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ОСНОВНА ТЕМА

Право и привреда

ОСНОВНА ТЕМА

др Мирко ВАСИЉЕВИЋ
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду
председник Спољнотрговинске арбитраже при Привредној
комори Србије

ПРАВО И ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ*
Резиме
У овом раду аутор расправља питање односа привредне регулативе
и привредног пословања. Констатујући незаменљиву улогу државе у уређењу привредног амбијента и стабилног правног оквира за пословање привредних субјеката, уз евидентну промену класичне улоге у смислу потребе
својеврсног развоја права од тзв. тврдог права ка тзв. меком прааву,
аутор истиче да она треба да пружа апсолутне и неповредиве гаранције
слободи уговарања и заштити уговора, као и да сама не нарушава ова два
основна принципа тржишне привреде. У овом контексту аутор критички
разматра стање регулативе у бројним областима привреде, дајући низ
предлога за њено унапређење: привредна друштва, јавна предузећа и јавноприватно партнерство, тржиште капитала, заштита поверилаца посебно кроз сарадњу компанијског и стечајног права. Аутор посебно разматра и потенцијалну одговорност државе као неуговорне стране, по основу
закључених билатерaлних инвестиционих споразума са другим државама
о заштити страних инвестиција, и у том контексту чини низ предлога у
погледу рестриктивнијег уређења појма „инвестиције”, као и стварног
значења тзв. стабилизационе клаузуле (клаузуле замрзавања) у погледу
(не)променљивости правног режима постојећег у моменту закључења инвестиционог уговора, што последично утиче на правни режим и могуће одговорности државе, поред домаћег уговорног партнера.
Кључне речи: привредно право, привредно пословање, слобода уговарања, заштита уговора, страна улагања, одговорност државе, привредна друштва, компанијско право, стечајно
право, тржиште капитала.
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4-6/2016.

Мирко Васиљевић (стр. 11-40)

I Уводне одреднице
Расправа о повезаности права и привредног пословања има своју
посебну тежину у условима окружења које свој законодавни „контејнер”
попуњава и са „Законом о озакоњењу објеката”1 (својеврсно претварање
неправа снагом самог права у право, са поруком да се и само право снагом права може претворити у неправо), демантујући тиме незаобилазно
перо једноставности и чистоте правничког стила и језика Валтазара Богишића да „што се грбо роди, време не исправи”, односно у окружењу
које изнедрује „Закон о спрјечавању нелегалног пословања”2 (где се и неправник, а камоли правник, пита: па чему служе други закони кад такву
мисију уместо њих може да преузме један „омнибус” закон?).
Ова расправа је, такође, посебно актуелна у окружењу у коме држава даје себи за право, руковођена политичким или економским мотивима, а не правним разлозима, да арбитрира у кредитним уговорним односима (банка – физичко лице, банка – привредни субјект) насталим на
основама слободе уговорања, омогућавајући тако преливање кредитног
капитала од поверилаца (банака) ка дужницима (корисници кредита),
уместо да санкционише такве хазардне дужнике („морални хазард”) који
узимају кредит без реалне намере враћања, али и акционаре банака који
својим одлукама омогућавају такве кредите без адекватних средстава
обезбеђења и, чак, и велике штедише који играју на карту шпекулативних
високих камата.
Ова расправа је, најзад, посебно актуелна и у окружењу у коме држава олако закључује бројне билатералне споразуме са страним државама о заштити инвеститора из тих земаља у земљу домаћина инвестиције,
што реално не доприноси увећању обима инвестиција, а води конституисању правног основа могуће одговорности државе, иако није уговорна
страна, за неуредно извршење преузетих уговорних обавеза од домаћег
уговорника, без обзира што у таквој инвестиционој одлуци има и хазардерског поступања и шпекулативних намера уговорних партнера.
Право може бити у служби привреде само под претпоставком отклањања још постојећих препрека-заблуда: прво, још увек недовољне
окренутости заштити поверилаца у условима доминације дужничке при-

*
1
2
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вреде;3 друго, партијске феудализације јавног сектора привреде који обавља делатност од јавног интереса; треће, непостојања чврстог правног
оквира и арбитрерности у његовој примени;4 четврто, непоштовања
усвојених правила чак и од стране саме државе која њихову примену треба да гарантује; пето, пресађивања („правни транспланти”) правних правила других правних култура која немају „корен” у култури нашег друштва, а тиме ни претпоставки за успешно функционисање; шесто, слабости постојећих институција и некритичког пресађивања или калемљења
институција из другог окружења, које имају слабе гаранције успеха у новом окружењу („институционална подкапиталисаност”); седмо, укључивања државе у тржишну игру или чак и мењања правила те игре у току
саме тржишне утакмице у корист „својих” клијената (чиме, уместо да буде слуга тржишних субјеката, постаје њихов пристрасни господар); осмо,
„олако обећане брзине” доношења „прописа на кило”, чија је мисија контроверзна и као појам и као порука (чиме се компромитује и сама идеја
права и код привредних субјеката ствара осећај креирања слободе – применити или не применити право); девето, замене места законодавне и
економске слободе, тако да држава, уместо афирмације слободе привредних субјеката (економске слободе), афирмише слободу законодавца5
(уместо „где год нађеш згодно место, ту дрво посади”, дешава се „где год
помислиш да постоји правна празнина, ту закон донеси”) и слично.
Компромитација идеје закона мора бити отклоњена добрим промишљањем потребе доношења новог закона (шта се законом жели постићи),
односно утврђивањем постојања економских услова за примену закона.6
3

4

5
6

Укупни губици привреде за 2014. годину износе 1.1 милијарду евра, док банкарски сектор
има бреме од ненаплативих кредита вредних више од 3.6 милијарди евра, што Србију, уз Кипар и Грчку, сврстава у европске рекордере. Вид. Звонко Гобељић, „Привреда плаћа туђе рачуне”, Политика, 27. новембар 2015, 14.
Статистика ненаплативих зајмова у региону изгледа овако: Албанија 25%, Србија 24%, Црна
Гора 18%, Босна и Херцеговина 16%, Македонија 13%, Југоисточна Европа 17%. Вид. Јована
Рабреновић, „На јавној расправи 3.6 милијарди евра”, Политика, 25. новембар 2015, 14.
„Нећу да рушим Николићима викендице. Треба донети закон који ће омогућити легализацију
бесправно подигнутих кућа на обали Саве, међу којима су и викендице породице председника
Србије.” – изјава министра грађевине Велимира Илића, Блиц, 22. јануар 2014. године, 1 и 4.
Петар Ивановић, „Питање ефикасности у праву и економији”, Економија и право (ур. Веселин Вукотић et al.), Институт друштвених наука, Београд, 1998, 258.
Пример закона за који не постоје економске претпоставке примене свакако представља Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Службени гласник РС, бр. 119/2012. Вид. Мирјана Радовић, „Нови правни режим рокова измирења новчаних обавеза из трговинских уговора”, Право и привреда, бр. 7–9/2013, 241–266.
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Олако стварање, у принципу, лошег права осим што компромитује и саму
идеју права, ствара системске претпоставке за раскорак нормативног (прописаног) и стварног (фактичког), који је у нашој животној збиљи и иначе
изузетно висок и, чини се, неотклоњиво утемељен. Ово је случај чак и са добрим правом, с обзиром на то да санкције често изостају или да не постоје
економски услови за њихову примену, што додатно еродира функцију права уопште и у привреди посебно. Кад се овом дода и изузетно висок степен
брзине амортизације наших прописа (закони који уређују привредна друштва трају у просеку око пет година, закони који уређују приватизацију трају свега неколико година, закони који регулишу стечај, такође, трају највише
неколико година, што важи и за процесне прописе), онда није ни чудо што
је ауторитет права на недозвољиво ниском нивоу.
Склапању беочуга компромитације идеје закона нека буду додате
и још две присутне одреднице: прва (делимично побољшана увођењем
система извршитеља), спорост извршења судских одлука или у нетолерантној мери и неизвршивост судских одлука (врхунац компромитације
и права и органа који право примењује!); друга, ослобађање одговорности или повољнији правни третман субјеката који повређују право у односу на субјекте који право примењују (ослобађање од плаћања камата
или репрограм дуга без обавезе плаћања камата или делом и ослобађање
од обавезе плаћања неплаћеног дуга – чест случај поступка државе према
пореским неплатишама или таквог поступања јавних предузећа према
неплаћеним обавезама за извршене услуге или испоручену робу).
Претпоставка свих претпоставки ефикасне и конкурентне привреде је ефикасно и конкурентно право. Неефикасна и неконкурентна
економија неминовно води и неслободној и зависној држави, а неефикасно и неконкурентно право стоји у самим темељима такве економије.
Економски закони имају смисла само ако штите економске слободе, слободе привредних субјеката (индивидуалних и колективних), као и ако
обезбеђују светост два основна правна института, без којих нема било какве економије, а поготову конкурентне: својина (статика привредног живота) и уговор (динамика привредног живота).

II Привредноправно окружење у огледалу статистике
Привредноправни прописи конкретно, те прописи уопште, стварају регулаторни оквир за пословање привредних субјеката. Претерано
велики број прописа, тзв. „инфлација прописа” (regulatory inflation), у кумулативном смислу, ствара додатне „регулаторне трошкове” (regulatory
14
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costs), који су већи од простог збира трошкова појединачних прописа, и
намеће потребу институционализације одговарајућег система „управљања регулативом” (regulatory management), са циљем да се побољша начин
на који владе користе регулаторне моћи. Због тога је OECD (март 1995.
године) усвојио Препоруке за побољшање квалитета државне регулативе
(Reccomendation on Improving the Quality of Government Regulation), које
укључују листу провере од десет тачака, с тим да је кључна тачка те листе
провере коришћење Анализе утицаја регулативе (Regulatory Impact
Analysis – RIA), која се дефинише као системски приступ у критичкој
процени позитивних и негативних ефеката предложених и постојећих
прописа (регулативе), као и нерегулаторних алтернатива.7 Живот прописа (life of the legal rule) обично се дели на (1) припрему (израду) прописа,
(2) усвајање прописа и (3) спровођење прописа. Овоме треба додати и четврту фазу – праћење примене прописа. Чини се да за наше услове треба
посебно нагласити значај овог последњег (праћење примене) због разлога што се често потцењују или игноришу трошкови који се јављају у фази
примене, односно спровођења прописа и непосредног усаглашавања
оних (обвезника) на које се пропис односи са новом регулативом.
Према студији Светске банке о условима пословања за 2016. годину,8 Србија се налази на 59. месту по „лакоћи пословања” на ранг листи
од 189 земаља, што је много боље у поређењу са ранг листом за 2015. годину, где је Србија заузимала 91. место. Ипак, и поред значајног скока, и
даље је ниско рангирана код издавања грађевинских дозвола (139. место,
уместо 186-ог претходне године) и „лакоћи плаћања пореза” (143. место,
уместо 165-ог претходне године). Тако, у области пореза, на пример, годишње је у Србији потребно да правно лице изврши 43 пореска плаћања,
док је просек у свету 25 плаћања, па то захтева и више времена за испуњавање пореских обавеза (244,3 сати годишње).9 С друге стране, у Извештају о глобалној конкурентности за 2015–2016. годину Светског економског форума (World Economic Forum – WEF) Србија је рангирана на
94. место од 140 земаља, с тим што је у сегменту „терета државне регулативе” (burden of government regulation), који подразумева усаглашавање са
државним административним захтевима (дозволе, прописи, извештаји)
тек на забрињавајућем 136. месту од 140 рангираних земаља.10
7
8
9
10

OECD, Regulatory Impact Analysis: Best Practice in OECD Countries, Paris, 1997, 3.
World Bank, Doing Business 2016, Washington DC, 5, 231.
Price Waterhouse Coopers, Paying Taxes 2009: The Global Picture, 75–84, 154–165.
WEF, Global Competitivenes Report 2015-2016, Geneva, 2015, 314-315.
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„Свеобухватна реформа прописа” (СРП) из 2008. године требало
је да укине трећину од укупно 7.000 прописа и да привреди Србије донесе
уштеде само у првој фази од око 200 милиона евра и да смањи административне трошкове пословања за 25%. Неочекивано, врло брзо по покретању овог пројекта замрзле су се и све активности на овом плану.11
Дошло је и до увођења нових намета, па је тако укупан број парафискалних (непореских) намета, према анализи USAID за 2014. годину био 384.12
Овом „мору” прописа треба додати и активности на усклађивању нашег
права са правом ЕУ у контексту аспирација ка чланству. Тако Извештај о
спровођењу Националног програма за интеграцију у ЕУ у периоду од јула 2008. до краја децембра 2012. показује да је четворогодишњи план
усклађивања домаћег законодавства са законодавством ЕУ испуњен чак
88% и да је од укупно планирана 1.172 закона и подзаконска акта усвојено чак 1.030.13
На овом месту, у контексту хиперпродукције прописа, занимљиво
је погледати како се кретао привредни живот у Србији у статусном смислу. За ове потребе најбоље нам може послужити стање регистара Агенције за привредне регистре (АПР).14 У 2015. години уочен је пад регистрације оснивања привредних друштава у односу на исти период 2014. године. Укупно основаних друштава у току 2015. године било је 8.183, што је
за 0,3% мање него у 2014. години, када је било основано 8.210 друштава.
У Регистру је у 2015. години регистровано 57640 промена. У 2015.
години из Регистра је обрисано 2.388 привредних друштава. На дан 31.
децембра 2015. године у Регистру привредних субјеката регистрована су
118.864 активна привредна друштва. У 2015. години регистровано је
33.436 нових предузетника, што је у односу на 2014. годину (29.388) више
за 13,8%. У 2015. години из Регистра је обрисано 32.613 предузетника,
што је за 20,3% више него у 2014. години (27.109). На дан 31. децембра
2015. године у Регистру привредних субјеката регистровано је 216.585 активних предузетника. У Регистру је у 2015. години регистровано 53.899
промена, што је за 10,9% мање у односу на 2014. годину (60.510 промена).
На дан 31. децембра 2015. године у Регистру привредних субјеката
регистровано је 2.293 представништва страних правних лица, што је за
11
12
13
14

16

„Заглавила се гиљотина прописа”, Блиц, 6. март 2010. године.
М. Авакумовић, „Укидају поједине, а уводе нове намете”, Политика, 13. март 2014. године.
Биљана Чпајак, „Журили у Европу, донели неприменљиве законе”, Политика, 28. фебруар
2013. године.
Вид. Годишњи извештај АПР (2015).
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77,3% више у односу на стање на дан 31. децембра 2014. године (1.293).
На дан 31. децембра 2015. године у Регистру привредних субјеката регистровано је 517 огранака страних правних лица, што је за 42,4% више у
односу на стање на дан 31. децембра 2014. године (363).15
У току 2015. године регистрованo је 215 медија. На дан 31. децембра 2015. године у Регистру медија регистровано је 1.570 медија. У току
2015. године регистровано је 59 туристичких агенција. На дан 31. децембра 2015. године у Регистру туризма регистрованo je 799 туристичких
агенцијa. На дан 31. децембра 2015. године у Регистру стечајних маса регистровано је 379 стечајних маса.

III Промена карактера привредне регулативе
Регулатива привреде је, свакако, област права која има специфичне одлике: реч је, наиме, о сфери права којом не треба да доминира зона
императивности16 („принудљивости” или „изнудљивости”, како би, без
сумње, рекао оригинални правни писац, творац синтетичке правне филозофије и теорије трипартиције, Тома Живановић)17 – тврдо право
(hard law), већ зона законског овлашћивања (меко право – soft law) – зона
уговора и принципа слободе уговарања.
Законска регулатива у привредној сфери, дакле, све више уступа
место аутономној регулативи саморегулаторних организација или регулативи која настаје из саме пословне праксе (lex mercatoria: обичаји,
узансе, пословни обичаји, пословни морал, општи услови пословања),
15

16

17

У току 2015. године изјављено је 590 жалби на одлуке регистратора Регистра привредних субјеката, донетих у поступку регистрације промена код привредних друштава, од чега је надлежни
другостепени орган, одлучујући по жалбама, донео решења којима се жалба одбија у 155 предмета, а у 163 предмета жалбе су усвојене. У сопственој надлежности регистратор је донео одлуку, односно усвојио жалбу у својој надлежности, у 176 предмета. Због одустанка странке од
жалбе у 37 предмета је поступак обустављен, док је у 58 предмета жалба одбачена. Регистар
привредних субјеката је у 2015. години за потребе предузетника издао 19.540 потврда и 24.452
извода. У извештајном периоду донето је 118.585 решења о усвајању, 1.416 решења о делимичном усвајању, 61 решење о одбијању, а због неиспуњености услова за регистрацију из члана 14
Закона о поступку регистрације, донето је 10.660 решења о одбачају, што је у односу на 2014. годину, када је тај број износио 10.570, за 0,9% више. На дан 31. децембра 2015. године, о девет изјављених жалби, у оквиру законом прописаног рока, још није донета одлука.
Упор. Радомир Лукић, Обавезујућа снага правне норме и проблем објективног права, Београд,
1995; Јасминка Хасанбеговић, Заблуде о правној норми (Правна норма није заповест?), Београд, 2006.
Тома Живановић, Систем синтетичке правне филозофије (Синтетичка филозофија права
I), Класици југословенског права, Београд, 1997, 115–133.
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као и регулативи која уместо да униформише, настоји да пружи оквире,
упуте, инструкције (модел закони, кодекси, водичи) – меко право (soft
law).18 Такав карактер права неспоран је и у Закону о привредним друштвима Србије19 и, посебно, у Кодексу корпоративног управљања.20 Овај
кодекс садржи две врсте правила: 1) препоруке или тзв. „примени или објасни” правила, која адресат треба да прихвати и по њима поступи (минимални стандарди), а ако то не учини или не учини на начин који је
предвиђен овим кодексом, мора да пружи објашњење, то јест оправдавајуће разлоге за учињено одступање, и 2) предлоге који представљају правила која адресат не мора да прихвати, нити да пружи било какво објашњење за одступање од њих, а која се сматрају пожељном праксом у области корпоративног управљања котираним акционарским друштвима.21
Суочена са отвореним питањем карактера модерне привредне регулативе (посебно компанијске регулативе и регулативе тржишта хартија од
вредности), Висока група експерата за реформу компанијског права ЕУ (коју је формирала Европска комисија), полазећи од развоја флексибилне праксе регулативе, заузела је став да ЕУ треба шире да користи управо ове алтернативе регулативе, констатујући22 да је у досадашњој законској пракси превише коришћена примарна регулатива путем директива,23 која је потом
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Чини се да у области приватноправних пословних односа не би требало у том погледу изражавати толику бојазан која се, иначе, оправдано изражава у области међународних односа. Наиме,
„у постојећој структури међународних односа, којој нису непознати неоимперијални елементи,
конструкција „меког права” води релативизацији међународног права на уштрб опортунитета
и односа снага. У најбољем случају, стварају се партикуларни, изоловани правни режими, на
основу вредности дефинисаних политичким документима, који се комбинацијом политичког,
економског, а понекад и војног притиска, намећу неким, по правилу слабијим, државама, а изван домашаја партикуларних режима остају државе са већом фактичком, политичком моћи”.
Вид. Миленко Крећа, Међународно јавно право I, Београд, 2007, 102–103.
Закон о привредним друштвима – ЗОПД, Службени гласник РС, бр. 36/2011.
Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије – ККУ ПКС, Службени гласник
РС, бр. 99/2012.
ККУ ПКС, Увод – Врсте правила садржаних у кодексу.
Вид. Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework
for Company Law in Europe (Winter Report), Брисел, 2002, 31.
„Недавна објава да ће доћи до поједностављивања комунитарних прописа у области компанијског права, као и до смањивања регулаторног терета, сугерише да Комисија полако признаје да постоје другачији регулаторни приступи, напуштајући уобичајену реторику о хармонизацији националних законодавстава у циљу укидања препрека у трговини између држава
чланица” – European Commission Communication on A Simplified Business Environment for Companies in the Areas of Company Law, Accounting and Auditing, Brussels, July 10, 2007 (COM, 2007,
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имплементирана у регулативу држава чланица. Висока група експерата
уједно констатује да у многим областима компанијске регулативе нема посебне потребе за детаљном регулацијом у директивама ЕУ и препоручује следећи модел регулације: прво, ако је примарна регулација путем директива
нужна, она треба да се задржи на нивоу принципа и општих правила, остављајући детаљно регулисање секундарној регулацији; друго, секундарна регулација и механизми установљених стандарда и њихове координације погоднији су механизми регулације, нарочито у области управљања компанијама и одржавања скупштина акционарских друштава, у циљу охрабрења
развоја најбоље (корпоративне) праксе.24
Са становишта теоријског одређења посебног појма права (права везаног за привреду), чини се да развој пословноправне регулативе иде у смеру
признања теоријскоправног правца друштвеноправног плурализма (постојање државног и аутономног права као два паралелна правна система), с обзиром на то да државно право не обезбеђује правну заштиту („принудљивост”)
целовитом аутономном правном поретку (законско овлашћење за аутономне
норме попут „примени или објасни” или норме попут модела и препорука),
већ само обезбеђује такву државноправну заштиту за аутономну сферу регулације из зоне законског овлашћивања за „слободу уговарања”. У делу у којем
аутономна регулација у привреди, с овлашћењем државног (законског) права, нема државноправну заштиту у смислу принудљивости, чиме се настоји
афирмисати најбоља корпоративна пракса као својеврсни извор (стваралац)
права, чини се да се ова регулатива без такве заштите приближава моралу
(пословном),25 са аутономним санкцијама, недовољно гаранцијским за владавину таквог права, чиме се може озбиљно довести у питање потребна правна
сигурност као једна од врхунских правних вредности.
Право питање, дакле, није да ли привреда има превише или премало
регулације, државне и/или аутономне, већ је право питање какав је карактер и квалитет те регулације?! Право питање, такође, јесте и то да ли је
промена природе регулације (ход од законске, са доминантним обележјима
императивности, ка саморегулацији, са доминантним обележјима овлашћивања, и ка развоју контрактуализације) универзално прихватљив пут, по-

24
25

394 final). Вид. Rainer Kulms, „Европско корпоративно управљање у ери Сарбејнс-Окслија”,
Право и привреда, бр. 1–4/2008, 15.
Winter Report, 32.
Вид. Charles Sampford, David Wood, „The Future of Business Ethics?”, Griffith Law Review, No.
1/1992, 56–72; Мирко Васиљевић, „Морализовање компаније”, Правна ријеч, бр. 40/2014, Бања Лука.
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себно у сфери привреде, или није, односно да ли је прихватљив пут дерегулације? Нама се чини да се на такав развој регулативе морају дати два одговора. Први, дерегулација у смислу одсуства или радикалног смањења свих
нивоа регулативе није прихватљив пут „развоја” регулативе. Други, регулатива (државна) и саморегулатива (аутономни субјекти) и контрактуализација (развој уговорне регулативе) нису алтернативни, већ комплементарни
модели, и регулатива (државна) и саморегулатива и контрактуализација,
али не и дерегулација у смислу одсуства или смањења свих нивоа регулативе.
Остаје питање мере њиховог појединачног учешћа. Одговор на ово питање
може бити само да мера учешћа појединачних сегмената овог односа не може бити свуда иста. У земљама common law-а, које имају снажну праксу и
ауторитет судова, наглашени пут ка меком праву може бити прави пут, док
за земље civil law-а, које, са значајним нијансама, али са општим одликама,
немају такву праксу и ауторитет судова, такав пут апсолутно не одговара и
то се мора отворено и на време рећи, како се премештањем центра одлучивања на „нејаке Уроше” не би угрозила очекивања од тог трећег стуба власти у деценијама које следе.26

IV Унапређење регулативе привредних друштава
Регулатива привредних (трговачких, трговинских) друштава, и
поред честих промена закона који уређује ова друштва, те и поред принципијелне усклађености са одговарајућом регулативом ЕУ, пати и даље
од бројних недостатака, спутавајућих за ефикаснију организацију привреде. Потребно је, наиме, знати да ова регулатива није у толикој мери
хармонизована на нивоу ЕУ (или није хармонизована обавезујућим прописима) или и када јесте, системом опције се националном законодавцу
оставља слобода за избор решења која су у складу са националном традицијом, специфичностима и интересима. Управо у овом међупростору потребно је значајно унапређење ове регулативе, која не сме бити поводљива за неким узорима (нарочито англосаксонским), посебно када то не одговара нашим потребама и правној традицији.27
26

27
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Сличне резерве у погледу развоја ове аутономне регулативе присутне су и у немачкој правној теорији, у контексту улоге и природе немачког Кодекса корпоративног управљања, као и евентуалне
потребе доношења Европског кодекса корпоративног управљања. Вид. Jean Jacques du Plessis et al.,
German Corporate Governance in International and European Context, Berlin, 2007, 23–36.
О неким теоријским аспектима сусрета права и економије у овој области вид. Frank H. Easterbrook, Daniel R. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University Press, 1996; Reinier
R. Kraakman еt al., The Anatomy of Corporate Law, Oxford University Press, New York, 2004; Milko
Štimac, Shareholding and Democracy, Jefferson Institute, 2013.

ОСНОВНА ТЕМА

Право и привреда

Овом приликом и овим згодним поводом треба подсетити који
институти Закона о привредним друштвима, који су иначе у потпуној
хармонији са одговарајућим упоредним решењима, нису примењени у
нашој пракси у складу са њиховом примарном вокацијом, као да нису ни
постојали у закону (реч је, разуме се, само о неким најважнијим, ради
илустрације): 1) дужност лојалности према компанији; 2) клаузула сукоба
интереса; 3) Business Judgment Rule; 4) одговорност значајног и контролног акционара или члана; 5) деривативна тужба; 6) ограничења плаћања
и забране располагања; 7) располагање имовином велике вредности; 8)
имовинска одговорност чланова одбора директора и извршног одбора; 9)
привид (пробијање) правне личности (злоупотреба правног лица); 10)
ништавост оснивања привредног друштва; 11) клаузула конкуренције;
12) узајамно капитал учешће; 13) заједничко деловање; 14) права мањинских акционара и чланова друштва и посебно њихова злоупотреба; 15)
права поверилаца у вези са реорганизацијом основног капитала друштва;
16) независни директори; 17) информисање акционара; 18) злоупотреба
повлашћених информација; 19) транспарентност капитал учешћа; 20)
разне форме злоупотребе правног субјективитета и слично.
Овде треба стати, с обзиром на то да нема потребе за даљим набрајањем ради доказивања једног ноторног факта: квалитет наших прописа далеко је изнад квалитета њихове примене, a узрок њиховог непримењивања не налази се доминантно у равни квалитета прописа, већ у
равни владајућег стандарда наше правне (не)културе – непримењивање
прописа. Крајње је време да као друштво постанемо свесни ове чињенице, како се наша агонија не би продужавала (управо тог нивоа је димензија овог проблема) и како се парламент не би и даље уљуљкивао уверењем да рекорди у „производњи” закона решавају проблем озбиљне и
хроничне кризе права и одговорности у овој земљи.
Ипак, ни страна потребе даљег унапређења наше компанијске и повезане привредне регулативе у изложеном смислу није безгрешна. Овом
приликом, без шире елаборације, изнећемо сумарно само предлоге неких
најважнијих потребних унапређења: 1) проширење правних форми привредних друштава (увођење ортачког друштва са ограниченом одговорношћу – нужног посебно код делатности слободних професија; увођење компанија са неограниченом одговорношћу – нужних нарочито код друштава
са ограниченом одговорношћу са симболичним минималним капиталом,
када би неограничена одговорност била ангажована нарочито у случајевима
злоупотребе поверилаца и намерног проузроковања стечаја; увођење тајног
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друштва – које и иначе постоји у пракси и треба га извести на светлост дана);28 2) поред друштва са ограниченом одговорношћу са симболичним капиталом (које би морало да има одређена ограничења у пословању, плаћању
и располагању добити – нека форма обавезне резерве и слично) треба увести и друштво са ограниченом одговорношћу са одређеним озбиљним минималним капиталом (нижим од акционарског, али одвраћајућим за преварна оснивања таквих друштава, како би се повећала правна сигурност пословања са овим друштвима и начинио отклон у озбиљнијем пословном
свету од такве форме друштва са симболичним основним капиталом које
познаје српско право;29 3) увођење института колективних тужби (тужбе
класе акција) посебно ради заштите мањинских акционара и потрошача;30
28
29

30
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Више: М. Васиљевић, Компанијско право – право привредних друштава, Београд, 2015, 180–
184 и 225–226.
Тако би Србија, по ко зна који пут, ишла обрнутим путем – друге земље по правилу у свом законодавству су прво имале институт друштва са ограниченом одговорношћу са значајним минималним основним капиталом (новчаним), а након пријема у ЕЕЗ (ЕУ), због могућности директног
пословања таквих енглеских друштава у чланицама и без оснивања посебних друштава, уводиле
су и тзв. једноставно друштво с ограниченом одговорношћу са симболичним минималним основним капиталом или без тог капитала. Тако је поступила Немачка уводећи 2008. године тзв. „мини
GmbH или „GmbH light” (као најзначајнију промену свог Закона о друштвима с ограниченом одговорношћу из 1892. године), као конкурентну форму енглеској форми Private Company Limited by
Shares (Limited), као и Хрватска, уводећи као измену свог Закона о трговачким друштвима, Народне новине, бр. 111/12, тзв. једноставвно друштво с ограниченом одговорношћу. Вид. Ратко Брнабић, Марио Иванчев, „Једноставно друштво с ограниченом одговорношћу”, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, бр. 2/2014, 449–469.
Чини се да српско право, и поред тога што не помиње међу врстама тужби у компанијском праву, уз
индивидуалне и деривативне, и колективне тужбе (ЗОПД, Службени гласник РС, бр. 36/11, 99/11, чл.
476 ст. 4) ипак отвара простор за неку врсту колективне тужбе у случају утврђених права несагласних акционара одређењем да се одлука суда односи на све акционаре исте класе „независно од чињенице да ли су ти акционари поднели тужбе или не” (вид. М. Васиљевић, Компанијско право – право привредних друштава, Београд, 2012, 137–141). Истовремено и закон који регулише парнични поступак утврђује у посебном поглављу „поступак за заштиту колективних права и интереса грађана”
(Закон о парничном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011, чл. 494–505).
Институт колективних тужби, као нов (полу)институт српског права, запао је, међутим, већ на самом старту своје могуће примене у озбиљне правне тешкоће. Осим својеврсне хипокризије компанијског закона који неискрено приступа овом институту, веће отворености закона који регулише тржиште капитала према овом институту, и посебне искрености у овом погледу закона који
уређује парнични поступак, што већ само по себи ствара правну неизвесност, посебан ударац
овом институту већ на самом старту (без иједног случаја примене у пракси) задаје недавна одлука
Уставног суда Србије, која проглашава увођење овог института, на постојећи начин, у српски
правни систем неуставним. Наиме, Уставни суд је утврдио да одредбе главе XXXVI Закона о парничном поступку (чланови 494–505), којима је уведен поступак за заштиту колективних права и
интереса грађана, нису у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором. Суд је
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4) унапређење тржишта капитала (подстицање иницијалних јавних понуда,
посебно у компанијама у којима је држава власник одређеног процента капитал учешћа, као и подстицање издавања државних и муниципалних обвезница); 5) престанак уписа у регистар ограничења овлашћења заступника,
која не делују према трећим лицима; 6) подстицање алтернативног решавања привредних спорова (разне форме арбитража и медијација); 7) јачање
професионалности стечајних управника и везивање њихове накнаде за проценат намирења потраживања необезбеђених поверилаца, ефикасност поступања и уштеду трошкова за стечајну масу; 8) активирање прописа о регистрацији меница; 9) довођење у везу закона који уређује хипотеку са законима који уређују планирање и изградњу; 10) целовитије уређење посебно својине, делатности слободних професија и делатности привредних услуга (потреба доношења једног кровног закона који уређује привредне услуге).

V Јавна предузећа и јавно-приватно партнерство
После негативних искустава са процесом приватизације друштвених предузећа, у коме су страдали сви учесници који су на страни губитника (и држава – изостанак значајних прихода и неунапређена економија, и
друштво – нарушеност друштвене хармоније због осећаја великих неправичности и стварања социјалних разлика на друштвено неприхватљив начин, и економија – није довољно учињена конкурентном и тржишном, и
већински грађани – који су транзициони губитници), односно у којој су
добитници само они малобројнији који су на нетржишној основи, и у доброј мери нерегуларној, постали нови власници, судбина јавних предузећа
постаје још више упитна. С једне стране, нема спора да су у оваквом статуконстатовао да је тим делом Закона уређен нови посебан парнични поступак који у домаћем процесном праву није до сада постојао, да наведеним одредбама Закона није уређено кад један грађанскоправни спор има карактер спора о колективним правима који би се решавао по правилима
проступка прописаног том главом Закона, да нема ни упућујуће норме из које би се утврдило на
које се спорове ове одредбе односе, нити је тим или другим прописима регулисан појам колективних права и интереса. Полазећи од тога да овлашћење законодавца из члана 97, тачка 2 Устава да
уреди поступак пред судовима, а у оквиру тога и посебан поступак који се односи на заштиту колективних права и интереса, истовремено значи и обавезу да закон испуњава одређене стандарде
у погледу квалитета његових норми које морају бити у функцији обезбеђивања владавине права и
једнакости свих пред законом, те да анализа наведених законских решења од стране Уставног суда
показује да су одредбе чл. 494 до 505 Закона о парничном поступку непрецизне и нејасне, што по
његовом закључку објективно угрожава остваривање права на правну сигурност и једнаку заштиту пред судовима, то ове одредбе Закона из наведеног, а поједине од њих и из додатних разлога,
нису сагласне са Уставом и потврђеним међународним уговором (Одлука Уставног суда Србије И
Уз – 51/2012, објављена у: Службени гласник РС, бр. 49/2013).
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су у доброј мери „партијски феуди”, што их чини неефикасним и неконкурентним, а, с друге стране, постоји озбиљна бојазан да ће и њихова приватизација,31 па чак и у „мекшој” форми јавно-приватног партнерства бити
понављање „већ виђеног” (са друштвеним предузећима).
Једно од најосетљивијих питања делатности јавних предузећа и
њихових друштава капитала у искључивој или већинској државној својини (и/или својини ужих територијалних јединица) јесте питање њихове
контроле. Основна функција ове контроле је обезбеђивање њиховог
функционисања као субјекта привредног (трговинског) права, а не као
субјекта административног права (држава као носилац доминијума, а не
империјума). Будући да управљање овим друштвима све више клизи ка
својеврсном „технократизму”, разумљиво је да се појачавају инструменти
њихове контроле. Реч је о разноврсним инструментима претходне контроле (давањем сагласности надлежног државног органа на одређене акте, одлуке, тарифне системе, изборе органа), контроле преко посебно
именованог одбора за ревизију и надзорног одбора (преглед годишњег
извештаја управе, годишњих финансијских извештаја и извештавање о
томе надлежног државног органа), затим о инструментима накнадне контроле (контрола извршавања одобрених програма пословања од стране
владе, контрола од стране законом основаних регулаторних тела са својством правног лица, контрола од стране парламента, јавност рада и јавна
контрола), као и о директном учешћу представника државе у надзорним
одборима ових предузећа, односно друштава, те учешћу представника корисника услуга („и компетентних институција”) у нaдзорним одборимa.

VI Тржиште капитала
Чини се да је наше неразвијено тржиште капитала,32 у недостатку
ефикасних санкција и у недостатку њихове адекватне примене, изнедрило
бројне злоупотребе, чак и ако у неким случајевима законска решења нису
заостала за потребама времена, с обзиром на то да модел „корисних органи31

32

24

Чини се да је свестан овог ризика и нови Закон о јавним предузећима, Службени гласник РС,
бр. 15/2016, који је још једном (по ко зна који пут у нас) покушао да „оживи” филозофију јавних предузећа, коју одликује двострука циљна функција: трајно обављање делатности од општег интереса и задовољавање потреба корисника те делатности (примарна раван) и стицање добити (изгледа секундарна раван). У овом контексту треба гледати и аспирације Закона о
јавно-приватном партнерству и концесијама, Службени гласник РС, бр. 88/11 и 15/2016.
Укупан промет 2015. године на Београдској берзи износио је свега 186 милиона евра, што је
тек девет одсто од нивоа рекордне 2007. године. Вид. Ненад Гујаничић, „Још једна мршава година”, Политика, 5. јануар 2016. године.
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зованих малверзација” у својеврсном „четвороуглу” (брокери, адвокати,
проценитељи вредности акција и правосудни систем) даје „резултате”.
Досадашња пракса тржишта капитала показала је посебно следеће
слабости: 1) спекулативна трговина након објављивања одлука о принудном откупу акција или располагању имовином велике вредности; 2) непостојање забране трговања акцијама одмах након објављивања ових одлука, чиме би се спречила спекулативна трговина до одржавања скупштина датих акционарских друштава; 3) несанкционисање брокерских
кућа које организују и воде поступке манипулативног трговања на берзи,
4) непостојање контроле успостављања залога над акцијама при Централном регистру хартија од вредности (ЦРХОВ) у процесу принудног
откупа што би отклонило могућности злоупотребе; 5) манипулације са
проценом вредности акција као релевантне цене код свих основа права
несагласних акционара на откуп акција од друштва, што је у условима неразвијеног тржишта капитала у пракси редовно „највиша од вредности”
(књиговодствена, тржишна, процењена) по којој се откупљују акције од
тих акционара;33 6) манипулације код процене вредности акција код принудног откупа акција у случају испитивања примерености цене коју утврди само дато друштво од стране суда у „ванпарничном поступку” по тужби акционара; 7) исплата „највише од вредности” акција у случају повлачења акција са регулисаног тржишта из депонованог износа цене код
ЦРХОВ у складу с предметном одлуком скупштине друштва и поред неиспуњености услова у смислу прописа којима се уређује тржиште капитала (правно изостанак основа), 8) крутост института располагања имовином велике вредности у контексту сукоба интереса пословних потреба
и интереса несагласних акционара, и слично.
Чини се да је регулатива нашег тржишта капитала, у жељи да активира мале инвеститоре (грађане и предузетнике) код улагања у корпоративне хартије од вредности, у околностима у којима се то није десило
постала заробљеник гарантованих права тзв. малих акционара који су у
њих инвестирали. У условима њиховог подстицања на активирање својих права од стране разних тржишних манипулатора и мешетара, те и садејства других интереса (својеврсно „организовано манипулативно понашање”), угрожено је озбиљно пословно планирање и инвестирање.

33

ЗОПД, чл. 475.
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VII Страна улагања и одговорност државе
1. Проблем дефиниције улагања – инвестиције
Правни извори који творе формалноправни оквир страних улагања у Србију најбоља су илустрација погрешног уверења да управо овај
оквир својом несавршеношћу и недограђеношћу представља подстицајан
механизам за њихово веће присуство, а управо су на овом плану потребна озбиљна унапређења.34 Истина је, чини се, потпуно супротна од таквог
уверења: реч је о сувише либералном и превише широко постављеном
оквиру, с обзиром на то да се под појам „страних улагања” првенствено у
билатералним споразумима о заштити страних инвестиција (БИТ) укључују не само тзв. директна (уз управљачка права улагача и са обележјем
дугорочности) и индиректна (портфолио) улагања (без управљачких
права улагача и са обележјем краткорочности), већ и форме улагања које
су веома блиске класичним уговорним пословима, ако већ нису и сами ти
послови. Ово, пак, разликовање изузетно је значајно због чињенице да
„страна улагања” (посебно директна) уживају посебну правну заштиту
државе пријема таквог капитала, која ни по којим критеријумима не би
смела да обухвате, са истим правним режимом заштите, индиректна
(портфолио) улагања, а посебно не класичне уговорне аранжмане, који
немају природу инвестиције („улагања”), већ имају комерцијалну природу заштићену правним механизмима заштите уговора, уз које, свакако, не
иде и могућа одговорност државе.35 Није, отуда, редак случај да се у овом
смислу срећу клаузуле типа „стицање сваког другог имовинског права
страног улагача”, „било која врста улагања”, „свака врста вредности”,
34

35
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Закон о улагањима – ЗоУ, Службени гласник РС, бр. 89/2015. У светској пракси примат као извор процесноправних и материјалноправних гаранција за страног улагача преузели су тзв.
БИТ-ови (Билатерални споразуми о заштити страних инвестиција), а и сама српска држава је
наставила да их некритички закључује. Закључно са 1. новембром 2015. године, Србија је ратификовала 52 двострана уговора о заштити и подстицању страних директних улагања. Еволуцију
вид. Војин Драшкоци, „Проблем прешироке дефиниције појма инвестиције у двостраним споразумима о међусобном подстицању и заштити улагања између Србије и страних држава”, Право и привреда, бр. 5–8/2007, 412.
Као примери се могу навести: неоправдано широко дефинисање појма улагања у многим БИТовима, својеврсно дерогирање одређених императивних прописа, олако посезање за недовољно
добро промишљеним и формулисаним „кишобран-клаузулама”, недовољна свест о потенцијалном домашају клаузуле најповлашћеније нације, готово редовни изостанак предвиђања могућности ограничења заштите права страних улагача у ванредним ситуацијама или у сврху заштите одређеног значајнијег добра (животна средина, живот и здравље људи, животиња и биљака,
итд.). Више о томе вид. Марко Јовановић, Одговорност државе за заштиту страних директних улагања, докторска дисертација (необјављена), Београд, 2014, 178–257.
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„новчана потраживања”, „било која друга потраживања по основу уговора који имају економску вредност”, и слично.36
Ужа или шира дефиниција појма „страног улагања” има за своју
последицу и питање природе спора који по том основу може настати: инвестициони спор по основу инвестиционог улагања (директна и индиректна улагања) и комерцијални спор (комерцијална уговорна улагања
која имају/немају природу инвестиције, зависно од тога како их дефинишу национални и међународни правни извори).
Општа и обавезујућа дефиниција појма „страног улагања”, кад је
реч о међународном плану, не постоји.37 Међународни извори ограничавају се на набрајање појединих економских или правних облика и категорија у којима се страна улагања остварују. Тако, Конвенција о оснивању
Мултилатералне агенције за гарантовање инвестиција (МИГА) садржи
само неке смернице за одређивање појма „подобне инвестиције”.38 Слично поступа и Вашингтонска конвенција о решавању инвестиционих спорова између држава и држављана других држава (ICSID 1965),39 као и
Правила (Генерална скупштина УН, 2001) о одговорности држава за међународно недозвољена дела, као својеврсно међународно обичајно право (Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts)40 и извор „меког” нормативитета: Водич Светске банке (1992) за третман страних директних улагања.41 OECD дефинише страно директно улагање у
својим упутствима о референтним дефиницијама као облик прекограничног трансфера капитала код кога страни (директни) улагач успоста36

37

38
39

40
41

Вид. R. Doak Bishop, James Crawford, W. Michael Reisman, Foreign Investment Disputes, Kluwer Law
International, The Hague, 2005, 47–120; Предраг Цветковић, Међународноправна заштита страних инвестиција од некомерцијалних ризика, докторска теза (необјављена), Правни факултет
Универзитета у Нишу, 2005, 38 и даље; Маја Станивуковић, „ICSID и двострани споразуми о заштити и унапређењу инвестиција Републике Србије”, Liber amicorum – Добросав Митровић, Београд, 2007, 583–602; М. Јовановић, 166–172.
О неким међународним стандардима у дефинисању појма страног директног улагања (релевантни
моменти: трајање улагања, улагачки ризик, суштинско ангажовање улагачевих средстава, допринос развоју државе пријема улагања), вид. М. Јовановић, 138–153.
Ратификација: Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 4/1991.
Ратификација: Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 7/1967; вид. Михајло Дика,
„Конвенција о рјешавању инвестицијских спорова између држава и држављана других држава (Вашингтон 1965), Привреда и право, бр. 3–4/1983, 47 и даље.
ILC Yearbook 2001, 26–143. О овим правилима вид. James Crawford, The International Law Commission Articles on State Responsibility, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
Вид. Andrew P. Newcombe, Lluís Paradell, Law and Practice of International Investment: Standards
of Treatment, Kluwer Law International 2009, 49 и даље.
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вља дугорочни пословни интерес у компанији која има седиште у држави
пријемници улагања и остварује значајан степен учешћа у управљању
(најмање до 10% гласова) том компанијом.42 С друге стране, у свом познатом кодексу либерализације кретања капитала (1961) OECD дефинише
страно директно улагање на општији начин као: „улагање чији је циљ успостављање трајније економске везе са пословним подухватом у који је
уложено, нарочито кроз омогућавање ефективног утицаја на управљање
тим подухватом”.43
2. Потенцијална одговорност државе
и кад није уговорна страна
Носилац одговорности за заштиту страних улагања, по природи
ствари, је држава пријема капитала, у случају неког заштићеног права, и
то дејством (чињење) органа и лица, чији јој се акти могу приписати или,
пак, пропуштањем дужне пажње ради спречавања повреде заштићених
права страног улагача (нечињење) на својој територији.44 Са становишта
грађанског права, реч је о вануговорној одговорности, али, са становишта међународног права, практично и нема поделе на уговорну и вануговорну одговорност, тако да повреда било које међународне обавезе, без
обзира на то како је установљена, рађа међународноправну одговорност.
Такође, ради јачања заштите страног улагача и питање кривице државе у
овом случају није правно релевантно, тако да таква одговорност постоји
независно од кривице, увек кад се утврди постојање основа и постојање
доказане штете – објективна одговорност.45
Обавеза заштите страних (директних) улагања од стране државе
или органа и лица приписивих држави подразумева апсолутне стандарде
заштите: забрану незаконите експропријације (услови за дозвољену експропријацију су: мора бити извршена у јавном интересу; мора бити исплаћена брза, адекватна и ефективна накнада за експроприсану имовину;
одузимање имовине не сме се извршити на арбитреран и дискриминаторан начин и, коначно, експропријација мора бити предузета у законитом

42
43
44
45
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OECD Benchmark Definition of Foreign Dirеct Investment, 2008, 17.
OECD Code of Liberalization of Capital Movements, OECD Publications 2013, Annex A, List A,
Art. I, 25.
О развоју права одговорности државе за страна улагања у међународној арбитражној пракси
вид. D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman, 759–799.
Вид. М. Јовановић, 33–46.
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поступку),46 како директне – моменталне, тако и индиректне – „пузеће”
или „пузајуће”47 (индиректне форме могу бити различите: ометање улага46

47

О значају разликовања законите и незаконите експропријације страних инвестиција вид. D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman, 540–588 и 1109–1133; Петар Ђундић, Експропријација у међународном приватном праву инвестиција, докторска теза (необјављена), Правни факултет Универзитета у Новом Саду, 2010, 87–97; М. Јовановић, 179–183.
Поводом Одлуке Уставног суда Србије (Но. ИУж-95/2013, 14. новембар 2013. године) о неуставности измена и допуна Закона о приватизацији, којим се привремено продужују рокови реструктурирања „предузећа у реструктурирању”, чиме се последично онемогућују принудна извршења извршних поверилаца на имовини дужника у реструктурирању, док траје реструктурирање, у нас је актуелно питање одговорности државе повериоцима таквих потраживања по
овом основу. Део правне теорије, ослањајући се на овакву одлуку, истиче јасан став да таква одговорност постоји, јер је реч о неуставном закону који је донела држава, чиме је нанела штету
повериоцима онемогућујући наплату њихових потраживања. Овакво становиште брани се и
истоветном праксом Европског суда за људска права, који већ неколико година доноси пресуде
о одговорности државе по основу повреде људских права на исплату зараде запосленима у друштвеним и државним предузећима у реструктурирању. Вид. Драгиша Слијепчевић, „(Не)уређење принудне наплате у поступку реструктурирања”, Правни живот, бр. 11/2015, 65–76. Вид. и
праксу Европског суда за људска права: Case of R. Kačopor and others v. Serbia (Applications nos.
2269/06, 3041/106, 3042/06, 3043/06, 3045/06 and 3046/06, Judgment Strazbourg, Final 07/07/2008;
Case of Crnišanin and others v. Serbia (Applications nos. 35835/05, 43548/05, 43569/05 and
36986/06), Judgment Strazbourg, Final 13/04/2009; Case of Atanatskiy v. Ukraine (Application no.
10558/03), Judgment Strazbourg, Final 13/03/2006.
Чини се да се овакав став може критиковати, с обзиром на то да се заштита људских права по
основу Европске конвенције о људским правима не може изједначавати са имовинским правима поверилаца као инвеститора и њиховој заштити, кад је реч о страним повериоцима, по
основу БИТ-ова (инвестициони спор није исто што и спор о људским правима, иако се не
може негирати да су поверилачка права имовинска права). Суверено право државе на општу
регулацију, која је претпостављено у општем интересу и недискриминаторна, не може имати
третман „пузеће експрорпијације” (осим у случају досегнутог високо постављеног прага
„битног – суштинског” лишавања права) и поред привремене немогућности извршења потраживања против „предузећа у реструктурирању” јер имовинско право као такво остаје, није експроприсано и има одговарајућу имовинску надокнаду (камата). Вид. у том смислу праксу инвестиционих арбитража: Saluka Investments BV v. The Czech Republic (UNCITRAL), Partial Award, March 17, 2006; Glamis Gold v. United States (UNCITRAL), Award 8 June 2009; Achmea B.V. v. The Slovak Republic (PCA Case N0. 2013-12, 20 May „014; Suez, Sociedad General de
aguas de Barcelona S.A.. and Vivendi Universal S.A. v. The argentine Republic (ICSID Case No.
ARB 03/19), Decision on Liability, 30 July 2010; ADC Affiliate Limited and ADC&ADMC Mynagement Limited v. The Republic of Hungary (ICSID Case No. ARB 03/16), Award of the Tribunal, 2.
Oktober 2006; Mr. Eudoro Armando Olguin v. Republic of Paraguay (ICSID Case N0. ARB 98/05,
Award; Gemplus S.A. SLP S.A. de C.V. v. The Mexican States (ICSID Case No. ARB (AF) 04/3),
Award, 16. June 2010.
Међународни арбитражни инвестициони трибунали у оваквим случајевима оперишу стандардом „битног лишавања” или „мерама које досежу до експропријације”, да би евентуално
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ча у управљању инвестицијом, прекомерно опорезивање, одузимање дозвола неопходних за обављање делатности које чине инвестицију, принудна продаја имовине која чини инвестицију, повреда уговорних обавеза од стране државе);48 обавезу поштеног и правичног третмана страног
директног улагања (укључује: обавезу испуњења легитимних очекивања,
обавезу чињења правног режима релевантног за страна улагања стабилним и транспарентним, право правичног поступка за остваривање и заштиту права улагача, обавезу поштовања принципа савесности и поштења, забрану дискриминације и одсуство арбитрерности у третману страног улагача, обавезу уздржавања државе пријемнице од примене мера
принуде према страном улагачу);49 пуну заштиту и безбедност страног
улагања (физичка заштита страног директног улагања, обезбеђење правне сигурности); омогућавање слободног трансфера улагачких средстава
(капитала и добити) и поштовање обавеза преузетих појединачним уговорима између државе и страног улагача.50
Обавеза заштите страних (директних) улагања од стране државе
или органа и лица приписивих држави подразумева, такође, и поштовање тзв. релативних стандарда заштите: национални третман и третман у
смислу клаузуле најповлашћеније нације.51
Шта може бити основ за одговорност државе страном улагачу?
Правила о одговорности држава изричито прописују да се радње државних органа (акт парламента који мења правни режим улагања нарушавајући правило замрзавања, акт Агенције за приватизацију, и слично) ауто-

48
49
50
51
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изједначили овакве случајеве индиректне експропријације са директном експропријацијом.
Вид. Total S.A. v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB 04/1, Decision on Liability, December
27, 2010; Spyridon Roussalis v. Romania (ICSID Case No. ARB 06/1, Award, December 7, 2001;
Metalclad Corporattion v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB (AF) 97/1, Award, August
30, 2000; Waste Management Inc. V. United Mexican States (ICSID Case No. ARB (AF) 00/3,
Award, April 30, 2004.
Најзад, у оваквим односима посебно је важно и само понашање инвеститора – мера инвестиционог ризика и мера мотива инвестирања није и не сме бити апстрактна, већ довољно конкретна и
мора укључити и субјективне моменте (кауза улагања), али и објективне моменте (политичкоекономска ситуација земље домаћина у моменту улагања, стање правног система, развијеност и
самосталност институција, степен самосталности привреде у односу на државу, и слично). Вид.
Alex Genin, Eastern Credit Limited Inc. And A.S. Baltoil v. The Republic of Estonia (ICSID Case, No.
ARB/99/2, Award 18 June 2001.
Вид. П. Ђундић, 153–194; М. Јовановић, 183–191.
Вид. D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman, 1010–1132.
Вид. М. Јовановић, 194–247.
Вид. D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman, 1133–1165; М. Јовановић, 221–241.
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матски сматрају радњама државе (приписивост држави).52 Такође, држави су приписиве и радње пропуштања државних компанија државе пријемнице улагања. Најзад, држави су приписиве и радње пропуштања приватних лица (посебно лица која врше нека јавна овлашћења, а над којима
држава има тзв. „ефективну контролу”) државе пријемнице улагања (стечајни управници, чланови органа привредног друштва именовани од државе или организација под контролом државе, итд.).53
Држава се може ослободити одговорности за повреду обавезе заштите страних директних улагања у случају постојања општих основа искључења одговорности: виша сила54 (објективан основ искључења одговорности) – по правилу, само ако су страни улагач и држава пријемница
улагања у директном уговорном односу, када могу да уговоре примену
такве егзонерационе клаузуле или примену меродавног права државе која познаје овај основ искључења одговорности, док би, у случају да страни улагач и држава пријемница улагања нису у директном уговорном односу, било могуће позивање на вишу силу као општи основ искључења
одговорности у међународном праву, с тим што је он тада далеко рестриктивнији и уже постављен; и нужда55 (субјективан основ искључења
одговорности) – стање у којем држава евидентно повређује неку од својих међународних обавеза, али је то једини начин да заштити неки свој
суштински интерес, којем прети озбиљна и непосредна опасност (економска криза, еколошка нужда, итд.) – заштићени интерес државе повредом међународне обавезе веће је важности или вредности од те повређене обавезе.56
Држава се може ослободити одговорности за повреду обавезе заштите страних директних улагања у случају постојања посебних основа
искључења одговорности: споразумно утврђене дозвољене мере ограничења права страних улагача (мере неопходне за одржавање јавног реда,
очување јавног поретка, заштита животне средине, интегритет правног
система, безбедност државе, итд.), уз одређење поља примене, као и циља
у чију сврху се заштита улагачких права ограничава и потребне везе између мера ограничења заштите права страног улагача и циља који се том
52
53
54
55
56

Правила о одговорности држава, чл. 4.
Вид. богату арбитражну праксу: D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman, 759–831; M. Јовановић,
249–255.
Вид. D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman, 267–286 и 1172–1195.
D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman, 1203–1217.
Више: D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman, 1172–1217; М. Јовановић, 260–276.
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мером постиже; и, корупција (подмићивање одлучилаца и трговина утицајем).57
3. Стабилност правног система – стечена права
(стабилизациона клаузула)
Теорија и пракса стечених права игра изузетно важну улогу у привредном животу, посебно у окружењу брзе амортизације привредноправних прописа. С обзиром на то да, посебно, страни инвеститори имају велику дозу опреза за улагање у земље са непредвидивим и нестабилним
правним оквиром, то је у нас гаранција стечених права увек била интегрални део закона који су уређивали страна улагања. Како су домаћи инвеститори с правом указивали на њихову неравноправност и у овом погледу
у односу на стране инвеститоре, то је филозофија новог закона који уређује ово питање мотивисана потребом равноправности свих инвеститора и у
том смислу је и сам закон назван Закон о улагању. Отуда, српски ЗоУ58
(члан 5) у овом смислу каже: „Улагач ужива пуну правну сигурност и
правну заштиту у погледу права стечених улагањем”. Теорија овакве стандарде препознаје као тзв. стабилизационе клаузуле – клаузуле замрзавања.
Гаранција истоветности и суштинске непроменљивости регулативе, у односу на моменат улагања, од интереса за улог – клаузула замрзавања – стабилизациона клаузула, изазива и даље у стручној јавности и арбитражној пракси озбиљне полемике. Оправдана очекивања („легитимациона очекивања”) инвеститора у стабилност правног система (пренаглашено се овде мисли на страног инвеститора и недовољно заштитнички на домаћег), која могу имати правну заштиту, могу се кретати само до
нивоа који не обухвата све могуће промене у законодавству земље домаћина инвестиције, које могу бити каткад и непредвидиве и узроковане
спољним околностима (чиме би се негирала законодавна функција државе која претпостављено поступа у општем интересу). Ова очекивања, дакле, могу да се односе само на заштиту од промене регулативе која у
основи мења правни режим улагања и чини разумна очекивања (оправдана очекивања – стабилан и предвидив правни оквир) инвеститора изневереним (у условима земље у транзицији социо-економске околности,

57

58
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Више: D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman, 1217–1238; M. Станивуковић, „Корупција у
швајцарској арбитражној пракси”, Право и привреда, бр. 7–9/2014, 408–419; М. Јовановић,
276–299.
ЗоУ, чл. 5.
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уосталом, нестабилност регулаторног оквира чине уобичајеним).59 Ова
заштита ни у ком случају не ослобађа (екскулпира) инвеститора од последица своје лоше пословне процене, с обзиром на то да се „билатерални инвестициони споразуми не могу узети као осигуравајуће полисе против лоших пословних одлука”.60
4. Како до „праве” дефиниције страног улагања
и „праве” мере евентуалне одговорности државе?
Прешироко поимање „страног улога” у националној и међународној регулативи (посебно у законима који регулишу страна улагања и билатералним инвестиционим споразумима о подстицању и унапређењу
иностраних инвестиција),61 као и у арбитражној пракси, институционалној и ad hoc, нема свог оправдања. Ако је ratio legis оваквих дефиниција
до сада био креирање конкурентне регулативе за подстицање страног
улагања (у условима недовољности домаћег), како би се на тој основи
створиле компаративне предности на извозном тржишту страних улога
и обезбедила повољна пословна (инвестициона) клима, онда се чини да
је деценијско искуство демантовало таква очекивања и уверења. Не спорећи чињеницу да је конкурентна регулатива изузетно важна за страна
улагања, ипак се мора констатовати да су наше досадашње инвестиције у
ту чињеницу биле пренаглашене, некритичке и у одређеној мери превише поданичке. Повољнија и конкурентнија пословна клима за обимнија
59

60
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Вид. Duke Energy Electroquil Partners &Electroquil S.A. v. Republic of Ecuador (ICSID Case No.
ARB/04/19), Award, August 18/2008; Parkerrings-Companiet AS v. Republic of Lithuania (ICSID Case
ARB 05/8), Award, September 11/2007; Alex Genin, Eastern Credit Limited, Inc. A.S. Baltoil v. The Republic of Estonia (ICSID Case, No. ARB 99/2), Award, June 25, 2001; EDF (Services) Limited v. Romania
(ICSID Case, No. ARB 05/13), Award, October 8, 2009; Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria (ICSID Case No. ARB 03/24), Award, August 27, 2008; El Paso Energy International Company v. The
Argentine Republic (ICSID Case No. ARB 03/15), Award, October 31, 2011; O and L v. Slovak Republic
(UNCITRAL), Award, April 23, 2012.
Вид. Campbell McLachlan QC, Laurence Shore, Matthew Weiniger, International Investment Arbitration, Substantive Principles, Oxford University Press, 246–247.
Има залагања и за даље незакључивање ових БИТ-ова и раскид постојећих (наводно, тако је већ
поступио Бразил и то му није донело умањење страних улагања, а за то се спремају и Јужна Африка, Индонезија и Индија), како би се сузбила манифестација моћи транснационалних корпорација над мањим државама, које су по овом основу често одговорне (таква је пракса међународних
инвестиционих трибунала) као тужене због „незаштите њиховог улога у тим земљама”. Према неким изворима, до сада су међународне корпорације водиле око 600 процеса изузетне вредности
против многих држава. Вид. Миленко Срећковић, „Зелен(ашк)а економија”, Политика, 23. фебруар 2016. године, 22.
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и дугорочнија страна улагања, посебно у привредне гране и подручја где
је наш интерес, успоставља се пре свега високим прагом правне сигурности (конкурентно право које се примењује пре свега од државе која га
ствара, а затим и свих других субјеката, стабилно право, снажне институције, ефикасно и само праву одговорно судство, ефикасна и професионална државна управа). Отуда, „права” дефиниција страног улога мора
бити и довољно широка (да обухвата сва директна улагања и нека индиректна, која претпостављају дугорочност и ризичност, суштински обострани интерес и инвестицију у економском смислу), али и довољно уска
(да искључи класичне комерцијалне послове промета робе и услуга, краткорочне послове и послове који нису од суштинског интереса за обе
стране и који нису инвестиција у економском смислу речи).

VII Сарадња компанијске и стечајне регулативе
Својеврсни „берлински зид” класификације трговачких друштава
на друштва лица (друштва са неограниченим ризиком и без капитала) и
друштва капитала (друштва с ограниченим ризиком и друштва с минималним законом одређеним капиталом), управо на основи обавезности
или необавезности минималног основног капитала, као и на основи постојања или непостојања солидарне одговорности власника (ортака, чланова, акционара) за обавезе друштва сопственом имовином, развојем
компанијске регулативе полако се напушта у његовим оштрим формама
и прелази у систем нијансираних разлика.
Идеја еx ante заштите инвеститора путем минималног законског
основног капитала и правила о одржању тог капитала, током постојања
трговачког друштва као друштва капитала, под утицајем англосаксонске
праксе оснивања најраспрострањеније форме таквог друштва – друштва
с ограниченом одговорношћу без минималног капитала, полако се прихвата и у континенталној пракси на основици искуственог сазнања да таква функција овог капитала није посебно значајна за генерално обезбеђење инвеститора.62 Истина, тачно је да, што компанија има мањи капитал,
то је и већи ризик њених поверилаца, али постављање високих лествица
62
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Француска: Code de commerce (édition 2007), чл. 223-2 – висина минималног основног капитала друштва с ограниченом одговорношћу утврђује се статутом друштва; Швајцарска: Loi
fédérale complétant le Code civil suisse (1911, 2008), чл. 773 – минимални основни капитал износи 20.000 франака; Немачка: минимални основни капитал „правог” GmbH је 25.000 евра, а
ако има мање, тада важе посебне одредбе и оно не може бити означено као форма GmbH, већ
као „UG (haftungsbeschrankt)” – Sec. 5 para 1 and sec. 5a para 1 Limited Liability Company Act.
Вид. Gerhard Wirth et al., Corporate Law in Germany, 2nd edition, 2010, 4–5.

ОСНОВНА ТЕМА

Право и привреда

тог капитала онемогућује улаз нових компанија на тржиште и, с друге
стране, обезбеђује постојећим компанијама монополску позицију. Најзад, високи стандарди минималног капитала повећавају административне трошкове оснивања компанија. Слични су ефекти и евентуалног института обавезног осигурања, уместо минималног основног капитала.63
Истовремено са претходним процесом, међутим, развија се институт ex post заштите инвеститора кроз одговорност (неограничeну или
ограничену) директора – управе (проблем је што то, у крајњем случају,
отвара питање пребацивања тог увећаног ризика директора на компанију
преко накнада које им плаћа) и власника тог друштва у случају његове
инсолвентности и недопуштених плаћања из имовине друштва власницима, на штету поверилаца, што им даје предност у односу на повериоце
(основ фаворизовања власника, који треба да сносе ризик пословања друштва најмање до висине свог улога и на тој основи стеченог капитал учешћа, није битан: исплата дивиденде, исплата несагласних акционара у
случају стицања основа утврђених законом, исплата по основу повлачења и поништаја акција или удела, исплата по основу откупа акција или
удела акционара или чланова од стране самог друштва, о чијим се акцијама или уделима ради – сопствене акције/удели, и слично). Чини се да је
ово пут и за развој наше компанијске регулативе,64 која у новом закону
наговештава такав прилаз, али јој недостаје усклађеност са стечајном регулативом.
Одговорност директора за недопуштена плаћања члановима или
акционарима друштва и одговорност чланова и акционара друштва (неограничена или ограничена) актуелна је у основи посебно код инсолвентности друштва капитала. Институт компанијског права који се односи на
„пробијање правне личности” („злоупотреба правне личности”, „привид
правног лица”, „привредни идентитет”) у овом случају није сасвим ефикасан (тужба за утврђење постојања те чињенице и дужина тог поступка),
те решење треба тражити у посебним правилима стечајног и извршног
права (аутоматска одговорност). Евентуално обесмишљавање такве одговорности располагањем сопственом имовином (као основицом неограничене или ограничене солидарне одговорности) од стране директора
(управе) или чланова и акционара друштва, одређено време пре стечаја
таквог трговачког друштва, могло би бити предмет права побијања, у
63
64

Вид. F. H. Easterbrook, D. R. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge, Massachusetts, 1996, 60–63.
ЗОПД, чл. 133 и 134, 230 и 231 и 328.
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смислу општих или посебних правила овог института (побојна тужба).
На овај начин „фином” сарадњом компанијске регулативе и стечајне регулативе омогућује се и флексибилност прве (компанијске) и заштита
инвеститора деловањем друге (стечајне).
Како заштита поверилаца кроз институте уговорног права није
довољна, то таквој заштити, што је за сигурност пословања посебно важно, треба да допринесу својим институтима и компанијско и стечајно
право, посебно и комплементарно. Тако, на пример, у Великој Британији
скорије судске одлуке заузимају став: „Кад је компанија инсолвентна или
сумњиве солвентности или на ивици инсолвентности, новац поверилаца је изложен ризику понашања директора и тада у извршавању дужности у компанији морају водити рачуна о интересима поверилаца као примарним, посебно у извршавању дискреционих дужности.”65 Ипак, ова дужност директора је имперфектна, јер не може бити предмет принудног
извршења од стране поверилаца, који морају чекати све до отварања поступка банкрота и именовања управника. У САД, судови по традицији
одбијају да прошире фидуцијарну дужност директора према повериоцима корпорације и наглашавају да су права поверилаца ограничена на права из уговора. Отуда се од директора не захтева да при доношењу својих
одлука узме у обзир интересе поверилаца. Ипак, неки судови говоре о
промени фидуцијарне дужности у случају стечаја, када она престаје да
постоји према корпорацији и почиње да постоји према повериоцима.66 У
Немачкој, питање евентуалне фидуцијарне дужности директора компаније према повериоцима (изван уговорног контекста) помиње се само у
следству расправе о друштвеној одговорности компаније. Реално, повериоци имају само уговорна права према компанији, а у случају неплаћања дуга, права која имају на основу стечајних прописа.67
Висока група експерата за реформу компанијског права ЕУ (Winter Report) препоручила је прихватање у ЕУ института енглеског права –
Wrongful Trading (фидуцијарна дужност и по основу тога одговорност
директора према повериоцима у случају инсолвентности или сумњиве

65
66

67
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Вид. H. Fleischer, „The Responsibility of the Management and Its Enforcement”, Reforming Company and Takeover Law in Europe (eds. G. Ferrarini et al.), Oxford, 2004, 394.
Ira Millstein, Holly Gregory, Ashley Altschuler, „Fiduciary Duties Under US Law”, ABA – Section
of Business Law – The Director' s Relationship to the Corporation / A Multijurisdictional Forum on
Fiduciary Duties, presented by: Committee on Corporate Governance and Committee on Corporate Laws, 2004, 34–35.
Вид. H. Fleischer, 395.
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солвентности компаније).68 Реч је о томе да директори, када по основу
своје дужности савесности и пажње треба да предвиде стечај компаније,
морају да обуставе плаћања, ради заштите интереса поверилаца, у противном су одговорни према повериоцима друштва над којима се отвори
стечај, и то у висини коју према дискреционом овлашћењу одреди суд.
Кључна тачка овде је релевантни моменат процене када ступају у дејство
правила института Wrongful Trading („моменат истине”) и тиме и питања
обима заштите нових поверилаца који улазе у уговорни однос са компанијом након тог критичног датума. Ипак, мишљења у правној теорији у
вези са овим институтом су крајње подељена.69
У Немачкој се говори о одговорности директора за одлагање стечаја, с обзиром на то да, у случају неспособности плаћања (доспелих обавеза) или презадужености (када обавезе прелазе вредност имовине), постоји њихова дужност да „без одлагања” писмено обавесте надлежни стечајни суд и да обуставе плаћања (у противном, одговарају имовински). У
основи се овај институт неспособности плаћања (инсолвентност) немачког стечајног права приближава аналогном институту енглеског права –
тесту солвентности (Wrongful Trading Rule). Исто важи и за институт
презадужености немачког права, који је аналоган енглеском институту
тест биланса стања имовине.70 Ипак, нема потпуног знака једнакости, с
обзиром на то да Wrongful Trading Rule у концепцији енглеског права
пружа мало сигурности и заштите за директоре.71 Коначно, у немачком
праву је предложено да овом одговорношћу буду обухваћени и чланови
и акционари који не обавесте благовремено стечајни суд о неспособности плаћања и не обуставе плаћања, али само у случају да директори нису
на располагању – нпр. напустили су земљу ради избегавања одговорности (нема ослобођења за мањинске акционаре, по логици самог предлога
закона, осим ако докажу да нису знали за инсолвентност или да нису знали за недоступност директора).72

68
69
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72

Вид. Winter Report, 2002, 68–69.
Вид. H. Fleischer, 396–397.
Вид. H. Fleischer, 399–400.
Вид. Ulrich Noack, Michael Beurskens, „Modernizing the German GmbH – Mere Window Dressing or Fundamental Redesign?”, European Business Organization Review (EBOR), Vol. 9, No.
1/2008, 119.
U. Noack, M. Beurskens, 119–120.
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VIII Закључне одреднице
„Невидљива рука тржишта” не може „видљивој руци државе” одузети улогу регулатора и креатора регулаторног оквира, заштитника две
основне полуге сваке економије – својине и уговора, и то путем снажног
институционалног капацитета, као и предводника стратешких праваца
развоја (подршка одређеним гранама привреде; подршка неразвијеним
деловима земље; дискретни економски патриотизам заштите домаће
привреде прописивањем стандарда, нецаринских мера заштите и дозвољене економске помоћи – „економски национализам”; реформа јавног
сектора; изградња инфраструктуре – од путева до телекомуникација; унапређење пословног амбијента – правна сигурност, политичка стабилност,
економска стабилност, владавина снажних институција; обезбеђење макроекономске стабилности, уређених јавних финансија, заштита животне средине, обезбеђење конкуренције и сузбијање монопола) и, коначно,
снажан институционални мониторинг (надзор). Али, држава не може и
не сме имати улогу у ограничавању слободе уговарања и аутономије уговорних односа.
У контексту промене улоге државе у економији разумљиво је и
мењање карактера привредне регулативе, која у савременом све глобализованијем свету иде у правцу својеврсног подруштвљавања – држава више није једини привредни законодавац (губитак монопола), већ се појављује више доносилаца привредне регулативе (подруштвљавање привредне регулативе): саморегулаторне организације, привредни субјекти
(аутономна регулатива као општи извор и слобода уговарања као појединачни извор). С друге стране, карактер привредне регулативе се мења
утолико што привредну регулативу доминантно не прати више обавезност принудљивости извршења (државна санкција) – тзв. тврдо право,
већ све наглашенији изостанак државне принудљивости извршења, уз
аутономне санкције финансијских тржишта за које је питање правне
природе отворено – тзв. меко право. Својеврсно подруштвљавање привредне регулативе, и поред добрих намера, води слабљењу квалитета и
ауторитета права због дифузности санкција неизвршења, посебно изостанка санкције државне принуде извршења.
Овај процес „разводњавања права” појачан је посебно због уверења пословне јавности да постоји блиска спрега моћних привредних лобија и институција законодавног процеса, тако да се закони доносе по
мери уских монополских интереса уског круга економских власника државе, а не по мери општих интереса и привредноправне сигурности.
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Бројни недостаци и самог поступка доношења закона (недовољна јавност, некредибилност радних тела, хитност, брза амортизација, правно
некритичко трансплантирање, изостанак јасне концепције развоја правног система, „кратки спојеви“ англосаксонске и континенталне регулативе, некритичко преписивање европских хармонизованих прописа и кад
за то не постоји правна обавеза, интензивирање поља правне несигурности, временско раздвајање момента ступања на снагу закона и момента
почетка њихове примене, и слично) директно резултирају и у правном
феномену „незаконског права”. Све ово умањује ефикасност закона, тиме
и ефикасност привреде, која се све мање налази у окружењу економских
слобода и слободе избора, а све више је укотвљена у раље политике, служећи тако управо потребама политике. Уместо тога, ако се жели конкурентност, развојност, нема бољег рецепта од гаранције регулативе за повратак привреде привредним слободама (схваћеним као могућност избора) и тиме и самој себи, у дефинисаним законским оквирима. Ако јој на
том путу сапутник буде привредна регулатива у раљама привреде, а не у
раљама политике, њен развој и конкурентност неће изостати. У противном, ако и привредна регулатива буде у раљама политике, врло брзо неће бити у стању да служи ни политици која је присваја („приватизација
државе”), а ни привреди ради које постоји.
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Professor at the Faculty of Law University of Belgrade,
President of the Foreign Trade Court of Arbitration at the Serbian
Chamber of Commerce
LAW AND COMMERCIAL BUSINESS
Summary
In this article the author discusses the issue of relations between commercial regulations and commercial business. Claiming irreplaceable role of state in regulating of commercial environment and stable legal framework for activities of commercial entities, as well as obvious change of classic role in the sense
of need of specific development of law from hard law toward soft law, the author
points out that it needs to provide absolute and inviolable guaranties to the free-
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dom of contracting and contract protection, without its own violation of these
two basic principles of market economy.
In that respect, the author critically observes regulation status in numerous fields of economy giving a variety of suggestions for its improvement: commercial companies, public enterprises and public private partnership, capital
market, creditor protection, especially through cooperation of company and
bankruptcy law. Also, the author particularly considers potential responsibility
of the state as of non-contractual party, based on concluded bilateral investment
treaties (BIT) with other countries regarding foreign investments protection
and, in that context, suggests more restrictive definition of the notion „investment”, as well as of real meaning of so called stabilization clause (freezing clause) with regard to (un)changeability of legal regime existing in the moment of
conclusion of investment contract, what consequently affects legal regime and
possible state responsibility, along with domestic contractual party.
Key words: commercial law, commercial business, freedom to contract, contract
protection, foreign investments, state responsibility, commercial
companies, company law, bankruptcy law, capital market.
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УПИС АКЦИЈА И УПИСНИ УГОВОР
Резиме
У погледу природе уписа акција постоје различита схватања. Опште прихваћен је став према којем се ради о изјави воље, на основу чега
се закључује да је у питању правни посао. Међутим, спорно је да ли је реч
о једностраном правном акту, две независне изјаве воље или друштвеноправном заједничкom акту. Већина теоретичара прихвата становиште да је упис акција, као правило, понуда за извршење уписног уговора.
Кључне речи: акција, упис, уписни уговор, улог, акционар.

I Увод
У погледу природе уписа акција постоје различита схватања. Опште прихваћен је став према којем се ради о изјави воље, на основу чега
се закључује да је у питању правни посао. Спорно је, међутим, о каквом
се правном послу ради.1 У погледу једностраног правног посла указује се
да законска формулација која спомиње само упис, односно изјаву о упису, препоручује овакво решења овог питања. Ипак, оцењује се да то није
прихватљиво.2 У том смислу се указује на ситуацију која настаје у случају
прекомерног уписа, при чему се напомиње да законом није предвиђена
разлика између те и других ситуација у којима упис одговара у одлуци
предвиђеном повећању основног капитала. С обзиром да одлука скупштине представља вољу друштва, у случају када би упис био једнострани
правни посао, друштво би, у случају прекомерног уписа, било у ситуаци-

1
2

Prema Daniel Hunecke, Der Zeihnungsvertrag, Tübingen, 2011, 86.
Ibid.
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ји да му буде наметнута обавеза противно његовој вољи.3 У делу литературе постоји схватање о две независне изјаве воље.4 У критици тог схватања указује да његови заступници признају постојање две изјаве воље,
али се закључак чини неприхватљивим. Постојање две сагласне изјаве
воље дате једна у погледу друге, доводе од настанка уговора, при чему се
изузетак од уговорног принципа мора утврдити законом. Као противречно се оцењује прихватање претпоставки за настанак уговора, али се,
истовремено, негира његово постојање. Указује се да ово гледиште не
ужива подршку у судској пракси и литератури.5 Исти статус има схватање према којем се упис види као друштвеноправни заједнички акт. Посебност уписа се види у зависности уписа, с једне стране, од скупштинске
одлуке, и осталих уписа, с друге стране. Независно од тога што је друштво независно од уписника у погледу изградње воље, сматра се да је
сваки упис зависан од индивидуалне воље уписника и друштва. Као неприхватљива се оцењује последица према којој су уписи у својој укупности један правни посао sui generis. Указује се да се једним правним послом најмање једном изјавом воље проузрокује једна правна последица.
Зато се сваки упис сматра једним правним послом, а не друштвеним актом заједничке воље.6
Владајуће схватање у погледу природе уписа заснива се на упису
као уговору,7 који се назива уписни уговор.

II Правна природа уписног уговора
У погледу квалификације овог уговора постоје различита схватања. С једне стране указује се да је у питању уговор усмерен на стицање
нових чланства постојећих или нових акционара и он се карактерише
као друштвеноправни уговор.8 Друштвено правни елемент уговора види
се у обавези друштва да, после повећања основног капитала, додели уговором утврђена чланства уписнику.9 Према другом приступу, ради се о
уговору који има двоструку природу као друштвеноправни и облигацио-

3
4
5
6
7
8
9
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ноправни уговор.10 Треба имати у виду да постоји схватање према којем
се ова два приступа у исходу не разликују.11 Према том приступу правилним се сматра да у уговору који има за циљ оригинерно стицање чланства доминирају друштвено правни елементи. Због јасноће се може говорити о мешовитом уговору, будући да у односу између уписника и друштва он стиче обавезу извршења најмање једног дела чинидбе. Ово не
противречи схватању о мешовитом уговору, с обзиром да друштвено
правно обавезивање обухвата и облигационоправне елементе.12
Уписни уговор је двостранообавезни, али не и узајмнообавезни
уговор. Ради се о тзв. непотпуном двостранообавезном уговору.13 Ово зато што размена чинидбе (новчани или неновчани улог) и противчинидбе
(додела чланства) зависи од спровођења повећања основног капитала,14
односно од успешности емисије. Закључењем уписног уговора уписник
још не постаје акционар, он стиче обавезу макар делимичног извршења
чинидбе улога, док друштво обавезу доделе чланства има само у случају
спроведеног повећавања основног капитала.15 Због оваквог карактера
уписног уговора не долази до примене правила о истовременом испуњењу уговора16 (чл. 122 Закона о облигационим односима).
На овом месту указујемо да се на овај уговор не примењују правила о продаји.17 Ово је од значаја за домаће право будући да формулација
чл. 260 где се спомиње „цена“, указује на уговор о продаји. Истоветна је
ситуација и у погледу Закона о тржишту капитала, где се у погледу покровитеља емисије предвиђа обавеза „откупа“ (чл. 2 ст. 1 тч. 14), односно
обавезе у погледу лица која су „купила“ хартије од вредности (чл. 37),
што обухвата и акције. Правила о продаји се не примењују зато што је
уговор о продаји основ за деривативно стицање права – купац изводи
своје право из права претходника тј. продавца. За разлику од тога упис је
усмерен на оригинерно стицање акција, при чему уписник постаје први
акционар. Осим тога, имајући у виду претходна излагања, треба имати у
виду да је уговор о продаји двострано, али и узајамно обавезни уговор,
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будући да обавезе странака (предаја робе и плаћање цене) стоје у односу
чинидбе и противчинидбе.

III Закључење уписног уговора
Уписни уговор између уписника и друштва настаје на основу уписне изјаве уписника и кореспондирајуће изјаве воље друштва.18
У вези уписног уговора и уписа спорно је шта упис представља –
понуду или прихват понуде. У том погледу постоје различита схватања.
Пре свега, према једном мишљењу, квалификација уписа као понуде или
прихвата понуде зависи од околности случаја.19 Према другом мишљењу
упис, по правилу, представља понуду за закључење уговора.20 При томе се
указује да писана изјава при условном повећању основног капитала, која
замењује упис, може бити, зависно од околности, понуда или прихват.21
Има схватања да је упис понуда за стицања нових акција, за разлику од писане изјаве при условном повећању која може бити и прихват понуде.22
Указује се, у погледу писане изјаве приликом условног повећања, да овлашћеници имају захтев према друштву у погледу закључења (уписног) уговора и да писана изјава има карактер понуде. Могуће је, међутим, да друштво понуди закључење уговора, када писана изјава представља прихват
понуде. Ово се пре свега, односи на заменљиве обвезнице.23 Када је домаће
право у питању ово се односи само на имаоце заменљивих обвезница, будући да је давање писане изјаве, која замењује упис, предвиђено само у погледу њих, али не и осталих овлашћеника код условног повећања основног
капитала. Овим дилемама права привредних друштава доприноси и то
што са аспекта права тржишта капитала појам понуде се шире тумачи и
обухвата не само грађанско правни предлог за закључење уговора, већ и
јавни позив за давање таквог предлога (invitation ad offerendum).24
За разлику од изјаве воље уписника, изјава воље друштва је могућа
конклудентном радњом. Тако изјављена воље друштва, која представља
прихват, не мора да буде упућена уписнику (чл. 39 ст. 2 Закона о облигацио-
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ним односима).25 У упоредном праву се прихват као конклудентна радња
друштва види у пријави за регистрацији спроведеног повећања основног
капитала, односно подношењу листе уписника као прилога. Овакав приступ
се заснива на томе да се основни капитал сматра повећаним регистрацијом
повећања основног капитала. Правну последицу представља настанак чланског права. Уписник постаје акционар са свим правима и обавезама.26 У домаћем праву је приступ другачији, независно од тога што је предвиђена обавеза регистрације повећања основног капитала и последица која се огледа у
томе да се основни капитала сматра повећаним даном регистрације повећања (чл. 300). Упис акција и акционара у Централни регистар се врши пре регистрације повећања основног капитала. Списак лица која су уписала и
уплатила акције са појединачно означеним бројем уписаних и уплаћених
акција (листа уписника) је прилог захтева који се упућује Централном регистру (чл. 299 ст. 2 тч. 3). У року од осам дана од дана уписа акција издатих у
поступку повећања основног капитала друштво има обавезу да региструје
повећања основног капитала. На тај начин, с обзиром да се акционаром
сматра лице које је уписано у Централни регистар, долази се у ситуацију у
којој постоји временски интервал у којем акције уписане у Централни регистар не кореспондирају са висином основног капитала и правном последицом регистрације његовог повећања.
Сама листа уписника, која садржи лица која су уписала и уплатила
акције са појединачно означеним бројем уписаних и уплаћених акција, документује вољу друштва да са сваким уписником закључи уписни уговор.27

IV Обавезе уговорних страна
Раније смо указали да је уписни уговор двострано обавезан, али не
и узајамно обавезан уговор. То, пре свега, значи да на основу уписног
уговора настају обавезе за обе уговорне стране, односно како за уписника, тако и за друштво.
1. Обавезе уписника
У погледу обавеза уписника треба имати у виду пријем нових акција и чинидбу улога.
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a) Пријем нових акција
Када се ради о пријему нових акција, у литератури постоје различити приступи. С једне стране, постоји схватање према којима пријем нових акција представља обавезу уписника.28 Насупрот томе, заступљено је
и схватање према којем таква обавеза не постоји.29
Ово питање се посебно актуелизује у контексту тзв. редукованих
прихвата, до којих долази када је број уписаних акција већи од предвиђеног повећања основног капитала. Треба имати у виду да упис одређеног
броја акција, према општем мишљењу, обухвата понуду за преузимање и
мањег броја нових акција.30 Уписник, ипак, може изразити своје одбијање, односно искључити такву могућност.31
б) Чинидба улога
Неспорним се сматра да је сваки уписник обавезан да изврши чинидбу улога.32 Ипак, различити ставови постоје у погледу тога да ли је уписник обавезан да изврши целокупну чинидбу улога на основу уписног уговора, или је на основу тог уговора обавезан само на део чинидбе, а остатак
чинидбе резултира из чланства.33 У погледу првог схватања, када је у питању новчани улог, закљученим уписним уговором уписник је обавезан да
уплати минимални новчани улог, односно износ утврђен од стране скупштине у одлуци о повећању основног капитала.34 Обавеза у погледу остатка новчане обавезе улога настаје одмах, али није доспела.35 Уписник се обавезује уписним уговором на целокупну чинидбу улога. При томе је обавеза
улога после регистрације чланска обавеза.36 Сматрамо исправним приступ
који се заснива на престанку уписног уговора. Настанком чланства настаје
и чланска обавеза у погледу чинидбе улога, којом се замењује до тада постојећа уговорна обавеза. Ради се о замени предмета испуњења, због чега
престаје и захтев из уговора. С обзиром да је чланство настало, уписник
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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U. Hüffer, 818; R. Veil, 1978.
Према: D. Hunecke, 145 напомена бр. 408 и тамо наведена литература; H. Wiedemann, 250 у
оквиру обавеза спомиње само обавезу чинидбе улога, али не и обавезу пријема нових акција.
U. Hüffer, 819-820; R. Veil, 1980; R. Marsch – Barner, 1137; H. Wiedemann, 252.
U. Hüffer, 820; R. Marsch – Barner, 1137; H. Wiedemann, 250.
Осим уписника, обавеза улога терети преузимаоца акција оснивачке емисије (уписника) и
стицаоца делимично уплаћене акције.
D. Hunecke, 149.
H. Wiedemann, 250.
Ibid.
Не постоји од чланства изолована обавеза улога. U. Hüffer, 253.
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постао акционар, долази до престанка уписног уговора његовим испуњењем. У критици таквог приступа указује се да у таквом случају долази до
преображаја постојећег правног односа без прекида континуитета и замене постојећег правног односа новим. Долази, дакле, до преображаја уговорног односа у члански однос. На преображају уговорног односа у члански однос се заснива и закључак према којем уписним уговором уписник
преузима обавезу чинидбе целокупног улога.
Ово је у складу са чл. 298 према којем се акције уписане уплаћују у
складу са одлуком о њиховом издавању, с тим што се непосредно по истеку периода за вршење уписа уплаћује износ који не може бити мањи од
25% њихове номиналне, односно рачуноводствене вредности код акција
без номиналне вредности, као и целокупни износ емисионе премије ако
она постоји. Уплата преосталог износа уписаних акција се мора извршити у року од пет година од дана регистрације одлуке о повећању основног
капитала, односно у року од две године у случају јавног друштва, осим
ако је одлуком о њиховом издавању предвиђен краћи рок (чл. 298 ст. 2).
Као што се види друштво има законом утврђену и ограничену слободу у
погледу утврђивања динамике извршења чинидбе улога. Изузетно, овај
приступ није прихватљив, када је домаће право у питању, када се ради о
емисији путем јавне понуде, зато што се уплата акција врши одмах по истеку рока за упис акција (чл. 298 ст. 3). У овом случају се не поставља питање обима чинидбе улога коју преузима уписник акције.
Ако се повећање основног капитала врши неновчаним улозима,
исти у целости морају бити унети у друштво у року од пет година од дана
регистрације одлуке о повећању основног капитала у складу са законом о
регистрацији, односно у року од две године ако је друштво јавно, осим
ако је одлуком о њиховом издавању предвиђен краћи рок. У погледу неновчаних улога указујемо на постојање правних радњи предузетих ради
уноса неновчаног улога у друштво (чл. 296 ст. 4). Ако се ради о непокретностима, потребно је и учешће јавног бележника.
2. Обавеза друштва
У оквиру обавеза друштва јавља се питање да ли постоји основна
обавеза друштва у смислу обавезе спровођења повећавања основног капитала. При томе се указује да оваква обавеза терети друштво у случају
условног повећавања основног капитала.37
37

D. Hunecke, 180; U. Hüffer, 888.
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Проблем се јавља у случају повећавања основног капитала новим
улозима. С једне стране постоји став према којем уписник има утуживи
захтев према друштву у погледу спровођења повећавања основног капитала.38 Насупрот томе, у складу са већинском опредељењем, истиче се да
не постоји обавеза друштва да спроведе повећавање основног капитала
новим улозима.39 Одсуство захтева за испуњењем се оправдава зависношћу са одлуком о повећању основног капитала, као и другим уписним
уговорима.40 Ово зато што поништај одлуке о повећавању основног капитала има за последицу ништавост уписних уговора, док се веза са другим уписним уговорима одражава кроз достизање прага успешности
емисије. Обавеза друштва да додели нове акције (чланства) постоји тек
после спровођења повећања основног капитала.41
С обзиром на уговорну природу уписа поставља се питање слободе уговарања и њеног односа према обавези друштва да спроведе повећање основног капитала. С тим у вези указује се на неколико ситуација.42
Прво, друштво се може уговором обавезати да ће спровести повећање основног капитала, под условом довољног уписа (праг емисије) и
постојања претходно однете одлуке о повећању основног капитала.
Друго, могуће је да се друштво уговором одрекне свог права да
укине одлуку о повећању основног капитала.
Треће, друштво се може уписним уговором обавезати да настави
са повећањем основног капитала и тражи даљи упис.
Када је домаће право у питању, ако је повећање основног капитала
успело, друштво подноси захтев за упис новоиздатих акција и њихових
ималаца у Централни регистар у року од пет радних дана од дана окончања уписа и уплате. Ради се о року за спровођење повећања основног капитала, будући да се, према становишту судске праксе, може сматрати да
је основни капитал повећан или смањен даном уписа у Централном регистру хартија од вредности.43 Датум када лицу које уписује акције престаје
38
39
40
41
42
43
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Godin – Wilhelmi, 1045.
U. Hüffer, 818; H. Wiedemann, 251 и тамо наведена литература.
D. Hunecke, 181.
R. Veil, 1978.
D. Hunecke, 181.
Пресуда Привредног апелационог суда, Пж. 14107/2010 од 3.11.2011 године (Судска пракса
привредних судова, Билтен бр. 1/2012). Одлука је донета на основу Закона о привредним друштвима из 2004. године, али су та решења у основи иста као у Закону о привредним друштвима из 2011. године.
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обавеза коју је преузело уписницом у случају неуспеле емисије, који представља елемент уписнице (чл. 297 ст. 1 тч. 9) одговара року за спровођење
повећања основног капитала. Неподношење пријаве од стране друштва,
односно неспровођење повећања основног капитала има за последицу
примену правила о раскидном услову,44 због чега долази до престанка
уписног уговора.45

V Правни недостаци уписног уговора
У погледу правних недостатка уписног уговора се, пре свега, указује на то да уписна изјава, као и кореспондирајућа изјава воље друштва, могу бити без дејства, односно ништаве, према општим имовинским прописима. У неким националним правима (на пр. немачком)
присутан је став према којем се ови недостаци не могу истицати после
регистрације повећања основног капитала.46 Треба имати у виду да уписна изјава може бити без правног дејства на основу посебних акцијскоправних прописа, услед недостатака у погледу форме (уписница), као и
њене садржине.
Уписни уговор је без дејства и у случају да недостаје одлука о повећавању основног капитала. То су ситуације када је таква одлука ништава, или поништена по тужби за побијање скупштинске одлуке, као и када
се ради о одлуци која је лебдеће без дејства.47 За уписника не постоје права и обавезе, а у погледу предмета чинидбе улога има захтев за повраћај.48

VI Уписни предуговор
Уписним предуговором се улагач обавезује на доцнији упис акција.49 У погледу садржине предуговор обавезује ако садржи битне састојке
главног уговора (чл. 45 ст. 3 Закона о облигационим односима). Ово не
значи да предуговор мора да садржи све појединости из уписнице предвиђене у чл. 297.50 У погледу тренутака када је најраније могуће закључити предуговор постоје различита схватања. Према једном приступу сматра се да је уписни предуговор најраније могуће закључити после доно44
45
46
47
48
49
50

U. Hüffer, 820.
R. Veil, 1981.
R. Veil, 1982; U. Hüffer, 824.
R. Veil, 1983; U. Hüffer, 823.
R. Veil, 1983.
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R. Veil, 1984.
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шења одлуке о повећавању основног капитала.51 Према другом гледишту
довољно је да је садржина одлуке утврђена у значајној мери.52 У складу са
тиме је и став према којем уписни предуговор не везује скупштину приликом утврђивања одлуке.53

Zoran ARSIĆ, PhD
Professor at the Faculty of Law University of Novi Sad

SUBSCRIPTION OF SHARES AND SUBSCRIPTION
CONTRACT
Summary
Various legal concepts are attributed to subscription of shares. Although
it is generally accepted that subscription is expression of will and legal transaction, it is still subject to dispute whether it is unilateral transaction, two independent expressions of will, or joint corporate act. Majority of legal scholars
agree that subscription of shares is, as a rule, an offer for execution of subscription contract.
Key words: shares, subscription, subscription contract, contribution, shareholder.
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НОВИ ЗАКОН О СТЕЧАЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Резиме
Овим радом приказане су новине које доноси Закон о стечају. Посебно је представљен концепт реструктурирања који има за циљ закључење споразума између повјерилаца и стечајног дужника о начину намирења потраживања повјерилаца ради побољшања ликвидности и отклањања стечаја над њим. Тим поступком као и поступком реорганизације
настоје се спријечити штетне посљедице престанка стечајног дужника,
што је био и основни разлог и мотив доношења овог закона.
Кључне ријечи: закон, стечај, реструктурирање, реорганизација, стечајни дужник.

I Уводне напомене
Закони се доносе да би се регулисали одређени друштвени односи.
Трају дуже или краће, зависно од тога колико су свеобухватни, концепцијски успјешни и друштвено прихватљиви. Често се, нарочито у нашим
условима, зависно од потреба праксе и разноразних утиција, спољних и
унутрашњих, мијењају и допуњују, а то у коначници узрокује и доношење
новог закона, посебно онда када се концепција закона суштински мијења. Такав је, на примјер, био својевремено случај са законом којим је регулисан статус основних привредних субјеката, привредних друштава, па
је умјесто Закона о предузећима био донесен важећи Закон о привредним друштвима, јер предузеће није више субјект права, већ је то привредно друштво. Међутим, много је чешћа ситуација да закон у времену свога
важења, сходно потреби прилагођавања захтијевима праксе, доживи више измјена и допуна тако да се укаже потреба за доношењем пречишћеног текста закона, како би се адресати норми могли снаћи у његовој
практичној примјени. У случају нове потребе за измјенама и допунама
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таквог текста неминовно је доношење новог закона, а такав је и случај са
Законом о стечајном поступку у Републици Српској.1 Тај закон донесен је
2002. године као посљедица својеврсног компромиса. Наиме, Устав Босне и Херцеговине прокламује слободу кретања лица, робе, услуга и капитала и на тај начин се Босна и Херцеговина уређује као јединствени
привредни простор, али је истим тим уставом, чланом III, одређено да је
у надлежности ентитета регулисање статуса привредних субјеката, што
подразумијева и регулисање правних односа везаних за стечај тих субјеката. Због правне немогућности да се на нивоу Босне и Херцеговине донесе тзв. „кровни закон“ који би се ентитетским законома детаљније разрадио, донијети су ентитетски закони у скоро истовјетном тексту.2 Они
су рађени уз помоћ њемачке консултантске организације па су стога концепцијски истовјетни њемачком Инсолвенцијском закону („Insolvenzordung“) из 1999. године.
У односу на раније законе, ти закони доносили су савременија рјешења и концепцијски су у складу са модерним стечајним правом. Ова
констатација се посебно односи на усвојени институт реорганизације
стечајног дужника који је пружио широке могућности регулисања међусобних односа стечајног дужника и повјерилаца. Законима је генерално
побољшан положај стечајних повјерилаца који кроз скупштину повјерилаца и евентуално одбор повјерилаца имају доминантну улогу у стечајном поступку. У односу на претходно важеће прописе, закони су били
повољнији за повјериоце и због тога што су рокови за извршење стечајних радњи и поступака краћи, а учесници у поступку били су одговорнији за своје радње (нпр. уведен је институт одговорности привременог стечајног управника и стечајног управника за све ризике одговорности који
су повезани са њиховом дјелатношћу). Ипак, у току примјене закона појавио се низ проблема које је ваљало ријешити, те је у Републици Српској
дошло до низа измјена и допуна законског текста, па су се на крају стекли
услови за доношење новог Закона о стечају.3
У овом раду размотриће се разлози за доношење новог закона и
укратко изложити његов садржај посебно са аспекта новина које доноси.

1
2
3
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Службени гласник Републике Српске, бр. 67/02, 77/02, 38/03, 96/03, 68/07, 12/10, 16/10 и 26/10.
Више о томе: М. Рајчевић, „Законска регулатива стечаја и ликвидације у Босни и Херцеговини“, Право и привреда, бр. 5-8/2014.
Закон је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, бр. 16/2016, 2. марта, а ступио
је на снагу осмог дана од дана објављивања, 10. марта 2016. године.
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II Разлози за доношење Закона
Водећи рачуна о томе да треба побољшати услове за обављање привредних дјелатности и поспјешти пословне активности стимулацијом оснивања нових пословних субјеката,4 а уједно омогућити брже окончање процедура стечајног поступка, без обзира на његов исход, Влада Републике
Српске је својом економском политиком ради постизања таквих циљева,
између осталог, поставила за циљ и доношење новог Закона о стечају. Тим
законом би се реализовале и препоруке Европске комисије о новом приступу стечају, који би био орјентисан на подстицање реорганизације неликвидних привредних субјеката кроз финансијско и оперативно реструктурирање, како би се наставила њихова пословна активност. У том контексту, новим законским рјешењима, требали би се створити услови да се путем мјера
предузетим стечајним поступком подстакне оживљавање пословних активности оних субјеката који имају структурне проблеме које не могу сами да
рјеше, а имају економске потенцијале за успјешан наставак пословања. Tи
циљеви били су постављени и у вријеме доношења Закона о стечајном поступку из 2002. године, али је било очигледно да његовом садржином они не
могу бити остварени на жељени начин, што је био и разлог његових вишекратних измјена које су за посљедицу имале и утврђивање пречишћеног
текста од стране Законодавног одбора Народне скупштине Републике Српске крајем 2010. године, чиме су се испунили и формални услови за доношење новог закона. Наиме, чланом 59. ставом 2. Правила за израду закона и
прописа Републике Српске,5 прописано је да се мора донијети нови закон
уколико је утврђен пречишћен текст закона, а укаже се потреба да се изврше
измјене и допуне тог пречишћеног текста.
Наведени формални разлог за доношење новог Закона о стечају
одржава и суштинске, материјалне, разлоге за такав чин, јер су у пракси
примјене старог закона настале одређене тешкоће које је ваљало ријешити новим законским текстом. Ово тим прије, јер је због постојећих економских околности, велики број привредних субјеката постао неликвидан, чиме су се стекли услови да се покрену стечајни поступци који нису
на задовољавајући начин могли да се ријеше до сада важећом законском
4

5

Измјеном и допуном Закона о привредним друштвима из 2013. године омогућено је оснивање једночланих друштава са ограниченом одговорношћу једноставнијом и јефтинијом процедуром уз оснивачки капитал од само једне конвертибилне марке („Службени гласник Републике Српске“, бр. 67/13). Видјети: М. Рајчевић, „Регистрација пословних субјеката у Републици Српској“, Право и привреда, бр. 4-6/2014, стр. 50-62.
„Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/14.
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регулативом. Ти проблеми стечајних поступака своде се на неколико група уочених недостатака.
У првом реду, евидентан је био проблем неблаговременог покретања
поступка. Иако је било јасно ко треба да покрене поступак од стране стечајног
дужника (законски заступник) то није чињено на вријеме због непостојећих
санкција према тим лицима, па је због протека времена дужник остајао без
имовине довољне за провођење стечајног поступка, а и повјериоци често нису били спремни да уплате предујам на име трошкова за отварање стечајног
поступка, сумњајући, у, за њих, повољан исход у погледу намирења њихових
потраживања. Исто тако, Законом о стечајном поступку није био предвиђен
орган који би вршио надзор над примјеном одредбе о времену покретања поступка и који би због тога могао изрицати санкције одговорном лицу стечајног дужника. Надаље, трошкови провођења стечајног поступка били су високи у односу на вриједност стечајне масе. Поред тога, стечајни поступак је предуго трајао због вођења парничних поступака као и због поступака пред Републичком управом за геодетске и имовинско правне односе, усљед неријешених имовинско-правних односа. Томе треба додати и немогућност уновчења стечајне масе, јер на лицитацијама није било заинтересованих, а у судовима је био изражен и проблем недовољног броја стечајних судија. Нису биле
коришћене могућности реорганизације стечајних дужника, због недостатака
планова реорганизације, а изостао је и квалитетан надзор и контрола рада
стечајних управника. Могло би се, након уочених проблема везаних за садржај и примјену Закона о стечајном поступку, закључити да су ти проблеми субјективне природе (везани су за његову примјену) али исто тако и објективне
природе, јер се односе на његову непотпуну садржину.
Новим Законом о стечају ти проблеми се желе отклонити, те би у
том циљу морало да се нарочито побољша и утиче на: благовремено покретање стечајног поступка, финансијско и оперативно реструктуирање
стечајног дужника, скраћивање времена трајања стечајног поступка, смањење трошкова тог поступка, те висине трошкова новчаног предујма за
његово вођење. Такође је битно утицати на начин именовања стечајних
управника уз уважавање принципа равномјерности и равноправности
приликом њиховог именовања, те одредити висину њихових накнада и
крајњу животну доб до које могу бити ангажовани. Потребно је извршити унапређење процеса реорганизације у смислу детаљнијег регулисања и
његовог поједностављења, те осигурати већу заштиту права стечајних повјерилаца. Исто тако, треба одредити орган који би био задужен за надзор примјене законске одредбе која се односи на благовремено покретање поступка и који би у том смислу био овлашћен на изрицање санкција
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стечајном дужнику, односно његовом законском заступнику, због неблаговременог покретања поступка. И на крају, треба, у сврху постизања
нaведених циљева, извршити усклађивање прописа који имају утицаја на
примјену Закона о стечајном поступку.

III Архитектура и садржај закона о стечају
Нови Закон о стечају је у групи оних закона који су Републици
Српској донијети након ступања на снагу поменутих Правила за израду
закона и других прописа Републике Српске којима се уређују начела и
правна техника за израду закона, подзаконских прописа и других општих аката. Њима се обезбјеђује да се у изради прописа поштују уставне
одредбе о подјели власти и подјели надлежности, између ентитета и Босне и Херцеговине, о уставности и законитости, једнакости и равноравности, објављивању и ступању на снагу прописа, забрани повратног дејства и престанку важења прописа.6 Због тога је нови Закон о стечају по
својој архитектури и садржају пријемчивији за његове адресате од ранијег закона, зато што су њиме објашњени предмет и циљ уређивања, начела на којима се заснива, област односа који се њиме уређује, те дато објашњење појединих израза и појмова који се у Закону користе.
Закон о стечају подијељен је у седам поглавља и има укупно 296
чланова.
У првом поглављу дефинише се његов предмет и регулишу се
услови и поступак реструктуирања, те утврђују разлози за отварање поступка реструктурирања и стечајног поступка. Такође, утврђују се начела
поступка реструктурирања и стечајног поступка.
У другом поглављу прописане су опште процесне одредбе, прописује се стварна и мјeсна надлежност суда стечајног поступка, утврђују се
рокови његовог окончања као и рокови окончања судских и управних
поступака, те друге радње и поступци везани за те поступке.
Трећим поглављем прописују се поступак реструктурирања, његови органи, покретање, трајање и све посљедице његовог покретања, обуставе те пословање дужника за вријеме реструктурирања.
У четвртом поглављу регулише се стечајни поступак, почев од његовог покретања до закључења. То је садржајно најобимнији дио Закона

6

Видјети чл. 1. и чл. 4. ст.1. Правила за израду закона и других прописа Републике Српске.
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јер регулише детаље поступка, његово дејство и надлежност органа за
спровођење поступка (чланови од 53. до 201.).
С обзиром на циљеве Закона важно је пето поглавље којим се регулише реорганизација стечајног дужника. Њиме се детаљно уређује начин припреме реорганизације дужника, подношење и садржај плана и
његова припремна основа, те утврђује основа за спровођење и разврставање учесника у стечајном плану уз неопходне детаље самог поступка те
надзора његовог провођења.
Шестим поглављем уређују се питања међународног стечаја која се
не разликују од његовог регулисања претходно важећим законом.
Поглављем седмим прописују се казнене одредбе, а осмим прелазне и завршне одредбе.
Прије но што се пређе на кратак приказ новина које доноси Закон,
треба констатовати да је његов назив адекватнији него што је то био случај
са претходним законом. Наиме, Закон о стечајном поступку је својим називом потенцирао поступак као суштинско обиљежје стечаја, што наравно
није грешка, али институт стечаја има и своју материјалноправну димензију која није занемарљива, те је отуда назив новог закона адекватнији.
Сигурно је да је од самог назива закона битније оно што он садржајно ново доноси с обзиром на циљеве који се њиме желе постићи.
Законом о стечају уређује се као новина, поступак реструктурирања.
Он се дефинише као судски поступак који суд спроводи прије покретања и
вођења стечајног поступка ради финансијског и оперативног реструктурирања дужника. Финансијско и оперативно реструктурирање је поступак који се води у циљу закључења споразума између повјерилаца и стечајног дужника о начину намирења потраживања повјерилаца ради побољшања ликвидности дужника и отклањања стечаја над њим. У том поступку учествује
повјереник којег именује стечајни судија из реда стечајних управника са задатком да прати пословање дужника, испита његово материјално и финансијско стање, пријави потраживања повјерилаца и са тим упозна стечајног
судију, дужника и повјериоце како би се добио увид у економско и финансијско стање дужника прије доношења одлуке о закључењу споразума. Поступак реструктурирања је пружање могућности неликвидном привредном
друштву да закључи нагодбу са повјериоцима у циљу лакшег и повољнијег
измирења новчаних обавеза. Тиме би се избјегао стечај и привредно друштво наставило своје пословање, а повјериоци били намирени у вишем износу него у стечајном поступку који дуго траје и изискује велике трошкове.
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Закон ограничава трајање поступка реструктурирања на најдуже пет мјесеци од дана његовог отвaрања уз могућност да се у оправданим случајевима
продужи од стране суда најдуже за деведесет дана. Поступак се покреће било на приједлог дужника или повјериоца, с тим да је за то увијек потребан
пристанак супротне стране. Суд испитује прихватљивост приједлога који се
мора прописно објавити. Уз приједлог суду се доставља и извјештај о дужниковом финансијском стању и пословању као и план финансијског и
оперативног реструктурирања са садржином која је Законом прописана.
Суд приједлог може одбацити ако се за то испуне прописани услови, а ако
утврди да су испуњени услови и претпоставке за његово покретање, донијеће рјешење о томе и уједно именовати повјереника. Рјешење о покретању
поступка реструктурирања суд ће објавити на његовој огласној табли, у
„Службеном гласнику Републике Српске“ и на интернет страници Агенције
за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), те доставити
пословној банци код које дужник има отворен главни рачун. О отварању
поступка реструктурирања суд ће обавијестити повјериоце који морају пријавити своја потраживања која ће се испитати на рочишту како би се признала или оспорила од стране повјереника, дужника или повјерилаца, након
чега се уносе у тебелу признатих или оспорених потраживања, коју сачињава суд. Дужник је најкасније у року од осам дана од дана утврђивања табеле
признатих и оспорених потраживања у обавези да достави план финансијског и оперативног реструктурирања, а у противном ће суд обуставити поступак. Према резултатима финансијског и оперативног плана реструктурирања и права гласа, повјериоци се разврставају у редове, а суд ће заказати
рочиште на којем ће се расправљати и гласати о плану. Суд ће рјешењем
прихватити план и потврдити поравнање у поступку реструктурирања ако
за план гласа најмање 25% повјерилаца и ако је збир износа потраживања
повјерилаца који су гласали за план већи од збира износа повјерилаца који
су гласали против плана, изузев: а) ако је неко од повјерилаца, како каже Закон, „учинио вјероватним“ да се планом ставља у лошији положај од онога у
којем би био да плана нема, б) ако из плана произлази да није вјероватно да
ће његово спровођење учинити дужника способним за плаћање до краја текуће и наредне двије године, и в) ако планом није одређено намирење износа које би добили повјериоци да њихова потраживања нису оспорена. Правне посљедице отварања поступка реструктурирања наступају у моменту објављивања рјешења о његовом отварању на огласној табли суда, а обухватају
сва потраживања повјерилаца према дужнику која су настала до момента
отварања поступка. Најважнија правна посљедица покренутог поступка је
да се парнични, извршни и управни поступци покренути против дужника
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прекидају, а да се током његовог трајања такви поступци не могу против дужника покретати, нити теку рокови у којима се може поднијети тужба или
други захтјев. Покренути поступци наставиће се на приједлог тужиоца након правоснажног рјешења о поравнању у поступку реструктурирања или
након правоснажности рјешења о обустави поступка реструктуирања. Из
претходно начелно изнешеног садржаја законског текста о поступку рестуктурирања (чл. од 27. до 53. Закона) видљиво је да се овим поступком жели
предупредити стечај давањем предаха дужнику поравнањем са повјериоцима који морају да цијене своје интересе и одважу шта је за њих повољније.
Да ли ће ове мјере дати резултате показаће пракса, али оно што је добро у
оваквом законском рјешењу је давање шансе учесницима да ову мјеру искористе ако им одговара, пошто неуспјех води отварању стечајног поступка.
Које су новине Закона везане за стечајни поступак, којим се регулишу претходни и стечајни поступак, те реорганизација стечајног дужника?
Претходно је напоменуто да је као један од важних уочених проблема ранијег закона недостатак норми које би регулисале ситуацију везану за неблаговременост подношења приједлога за покретање стечајног
поступка. Закон о стечају то рјешава обавезом да се приједлог за отварање стечајног поступка мора поднијети у року од тридесет дана од дана
наступања платежне неспособности (суд је дужан да приједлог размотри
у року од осам дана од дана пријема), а ако стечајни дужник, односно орган овлашћен за његово заступање, не поднесе приједлог у наведеном року, казниће се новчаном казном за прекршај. Закон прописује да је
АПИФ надлежан да такав поступак покрене издавањем прекршајног налога или подношењем захтјева за покретањем прекршаjног постпука
пред надлежним судом. Ова надлежност АПИФ-а је нарочито важна и од
значаја је за благовремено покретање стечајног поступка, јер претходни
закон није прописивао који је орган надлежан да врши надзор над примјеном одредбе која се односи на правовременост покретања поступка и
који би изрицао санкције због повреде такве одредбе.
Законом о стечају скраћени су рокови за предузимање појединих
радњи у предстечајном или стечајном поступку те прописане санкције за
привременог, односно стечајног управника и друге учеснике у поступку,
кад пропусте да благовремено предузму и спроведу потребне радње, чиме се утиче на скраћење трајања и трошкова стечајног поступка. Поред
тога, регулисан је начин праћења извршења одређених радњи у поступку
од предсједника судова и старјешина органа управе, зависно од тога да ли
се ради о судским или управним поступцима.
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Због уочених недостатака у пракси примјене претходног закона,
употпуњене су одредбе Закона које се односе на полагање испита за стечајне
управнике, контролу њиховог рада, број стечајних предмета које може водити један стечајни управник те године живота као лимит за обављање њихових дужности. Испит за стечајног управника врши се на основу захтјева
за полагање по претходно расписаном јавном позиву, пред комисијом, уколико кандидат испуњава Законом прописане услове. Између осталог, тражи
се да кандидат није старији од 70 година (што је старосни лимит за обављање њихових послова), да није осуђиван за кривична дјела из области организованог криминала, корупције и привредног криминалитета, као и за
кривична дјела која га чине недостојним за обављање његових дужности, да
се против њега не води поступак за кривична дјела, да није разрјешен дужности директора или другог органа у правном лицу због несавјесног рада,
да није починио прекршај везан за обављање дужности стечајног управника, те да нема, како Закон каже, „негативних резултата рада у привредној
или другој организацији, о чему прилаже потврду Привредне коморе Републике Српске“. Стечајни управници имају обавезу да се стручно усавршавају на основу одговарајућег правилника којег доноси ресорни министар, а
који, такође, утврђује листу стечајних управника која се обнавља сваке четири године. То обнављање потребно је због тога што се са листе бришу лица
која су у међувремену навршила 70 година живота или су осуђена за претходно наведена кривична дјела или су против њих покренути поступци за
та кривична дјела. Један стечајни управник може водити један стечајни поступак, а изузетно, када то захтјевају нарочито оправдани разлози, може
истовремено водити два стечајна поступка. У стечајним поступцима мале
вриједности (то су поступци у којима је очекивана вриједност стечајне масе
мања од 100.000 конвертибилних марака) стечајни управник може водити
више од два поступка. С тим у вези, окружни привредни судови морају уредити и водити евиденцију о отвореним стечајним поступцима, ангажованим управницима и броју предмета којима су стечајни управници задужени. Стечајни управник се након преузимања службе мора осигурати од одговорности за све ризике који су повезани са његовом дјелатношћу у сваком
стечајном предмету. Најнижа осигурана сума је 50.000 конвертибилних марака, али стечајни судија може, на приједлог скупштине или одбора повјерилаца и стечајног управника, одредити осигурану суму у већем износу,
узимајући у обзир очекивану стечајну масу и посебне околности конкретног
поступка. Када се ради о стечајним поступцима мале вриједности, не постоји обавеза осигурања од одговорности стечајног управника.
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Новина у Закону о стечају је и начин обавјештавања странака у
стечајном поступку, с обзиром на велики број заинтересованих лица и
учесника стечајног поступка, те неажурну документацију привредних
друштава над којима се воде стечајни поступци. Обавеза је да се сва рјешења стечајног суда као и други акти предвиђени Законом морају (поред
прописаних случајева обавезног достављања учесницима у поступку) објавити на огласној табли суда, електронској табли суда, у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и на интернет страници АПИФ-а.
У односу на претходни Закон о стечајном поступку, права радника
стечајног дужника су боље заштићена с обзиром на чињеницу да су потраживања радника по основу дванаест загарантованих плата у бруто износима сврстана у виши исплатни ред. Исто тако, у поступку финансијског и оперативног реструктурирања потраживања радника по основу
плата су загарантована и изузета од споразума стечајног дужника и повјерилаца, чиме се утиче не само на наплату њихових потраживања, већ
и на повезивање њиховог радног стажа.
Надаље, тачно је одређено ко су повезана лица у стечајном поступку, што утиче и на могућност побијања радњи повезаних лица којима је нанесена штета како стечајном дужнику тако и стечајним повјериоцима.
У циљу заштите интереса стечајних повјерилаца продужени су рокови за побијање правних радњи којима је онемогућено намирење њихових потраживања радњама стечајног дужника прије подношења приједлога за покретање стечајног поступка или након тог момента.
У погледу поступка за уновчење имовине стечајног дужника, за
разлику од претходно важећег закона, прецизније су регулисана правила уновчења имовине са циљем да се то чини на бржи и јаснији начин, а
што је предуслов бржег и квантитативног вишег намирења повјерилаца
у стечајном поступку. Законом о стечају прописана је обавеза министра
правде да донесе правилник о начину управљања стечајном масом, којим ће бити прописани стандарди управљања и уновчења имовине, чиме ће се увести недостајућа правила у овакве надлежности стечајног
управника.
До сада важећи Закон о стечајном поступку, није, у циљу намирења стечајних повјерилаца, као метод тог намирења, регулисао продају
стечајног дужника као правног лица. Разлог зашто је то тако лежи у чињеници да је тај институт са аспекта правне теорије доста споран. Наиме,
теоретски је спорно да ли је уопште могућ промет правног субјективите60

ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Право и привреда

та, а поред тога, стечај је по дефиницији (у ужем смислу) институт колективног намирења над имовином стечајног дужника, те се, отуда, може
продавати, ради уновчења, само његова имовина, а не он сам. Остављајући по страни такве теоретске разлоге оспоравања овог инсититута, што је
тема за посебну расправу, нови Закон о стечају приклања се оваквом рјешењу ради практичних разлога на концепцијским основама познатим и у
неким другим законима. Наиме, идеја те концепције је у томе да се продајом стечајног дужника као правног лица обуставља стечајни поступак у
односу на стечајног дужника, а наставља у односу на стечајну масу коју
терете потраживања повјерилаца и која због тога стиче пословну способност те се мора уписати у Регистар пословних субјеката. Стечајну масу
заступа стечајни управник и она је како то каже Закон о стечају „нови субјект грађанског процесног права“.
Послије оваквог начина продаје (његове активе) стечајни дужник,
који губи тај статус, може наставити да обавља пословне активности јер
нема више обавезе према стечајним повјериоцима зато што се стечајни
поступак наставља према стечајној маси, која је сачињена од новца добијеног његовом продајом као правног лица. Радња продаје стечајног дужника је радња од посебне важности за стечајни поступак, па је отуда за
њу потребна сагласност одбора повјерилаца, а ако он не буде формиран,
потребна је сагласност скупштине повјерилаца.
Новим законом предвиђена је продаја цјелокупне имовине или
дијела имовине стечајног дужника, под условом да купац настави обављати своје регистроване дјелатности и да задржи раднике. Овакав начин уновчења имовине био је регулисан и претходним законом а у пракси је дао добре резултате, посматрано са економског и социјалног аспекта, па је то био основни разлог да се такво рјешење прихвати и новим законом.
Законом о стечају регулисана је реорганизација стечајног дужника
на концепцијским основама како је то чинио претходно важећи закон,
што је у складу са идејом по којој треба дати законске основе да се подржи опстанак стечајног субјекта, а том циљу, како је напоменуто, служи и
поступак финансијског и оперативног реструктурирања. Поступак реорганизације Законом се дефинише као посебан поступак који се спроводи
у оквиру стечајног поступка ради утврђивања правног положаја стечајног дужника и његовог односа према повјериоцима, а посебно ради одржавања његове дјелатности и очувања радних мјеста. Поступак реструк-
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турирања који није успио не искључује могућност да се у отвореном стечајном поступку покрене поступак реорганизације.

IV Закључак
Изнесени разлози за доношење Закона о стечају, прокламовани
циљеви који се њиме желе постићи, његова садржина и посебно нова рјешења, биће изложени тесту практичне примјене која ће показати да ли ће
све то донијети резултате који се од пословне заједнице очекују. Највише
се очекује од мјера убрзавања спровођења предвиђених поступака, без
обзира да ли конкретна ситуација иде у правцу оздрављања стечајног дужника и наставку његовог пословања, или се иде у правцу његовог гашења. Битно је да поступци постану ефикаснији, што значи краћи, те да то
доведе до избјегавања непотребних губитака стечајне масе и појефтињења трошкова провођења поступaка. Идеје и циљеви новог закона су без
сумње добри и прихватљиви за све субјекте инволвиране директно или
индиректно у регулисане поступке, а да ли ће се и у ком облику остварити, показаће наравно вријеме и досљедна примјена његових норми.

Marko RAJČEVIĆ, PhD
Professor at the Faculty of Law University of Banja Luka

NEW BANKRUPTCY LAW OF THE REPUBLIC OF SRPSKA
Summary
This paper shows the changes brought by the new bankruptcy law. In
particular, it is introducing the concept of restructuring aimed at conclusion of
an agreement between the creditors and the bankruptcy debtor on the method of
settlement of claims of creditors in order to improve liquidity and eliminate
bankruptcy over it. This procedure, as well as the process of reorganization seeks
to prevent the harmful consequences of the termination of the debtor, which was
the main reason and motive for the adoption of this law.
Key words: law, bankruptcy, restructuring, reorganization, the debtor.
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ЗАДРУЖНА РЕВИЗИЈА
Резиме
Задружна ревизија је посебна врста ревизије која се организује и
врши у задружном сектору. Врше је ревизијски (задружни) савези над задругама као субјектима ревизије, под условима и на начин одређен законом и на основу правила о вршењу задружне ревизије која доносе законом
овлашћени ревизијски савези. Ову ревизију врше стручна лица у статусу
задружних ревизора и/или друга законом овлашћена лица.
Задружна ревизија се разликује од других врста ревизије, и то: интерне, законске (комерцијалне) и државне ревизије. Она има своје корене
настанка, али и своју историју развоја. Постоје различите врсте задружне ревизије (нпр. редовна и ванредна, општа и посебна, најављена и ненајављена), а у поступку њеног вршења реализују се њене функције: контролна, превентивна, инструктивна и развојна.
У овом раду аутор анализира само нека од правних и економских
питања која су од значаја за задружну ревизију, доминантно са правног
аспекта, и то: изворе права, историјски приступ, појмовно одређење, врсте, ревизијски савез, задружни ревизори, спровођење поступка и значај
задружне ревизије.
Кључне речи: задружна ревизија, задруге, ревизијски савез, задружни ревизори.

I Увод
Осим државне, законске (комерцијалне) и интерне ревизије постоји још једна посебна врста ревизије, која се организује и врши у задружном сектору – задружна ревизија. Ову врсту ревизије традиционално
организују и врше задружни савези над субјектима ревизије – задругама
и задружним савезима.
Задружна ревизија има своје корене настанка, али и своју историју развоја. Основна функција задружне ревизије била је кроз историју до
63

4-6/2016.

Љубиша Дабић (стр. 63-85)

данас нераскидиво везана за развој задругарства и задруга у свету.1 У
протеклом периоду задружна ревизија бележила је у свету, али и на нашим просторима, своје успоне и падове. Независно од напред изнете
констатације, она је од свог настанка до данас била од огромног значаја
за развој задружног сектора привреде и имала посебно место у развоју
задругарства.
Постојање задружне ревизије омогућава задругама да очувају своју аутономност, самоуправу и демократичност. У противном, уколико би
функције задружне ревизије вршио надлежни државни орган, такав начин вршења контроле и надзора не би био целисходан за све посебности
и особености које имају задруге. Напросто, не би се уважиле све особености задруга као посебних субјеката права и њиховог пословања на задружним принципима и задружним вредностима.
У задружном праву Србије је крајем 2015. донет нови Закон о задругама, којим је поново предвиђена и уређена задружна ревизија.2 У државама које су настале на просторима бивше Југославије постоје различити приступи и различита законска решења у вези са задружном ревизијом, њеној обавезности и посебностима. На пример, Хрватска је на крају XX века донела нови Закон о задругама (1995), којим није предвидела и
регулисала правни институт задружне ревизије.3 Међутим, у каснијим
изменама овог закона (2002) уређена су питања задружне ревизије и надзора.4 У наставку стварања правних претпоставки у области задругарства, Хрватска се одлучила за доношење новог Закона о задругама (2011)
којим није регулисала задружну ревизију.5
У задружном праву Словеније је Законом о задругама (1992) уређена задружна ревизија а задружним савезима стављено у дужност да је
обављају.6 Изменама овог закона 1993.7 и 2007.8 није дирано у питања задружних савеза и задружне ревизије. Међутим, његовим изменама од
2009. укинуто је поглавље о задружној ревизији.9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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О задругама детаљније видети: Љубиша Дабић, „Задруге као посебан правноорганизациони
облик (упоредноправни приступ)“, Право и привреда, бр. 4-6/2011, 126-150.
Закон о задругама (Сл. гласник РС, бр. 112/2015), чл. 80-101.
Zakon o zadrugama (Narodne novine, бр. 36/1995), чл. 25. ст. 3.
Zakon o zadrugama (Narodne novine, бр. 36/1995, 67/2001 и 12/2002), чл. 26к-26м.
Zakon o zadrugama, Narodne novine, бр. 34/2011.
Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/1992), чл. 49-54.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah, Uradni list RS, št. 7/1993.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah, Uradni list RS, št. 41/2007.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 87/2009), чл. 16.
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Законодавац Црне Горе у Закону о кооперативама (2015) не уређује задружну ревизију,10 док се посебним поглављима уређује задружна
ревизија у Босни и Херцеговини у Општем закону о задругама (2003)11 и
у Републици Српској у Закону о пољопривредним задругама (2008).12
Развој задружног законодавства уопште, укључујући и законодавства о задружној ревизији, имао је своју генезу, уз мање или веће специфичности, у земљама Европе и света (нпр. у Француској, Италији, Шпанији, Немачкој, Аустрији, Холандији, Финској, Шведској, САД).13
Изворе права о задружној ревизији можемо да разврстамо у четири
групе, и то: 1) земље које задружну ревизију регулишу у оквиру општих
прописа о задругарству (нпр. Немачка,14 Србија,15 Босна и Херцеговина,16
Република Српска17); 2) земље које задружну ревизију регулишу посебним
прописом – законом (нпр. Аустрија18); 3) земље које познају задружну ревизију али њену организацију и вршење препуштају посебним прописима о
комерицијалној ревизији (нпр. Словенија19); 4) земље које не познају задружну ревизију као посебну врсту ревизије и које је не регулишу унутар прописа о задругама или посебног прописа о задружној ревизији, већ њено вршење препуштају општим прописима који се примењују на ревизију у приватном сектору економије (нпр. Хрватска,20 Црна Гора).

II Историјски приступ задружној ревизији
Први зачеци задружне ревизије досежу у време настанка задружног покрета, односно формирања првих задруга. Њен развој имао је
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

Закон о кооперативама (Сл. лист ЦГ, бр. 43/2015), чл. 58.
Општи закон о задругама, Сл. гласник БиХ, бр. 18/2003.
Закон о пољопривредним задругама, Сл. гласник Републике Српске, бр. 73/2008, 78/2011 и
106/2009.
Детаљније видети: Franci Avsec, Zadruga v primerjalnem pravu, Ljubljana, 1996, 41-144; Марија
Николић, Еволиција задружног законодавства у Европи, Београд, 2009 и др.
Закон о произвођачким и привредним задругама (1889), са каснијим изменама и допунама. Задружни савез Србије, Прописи о задругарству у неким европским земљама, Београд, 1995, 120.
Закон о задругама (2015), чл. 80-101.
Општи закон о задругама, чл. 73-81.
Закон о пољопривредним задругама, чл. 68-75.
Задружно законодавство Аустрије је 1903. допуњено посебним Законом о ревизији произвођачких и привредних задруга и других друштава. Видети: Љиљана Васић, „Задружна ревизија
у другим земљама“, у: Задружна ревизија, Нови Сад, 1999, 64 и Задружни савез Србије, Прописи о задругарству у неким европским земљама, 20.
Zakon o zadrugah – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 97/2009), чл. 49.
Zakon o zadrugama, Narodne novine, бр. 34/2011, 125/2013 и 76/2014.
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различите организационе форме и различиту садржину. На пример, у
Немачкој је задругама било остављено на слободу да свој рад и пословање подвргавају контроли (ревизији), још на почетку развоја задругарства. Доношењем новог закона о задругама (1889) успостављена је дужност за задруге да најмање једанпут у две године подвргну целокупно
пословање прегледу ревизорима.21
Од настанка задружног покрета у свету успостављен је и развијан
принцип самоуправљања у задругама, који се манифестовао и у избору
органа задруге из редова задругара. Један од органа задруге био је надзорни одбор, преко чијих надлежности се већ тада уводи у задругу „аутоконтрола и надзор“. Међутим, осим унутрашњег надзора и контроле које су
вршили надзорни одбори, задруге које су се оснивале по иницијативи
Фридриха Рајфајзена широм Европе, још у првој половини XIX века, увеле су „систем екстерног задружног надзора и биле, у ствари, претеча праве задружне ревизије“.22
Крајем XIX века, доношењем Закона о земљорадничким и занатским задругама (1898),23 на просторима Србије појавила се претеча задружној ревизији. Међутим, у формалном смислу и на нормативном плану,
претеча задружној ревизији појавила се нешто раније, у оквиру Главног
савеза српских земљорадничких задруга, који је основан 1895. године.
Доношењем својих Правила (1897), Главни савез је уредио да „преко својих надзорника врши прегледе и одржава надзор над радом и стањем појединих и свих земљорадничких задруга и савеза“.24 Предметни закон садржавао је и одредбе о „надзорницима и прегледу задруга“ као и „упутства за вршење прегледа“.25 У пракси је законом успостављени преглед
вршен, али није увек и свуда функционисао (било је застоја и прекида),
услед недостатка средстава за његово обављање, ограничености броја
надзорника, касније постојања различите традиције у његовом постојању
на југословенским просторима и др.
У периоду од стварања Државе СХС (1918) до доношења Закона о
привредним задругама (1937), осим подручја Србије и Црне Горе, на југословенским просторима егзистирало је још неколико правних подручја у
области задружног законодавства, и то: подручје Хрватске, Славоније,
21
22
23
24
25
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М. М. Поповић, Задруге у Немачкој, Београд, 1899, 78.
Видосав Главинић, „Задружна ревизија“, у: Задружна ревизија, 37.
Закон о земљорадничким и занатским задругама, Београд, 1898.
Правила Главног савеза српских земљорадничких задруга, Београд, 1889, 2.
Закон о земљорадничким и занатским задругама, чл. 100, 102, 104-105.
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Бачке, Баната и Барање – Трговачки закон из 1875; подручје Босне и Херцеговине – Трговачки закон из 1883; подручје Далмације, Истре и Словеније – аустријски Закон о произвођачким и привредним задругама из
1873. године.
Доношењем Закона о привредним задругама (1937) престао је да
важи Закон о земљорадничким и занатским задругама из 1898. године.
Новодонети закон је садржавао одредбе, у посебним поглављима, о ревизији, тј. задружној ревизији („VII глава – Ревизија“) и о надзору („VIII
глава – Надзор“) над задругама. Била је успостављена обавезна ревизија
за задруге и задружне савезе, а претпостављала је свеукупност рада и пословања задруге и њене имовине, а посебно: ревизију благајне, рачунских
и других књига, рачуна и рачунских докумената, преписке, робе и постројења. Овим јединственим законом за Краљевину Југославију, задружна ревизија је успостављена као потпуно аутономна и обавезна за све
задруге и задружне савезе, а успостављена је и обавеза за све задруге да
морају бити чланице једног ревизијског савеза, уколико њихов савез није
био ревизијски.26
Претеча ревизијске службе била је најпре успостављана на просторима Краљевине Србије, а касније је успостављена права ревизијска
служба и на југословенским просторима. Временом се ревизијска служба
усавршавала кроз вршење ревизије у пракси, са нагласком да је све до доношења Закона о привредним задругама остала у оквирима одредаба
правила задружних савеза и задруга, као и на основу закона донетих правилника. Тек доношењем поменутог закона питање задружне ревизије
постаје предмет законског регулисања.27
У послератној Југославији, све до 60-их година XX века, задружна
ревизија остаје у задружном сектору и доживљава свој развој. Њене
функције се прилагођавају новоуспостављеним односима у тадашњој југословенској привреди. Независно од тадашњег идеолошког оквира за
задруге и трансформације неких од њихових основних функција на
принципима социјалистиче привреде, „задружна ревизија је доживела
пуну афирмацију и дала свој пуни допринос развоју задругарства у облику како је тада била дефинисана и укомпонована у привредни систем“.28

26
27
28

Закон о привредним задругама, Београд, 1937, чл. 89-96 и 97.
Закон о привредним задругама, пара. 97-104.
Драгољуб Говедарица, „Задружна ревизија, фактор развоја задругарства“, Ревизија, бр.
7/2001, 4.
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У приступу задружној ревизији 50-их година XX века, била су
присутна два схватања у вези са обимом (предметом) и субјектом који
треба да обавља задружну ревизију. Ипак једно је било неспорно, „да задружна ревизија треба да буде свестрана и комплексна, да би могла да
уђе у срж целокупног рада и пословања задруге“. Тадашње искуство је
показало да је најефикаснија, најстручнија и најделотворнија задружна
ревизија била она која је вршена од стране републичког задружног савеза, у координацији са тадашњим месним народним одборима.29 Почетком 70-их година XX века, дошло је до промене курса у области задружног сектора, јер су задруге усмерене на нове друштвено-политичке односе. Доношењем Закона о образовању јединствених привредних комора
(1962) извршена је ликвидација задружних савеза, а на њихово место су у
организацији привредних комора образоване секције за унапређивање
задругарства као задружни савези.30 Са укидањем задружних савеза као
самосталних организација престало је постојање и задружне ревизије у
тадашњој Југославији. Крајем 80-их година XX века, извршене су значајне промене у тадашњем задружном сектору, с једне стране доношењем
Устава СФРЈ (1974), а с друге стране доношењем уставних амандмана.
После доношења Устава СФРЈ и Закона о удруженом раду (1976), поново
долази до образовања задружних савеза. Међутим, материјално ослабљени, уз одузимање основних функција, они се претварају у самоуправне
институције. Непосредна последица таквог приступа била је да задружна
ревизија није постојала, а уведена је самоуправна радничка контрола.
Доношењем на савезном нивоу Закона о задругама (1990)31 и на
нивоу Србије Закона о задругама (1989)32 и Закона о земљорадничким задругама (1989),33 створене су прве правне претпоставке за повраћај на изворно задругарство и пословање задруга на задружним принципима. Међутим, треба нагласити да и у наведеним законима није била враћена задружна ревизија.
Доношењем Закона о задругама СР Југославије (1996), успостављен је нови приступ у задружном сектору привређивања, који се огледа,
између осталог, у успостављању и организовању задружне ревизије у по29
30
31
32
33
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В. Главинић, 39.
Закон о образовању јединствених привредних комора (Сл. лист ФНРЈ, бр. 22/1962), чл. 4. ст. 2.
Закон о задругама, Сл. лист СФРЈ, бр. 3/1990.
Закон о задругама, Сл. гласник СРС, бр. 57/1989 и Сл. гласник РС, бр. 46/1995 и 101/2005 – др.
закони.
Закон о земљорадничким задругама, Сл. гласник СРС, бр. 59/1989.
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себном поглављу. У тадашњем задружном праву СР Југославије задружна
ревизија била је предмет законског и подзаконског регулисања, а била је
обавезна за све задруге. Доношењем Закона о рачуноводству (1996), Закона о ревизији рачуноводствених исказа (1996),34 Закона о задругама
(1996),35 Општих правила Задружног савеза Југославије (1998)36 и Правила о задружној ревизији Задружног савеза Југославије (1998)37 заокружена је регулатива о ревизији рачуноводствених исказа задруга и о задружној ревизији као посебној ревизији у задружном сектору. Тиме су створене правне и организационе претпоставке за вршење задружне ревизије
у задружном сектору.
И поред добро постављене правне основе за вршење задружне ревизије у бившој СР Југославији, у пракси она није функционисала или је
њено функционисање било отежано. Разлоге за такво стање у пракси задружног сектора треба тражити у постојању бројних проблема, који су
или наслеђени из прошлости, или су проистекли из новоуспостављеног
тржишног начина привређивања. У литератури су навођени нерешени
проблеми услед којих задружна ревизија није функционисала у складу са
законом и подзаконским прописима. Ти проблеми су се огледали у: нерешеном материјалном положају ревизора, из разлога што савези нису располагали наменским средствима за њихово обављање послова и задатака,
а на другој страни ни задруге нису биле у стању да обезбеде средства за
вршење обавезне задружне ревизије услед лошег економског положаја;
због напред изнетог, уместо да задружна ревизија задругама буде контролор, инструктор и коректор у пословању, она им је постала намет и терет;
недостатак одговарајућих стручних кадрова за ревизију у ревизијским савезима; незаинтересованост надлежних државних органа за овај вид надзора и контроле у задружном сектору; неусклађеност релевантних законских одредаба и др.38
Доношењем сада важећег Закона о задругама Србије (2015), задружна ревизија остаје предмет законског и аутономног регулисања и као
обавезна за задруге. Она је традиционално, али у савременим условима,
доминантно заснована по узору на немачко законодавство.
34
35
36
37
38

Закон о ревизији рачуноводствених исказа, Службени лист СР Југославије, 30/1996.
Закон о задругама (Службени лист СРЈ, бр. 41/96, 12/98 и 34/06), чл. 75-84.
Општа правила Задружног савеза Југославије, „Службени лист СРЈ“, број 25/98.
Правила о задружној ревизији Задружног савеза Југославије, Службени лист СРЈ, бр. 26/98 и
28/98.
В. Главинић, 40.
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III Појам задружне ревизије
Задружна ревизија је предмет појмовног одређења, односно дефинисања у законодавству, а још чешће у економској и правној теорији. Тако, законодавац Србије задружну ревизију поима као контролу усклађености пословања, управљања и организовања задруге са одредбама Закона о задругама, задружним принципима и задружним вредностима.39
Осим контролне функције, задружна ревизија у праву Србије има још
две функције, превентивну и инструктивну, ради заштите интереса задруга, задругара и унапређења задругарства. Из циљне функције задружне ревизије произлази и њена четврта фукција – развојна функција. На
примеру аустријског Закона о ревизији произвођачких и привредних задруга и других друштава (1903), задруга је удружење са одређеним бројем
задругара, а за циљ има унапређивање производње и привређивања својих задругара. Из ових циљева произлази и развојна функција задружне
ревизије, јер ревизор саветује задругаре и задругу како да уреде пословање ради постизања што бољих резултата, али истовремено и контролише
како су успостављени односи у реализацији постављених циљева, да ли
су у складу са задружним принципима и законом. У немачком задружном праву, главни циљ задружне ревизије је контрола пословања у организационом али и финансијском погледу. Треба нагласити да се у овој
земљи велики значај придаје ревизији завршног рачуна задруге.40 У упоредним истраживањима задружне политике и законодавства истиче се да
је чињеница да се циљ задруге разликује од чисто финансијског интереса
компаније, због чега ревизори морају нарочито да узму у обзир задругаре
који сходно томе треба да се васпитавају. Због тога се ревизија задруге не
може обавити само на основу рачуноводствених докумената, јер ревизори треба да потврде да ли су свеукупни постављени циљеви, које су поставили задругари, остварени или то није случај.41
Полазећи од основних функција задружне ревизије, могу се извући њене карактеристике, особености и својства, и то: 1) она је посебна
врста ревизије, која се разликује од других врста, посебно од државне ревизије која се врши у јавном сектору и законске (комерцијалне) ревизије
која се врши у приватном сектору; 2) она се организује и врши од стране
задружног професионалног удружења – задружног (ревизијског) савеза;
39
40
41
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3) она се врши искључиво у задружном сектору; 4) она је обавезна (та
обавеза произлази из закона) за све задруге и тзв. привредне задружне
савезе, без обзира на њихову величину и врсту делатности које обављају;
5) субјекти задружне ревизије (субјекти ревидирања) су искључиво задруге и задружни савези; 6) она је по својој природи накнадна, инструктивно-едукативна, усмеравајућа и развојна, пре свега превентивна, опомињућа за задруге, а не егзекутивна, јер се само изузетно могу испољити
ауторитативни елементи (нпр. извршни орган ревизијског савеза може
да донесе одлуку о покретању поступка принудне ликвидације према ревидираном субјекту42); 7) њу унутар задружних савеза врше стручно и
професионално овлашћена лица – ревизори (задружни ревизори), који
су запослени у задружном савезу или су ангажовани по основу уговора;
8) њен предмет се огледа у контроли усклађености пословања, управљања и организовања задруге са одредбама закона о задругама, задружним
принципима и задружним вредностима, односно у испитивању: примене
задружних принципа у задрузи; пословања задруге са задругарима и трећим лицима; имовинскоправних односа и међусобних односа задруге и
запослених; примене општих и задружних правила у погледу оснивања,
организовања и целокупног пословања задруге; 9) она почива на сопственим функцијама, и то: контролној, превентивној, инструктивној и
развојној функцији; 10) она има за циљ да се у задрузи превентивно делује како би се спречиле грешке у пословању, као и да се уочене грешке исправе пре него што се активирају механизми надлежних државних органа – управни и инспекцијски надзор;11) она може бити редовна и ванредна; 12) трошкове редовне задружне ревизије сноси задруга или задружни савез, а ванредне ревизије онај који је покренуо поступак, под условом да захтев није био оправдан; 13) велики је значај ове врсте ревизије,
првенствено ради развоја задруга и задругарства и др.
На основу напред наведених карактеристика, може се констатовати да је задружна ревизија комплексан правни институт и економскоправно категорија, а за разлику од законске (комерцијалне) ревизије обухвата целокупну структуру задруге, почев од оснивања, организовања,
унутрашње организације, унутрашњих и екстерних односа, пословне
оријентације и финансија, па до имовинско-правних односа и унутрашње правне регулативе.
Задружна ревизија, као и ревизија финансијских извештаја задруга, није инспекција којом се врши искључиво контрола примене закон42

Видети: Закон о задругама (2015), чл. 98 и 63.
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ских решења, већ стручно/научни метод испитивања стања и кретања одређених статусних сегмената у примени задружних принципа у задрузи.43
Док се задружном ревизијом испитује бонитет задруге у најширем смислу значења, дотле се ревизијом рачуноводствених извештаја испитују
рачуноводствени извештаји (периодични и годишњи) задруга.44 Постоји
значајна разлика између задружне ревизије и ревизије рачуноводствених
извештаја, која се огледа у „битном, материјално-супстанцијалном смислу“.45 Задружна ревизија спада у посебан облик контроле задруга. Начелно, она се врши од самих задругара, у оквирима задружног сектора, а
не од независне организације или органа који би постојао изван тог сектора. У њеном вршењу се успостављају односи у оквирима задружног
сектора, јер није реч о класичном надгледању и контроли туђег рада већ у
суштини сопственог.
Од напред изнетих решења, у контексту савременог задругарства,
поједине земље на просторима бивше Југославије, након стварања сопствених држава, кренуле су другачијим путем, са тенденцијом да задружну ревизију, као аутономну, специфичну и посебну, изместе изван аутономног задружног сектора и формално је изједначе са законском (комерцијалном) ревизијом која се врши над привредним друштвима од стране
овлашћених ревизора или да остане у задружном сектору, али да се врши
на основу посебног закона о ревизији. На пример, Словенија је донела,
најпре, Закон о задругама (1992) и посебним поглављем („VII. Задружни
савези“) уредила задружне савезе, у које су се могле удруживати задруге
ради заштите и поспешивања заједничких интереса. Задружни савези су
обављали за своје чланове, између осталог, задружну ревизију.46 Такође,
Законом је у посебном поглављу („VIII. Задружна ревизија“) била уређена задружна ревизија. Било је предвиђено да се „задружна ревизија врши
у складу са посебним прописима, ако Законом о задругама није другачије
предвиђено“.47 Задружну ревизију могли су да врше задружни савези или
ревизорска предузећа, који испуњавају прописима одређене посебне
услове. Задруга је била дужна да изабере задружни савез који је овлашћен
за ревизију, или ревизорско предузеће за сваку ревизију посебно. На тај
начин, законодавац је са мањим бројем одредаба уредио посебности задружне ревизије, са тенденцијом да се задружна ревизија преда у руке
43
44
45
46
47
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предузећа за ревизију, што је произлазило из одређених законских решења (нпр. задружну ревизију су могли вршити задружни савези или ревизорска предузећа, који испуњавају прописима одређене посебне услове;
задружну ревизију су могла вршити лица која су овлашћена на основу
посебних прописа). У прелазним и завршним одредбама Закона било је
предвиђено да ће се „отпочети са вршењем задружне ревизије у складу са
прописима о ревизији“.48 Тек на основу Закона о изменама и допунама
Закона о задругама (2009) престало је да важи поглавље „Задружна ревизија“ (и чл. 50-50ц, 51-54).49 Међутим, у сада важећем пречишћеном тексту Закона о задругама (2009), иако је брисано поглавље о задружној ревизији и његове одредбе, остала је одредба да задружни савез за своје
чланове обављају одређене послове, између осталог, „пружају стручну,
организациону, техничку, правну, економску и административну помоћ
и врше задружну ревизију (подвукао – Љ. Д.)“.50 Ту ревизију задружни савези су дужни да врше у складу са одредбама посебног закона о ревизији.
У праву Хрватске је, крајем XX века, донет нови Закон о задругама
(1995), којим није предвиђен и регулисан правни институт задружне ревизије. У шестом поглављу овог закона били су регулисани задружни савези, а тамо је била предвиђена једна одредба која је могла само индиректно и у крајњем случају да укаже на могућност постојања задружне
ревизије, која је дословце гласила: „Задруге могу овластити задружне савезе да за њихове потребе обављају поједине послове привремено, повремено или трајно“.51 Тек доношењем измена и допуна Закона о задругама
(2002), било је унето ново поглавље, под називом „Задружна ревизија и
надзор“.52 Успостављена је обавеза за задруге да врше скраћену ревизију
сагласно прописима о рачуноводству, с посебним освртом на статус објеката, имовину, начин управљања, вођења регистра задруга и заштиту
привредног и другог интереса задруге. На ревизију су се на одговарајући
начин примењивали прописи о ревизији који се односе на мале предузетнике и међународни стандарди о ревизији, с тим да је задруга могла својим правилима прописати спровођење ревизије и у краћим временским
раздобљима.
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У Хрватској је донет нови Закон о задругама, 2011. године.53 Овим
законом није била регулисана ревизија, ни директно ни индиректно.
Иако је два пута мењан и допуњаван (2013. и 2014.), у њима ревизија није
била предмет законског уређења.54 Произлази да су задруге у хрватском
задружном праву третирају као привредни субјекти и да подлежу ревизији као и други привредни субјекти, сагласно посебном закону о ревизији. Задружна ревизија није више аутономна, која се организује и врши у
оквиру задружног сектора од стране задружних савеза, и није обавезна за
задруге. Задружну ревизију не врше задружни ревизори који су запослени у задружном савезу, већ овлашћени ревизори запослени у предузећима за ревизију.
Да закључимо. Словеначки законодавац је задружну ревизију организационо задржао као аутономну у задружном сектору. Такође, формално, њу ће у задружној пракси вршити задружни савез. Међутим, она
ће бити вршена на основу посебног закона о ревизији а не на основу одредаба о задружној ревизији и од стране ревизора који ће испуњавати
услове за вршење ревизије из закона о ревизији, а не услова који би били
предвиђени у закону о задругама. Хрватски законодавац је у најновијем,
сада важећем, Закону о задругама (2011), направио отклон од задружне
ревизије као посебне и обавезне врсте ревизије у задружном сектору, а
ревизују у задругарству поистоветио са комерцијалном ревизијом која се
врши у приватном сектору економије. На овај начин, ревизију над задругом као субјектом ревизије врше друштва за ревизију, тј. овлашћени ревизори, на основу посебног закона о ревизији, а не на основу закона о задругама. И црногорски законодавац се угледао на хрватског законодавца,
уграђујући их у свој Закон о кооперативама (2015). Мишљења смо да су
наведена законска решења неадекватна за задружни сектор, корпоративна удружња задруга – задружне савезе, као и за будући развој задруге и
задругара у Хрватској, Црној Гори и Словенији. Законодавци БиХ и Републике Српске остали су на традиционалним концепцијама европскоконтиненталног права, германског права, јер задружну ревизију регулишу у посебном законском поглављу и као посебну врсту ревизије, која
постоји само у задружном сектору.
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IV Врсте задружне ревизије
Задружна ревизија, као посебан облик надзора и контроле, врши се
над радом и пословањем задруга. Она је екстерна, јер је организационо смештена изван задруга, и аутономна, јер се одвија унутар задружног сектора, а
обавља се преко задружних (ревизијских) савеза. На основу њеног вршења
преиспитује се већ реализовано пословање задруге од стране независних задружних ревизора. Дакле, задружна ревизија је увек накнадна контрола над
радом и пословањем задруге и задругара, као и њихових савеза.
У упоредном задружном праву обвезници задружне ревизије су
задруге и задружни савези (субјекти ревизије), а у задружном праву Србије обвезник ове посебне врсте ревизије је искључиво задруга. У историјском контексту, Законом о привредним задругама (1937) успостављено је правило да „свака задруга и сваки задружни савез морају, у свако
доба, примити ревизију“.55 Такође, и претходно важећи Закон о задругама СР Југославије (1996), осим обавезности задружне ревизије за задруге,
она је била обавезна и за задружне савезе. Била је предвиђена сходна
примена законских одредаба о задружној ревизији и на ревизију задружних савеза.56 Над другим субјектима у праву врше се друге врсте ревизије, нпр. интерна и законска ревизија над привредним субјектима, државна ревизија над директним и индиректним корисницима буџета.
Задружна ревизија се може класификовати по основу различитих
критеријума, па одатле и различите врсте задружне ревизије. Ово разврставање може да потекне од законодавца, али још чешће оно је дело
правне и економске доктрине.
У законодавству и правној теорији постоје различите врсте задружне ревизије. Тако се у литератури среће подела на формалну и материјалну задружну ревизију. Прва је усредсређена на нормативну и књиговодствену сагласност пословања задруге, јер испитује да ли је рад задруге
у складу са постојећим прописима, посебно са задружним правилима и
задружним вредностима. Друга врста задружне ревизије акценат ставља
на испитивање и критичко оцењивање укупног пословања задруге.57
У задружном праву Немачке, законодавац прави разлику на редовну и ванредну задружну ревизију. Прва је вршена једном годишње, а
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Закон о привредним задругама, пара. 97. ст. 1.
Закон о задругама (1996), чл. 84.
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друга на захтев овлашћених субјеката.58 Такође, до Првог светског рата у
Србији су задруге биле подвргаване задружној ревизији једном годишње,
у облику редовне ревизије. Постојала је могућност вршења и ванредне
ревизије, у зависности од потреба задруге.
И у савременом задружном праву Србије задружна ревизија може
бити редовна и ванредна. Прва се обавља на захтев задруге, сваке две године, док се друга обавља по потреби. Задруга је дужна да се подвргне
ванредној задружној ревизији на захтев законом овлашћених субјеката, и
то: органа задруге; намање 50 задругара, односно најмање 30% задругара,
ако задружним правилима није одређен већи број задругара; задружног
савеза чији је члан; надлежних министарстава и поверилаца задруге.
Полазећи од критеријума правног основа за вршење редовне ревизије, она може бити обавезна, јер се врши сваке друге године по сили
закона, или добровољна (факултативна), јер се врши на захтев надлежног
органа задруге када он нађе да је то потребно.
У ревизијском праву Аустрије законодавац прави разлику између
најављене и ненајављене ревизије. Прва се врши на основу претходне најаве
овлашћеног субјекта – ревизијског савеза, а друга без претходне најаве.
Полазећи од критеријума шта представља предмет ревизије и који
орган врши ревизију, ревизију над задругама можемо поделити на: ревизију финансијских извештаја (финансијску контролу), и задружну ревизију (контролу пословања). Надзор и контрола над задругама, који се тичу искључиво финансијске контроле задружног пословања као екстерни,
одвија се изван задружног сектора, а врши се од стране екстерних субјеката који се називају предузећа (друштва) за ревизију (или преко неког
другог законом овлашћеног субјекта), на основу посебних прописа којима се уређују питања законске (комерцијалне) ревизије. Наиме, над задругом се врши, осим задружне ревизије, још једна врста ревизије – ревизија задружних финансијских извештаја, тј. финансијска ревизија. За
разлику од задружне ревизије, коју по правилу врше задружни савези,
ревизију финансијских извештаја задруге врше друштва за ревизију у
складу са одредбама закона о ревизији. На пример, Законодавац Србије
је једном лапидарном одредбом предвидео да се „ревизија финансијских
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извештаја задруге, врши у складу са законом којим се уређује ревизија“.59
На истим позицијама стајао је и законодавац некадашње СР Југославије60.

V Ревизијски савез
У савременим условима, у упоредном задружном праву, постоје
захтеви и залагања стручњака у области задружне политике и законодаваства да екстерну (спољашњу) ревизију у задружном сектору обавља савез, федерација или конфедерација задруга или да је обављају приватни,
по могућству ревизори ангажовани по уговору. Уколико задружни савез
није у могућности да ангажује ревизора по основу уговора, онда ту функцију може обављати јавна власт (држава). Међутим, ни у ком случају се
не сме десити да ревизију задруга врши управни орган који промовише и
региструје задруге. У сваком случају, првенствени задатак у успостављању система ревизије у задружном сектору, у једној земљи, мора бити независан од државе.61
Полазећи од упоредноправних решења за вршење задружне ревизије, може се констатовати да у пракси задружну ревизију обављају ревизијски (задружни) савези, надлежни државни органи или предузеће за ревизију. На пример, у задружном праву Аустрије, ревизију обављају ревизијски савези, а само у изузетним случајевима покрајинска влада, док у задружном праву Немачке искључиво ревизијски савези (савезни и покрајински-регионални). Задружна ревизија у Италији заснована је на комбиновању елемената енглеског и немачког задружног права. Та мешавина
елемената два правна система дошла је до изражаја и код субјеката за вршење задружне ревизије, јер њу врше и државни органи (министарство
надлежно за рад и социјалну политику) и задружни савези као организације са својством правног лица (оснивају се за целокупну територију и морају да имају најмање 1000 чланова).62 У области пољопривредног задругарства у Грчкој, државни надзор над радом пољопривредних задружних
организација не врши држава преко ресорног органа управе, већ посебан
задружни ревизијски савез, који је основан председничким декретом на
предлог министра пољопривреде, а по претходном мишљењу Свегрчког
удружења савеза пољопривредних задруга (ПАСЕГЕС). Значи, задружна
59
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Закон о задругама (1996), чл. 63. ст. 2.
H. Henry, 98-99.
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ревизија у Грчкој врши се изван задружног сектора, од стране надлежног
државног органа – задружног ревизијског савеза. Овим савезом управља
седмочлани управни савет, у који чланове именује министар пољопривреде. Три члана именује по свом нахођењу, три по мишљењу ПАСЕГЕС а једног на предлог државног надзорног одбора.63
У задружном праву Србије, задружну ревизију обавља задружни
савез, који наш законодавац још назива и ревизијски савез. Овај савез врши ревизију у складу са законом, а претходно мора да прибави дозволу
коју издаје министарство надлежно за послове задруга – Министарство
привреде. Овакав облик задружне ревизије има традицију у задругарству
Србије све до 1965. године (напуштен је увођењем контроле од Службе
друштвеног књиговодства и уопште увођењем самоуправљања у привреди), а поново је обновљен половином 90-тих на просторима бивше СР Југославије. Према Закону о задругама (1996) и Правилима о задружној ревизији Задружног савеза СР Југославије (1998) задружну ревизију су вршили савези који су испуњавали прописане услове. Скупштине Задружног савеза СР Југославије је почетком 1998. донела одлуку да задружну
ревизију могу обављати задружни савези Србије, Црне Горе, Војводине и
Косова и Метохије.64
И на основу сада важећег Закона о задругама Србије, задружну ревизију може да обавља само онај задружни савез који је организационо и
технички адекватно опремљен и који испуњава законом утврђене услове:
1) да је основан у складу са законом; 2) да користи одговарајући пословни простор и друга средства за ефикасно обављање задружне ревизије; 3)
да има закључен уговор о раду или је ангажовао по другом основу најмање два лица, од којих је најмање једно лице са високом школском спремом и које испуњава услове за обављање задружне ревизије.65 Министарство привреде је овлашћено да захтева и другу документацију на основу
које је могуће утврдити да ли је задружни савез организационо и технички опремљен за обављање задружне ревизије.
За издавање дозволе за обављање задружне ревизије задружни савез је дужан да поднесе захтев Министарству привреде. Уз захтев је дужан да поднесе: 1) доказе о испуњености законских услова у погледу своје организационе и техничке опремљености и статуса лица овшћених за
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вршење задружне ревизије; 2) општи акт о обављању задружне ревизије,
тј. правила о задружној ревизији.
Ревизијски савез је дужан да својим правилима о задружној ревизији (општи акт о обављању задружне ревизије) уреди законом одређена
питања, али и друга питања за која нађе да су од значаја за обављање задружне ревизије. Правила о задружној ревизији доноси ревизијски савез,
она су по својој природи аутономна, а у себи садрже опште правне норме
које се примењују у спровођењу поступка задружне ревизије на садашње
и будуће чланице овог савеза. Њихова садржина се огледа у постојању
обавезних и факултативних елемената. Прве одређује законодавац, а друге аутономно и слободно ревизијски савез. Обавезни елементи предметних правила су: достављање позива задругама да приступе ревизији; закључивање уговора о обављању задружне ревизије; поступак обављања
задружне ревизије; предмет задружне ревизије; садржина извештаја о задружној ревизији; дефинисање налога задружног ревизора за исправљање утврђених неправилности; дефинисање закључка и оцене задружног
ревизора; поступање са документацијом у вези са задружном ревизијом и
чувањем пословне тајне.66 Друга питања од значаја за обављање задружне
ревизије, која улазе у факултативне елементе предметног акта, на које
овлашћује законодавац, ревизијски савез уређује по свом нахођењу.
На основу поднетог захтева ревизијског савеза за обављање задружне ревизије, Министарство привреде је дужно да донесе решење којим
ће издати дозволу за обављање ревизије или ће захтев одбити. Једном издату дозволу за обављање ревизије може својим решењем одузети Министарство привреде, уколико задружни савез престане да испуњава услове
за обављање задружне ревизије. Против решења Министарства није допуштена жалба, али се може покренути управни спор.
Ревизијски савез је дужан да Министарству привреде достави, најкасније до 31. јануара текуће године, извештај о обављању послова задружне ревизије за претходну годину.67
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привредни преступ или прекршај; 6) друге информације од значаја за рад ревизијског савеза. Закон о задругама (2015), чл. 100.
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VI Задружни ревизори
У историјском контексту, преглед и надзор над радом и пословањем задруге вршили су најпре лица у својству секретара задружног савеза,
затим пословође задруга као опуномоћена лица задружних савеза, а нешто
касније надзорници тих савеза. Тек много касије појављују се лица са називом ревизор, стручни ревизор и задружни ревизор. Како се наводи у литератури, са појавом задруга, због њиховог малог броја, ревизију је најпре
вршио секретар савеза, а касније је повећан број ревизора, па су и пословође задруга као опуномоћена лица Савеза, вршила задружну ревизију.68
У савременим условима задружни ревизор је стручно лице које
врши задружну ревизију, полазећи од налога за ревизију, а у ревизији
предмета ревизије користи се „научним“ стандардима ревизије, као и методама и техникама које му омогућавају рационалну и ажурну задружну
ревизију.69 Задружни ревизор је физичко лице, пословно способно,
стручно-професионално овлашћено лице, које је запослено у ревизијском савезу или је ангажовано од овог савеза ради вршења задружне ревизије. Задружни ревизори морају перманентно стручно да се образују,
стручно усавршавају и специјализују, а ревизију морају да врше брижљиво, непристрасно (објективно), стручно, са пажњом пословног човека, у
складу са законом и подзаконским актима. Задружни ревизори се региструју у одговарајући регистар. Постоји обавеза задружног ревизора да
чува као пословну тајну све податке, чињенице и околности до којих је
дошао током обављања задружне ревизије.
У задружном праву Србије законодавац употребљава два назива
за стручно лице које врши задружну ревизију (ревизор и задружни ревизор) и утврђује услове које то лице мора да испуни. Да би једно лице могло да обавља послове задружне ревизије мора да испуњава следеће услове, и то: 1) да има стечено високо образовање на студијама другог степена, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
2) да има најмање три године практичног радног искуства у области задругарства на пословима са високом стручном спремом; 3) да поседује
потврду надлежног задружног савеза да испуњава услове у погледу
стручности за обављање послова задружне ревизије; 4) да није осуђивано
за кривична дела која га чине недостојним за обављање ових послова.70
68
69
70
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Задружни ревизор не може да обавља задружну ревизију у задрузи ако се налази у сукобу интереса са том задругом – ако је у њој задругар
или је у њој запослен.
Постоји обавеза задружног ревизора и ревизијског савеза да чувају као поверљиве све податке, чињенице и околности до којих су дошли
током обављања задружне ревизије.

VII Спровођење поступка задружне ревизије
Са становишта упоредног и домаћег права, већина законодаваца
на детаљнији начин уређује спровођење поступка задружне ревизије, по
правилу препуштајући судској пракси и правној теорији да одређује његову правну природу, природу аката и врсте које се доносе од стране
овлашћених субјеката у његовом спровођењу и др. Међутим, реч је о једној посебној врсти поступка који се одвија на основу посебних правила
која су садржана у задружном законодавству, односно законодавству о
задружној ревизији и аутономним правилима ревизијских савеза (lex specialis) и сходне примене општих правила која се налазе у прописима о општем управном поступку (lex generalis).
У задружном праву Србије, поступак задружне ревизије је строго
формалан, заснован на највећем броју императивних норми. Он је сложен, вишефазан, трајније природе и заснива се на начелу јавности. У
овом поступку имамо једну странку – субјекта ревизије, која у том поступку штити своја права и правне интересе, а на другој страни имамо законом овлашћени ревизијски савез који одлучује о тим правима и правним интересима, при чему је он обавезан да истовремено у спровођењу
поступка задружне ревизије штити и одговарајући јавни интерес.
Стварно и месно надлежан субјект за спровођење поступка задружне ревизије је ревизијски савез. Субјект ревизије је искључиво задруга.
Овај поступак има свој ток, тј. временску димензију за његово спровођење, а фазе у којима се одвија могу се у теоријском смислу разврстати на
покретање, спровођење и окончање поступка. Задружна ревизија се може обављати искључиво у просторијама задруге и/или у просторијама ревизијског савеза. У спровођењу поступка ревизије, законодавац је наложио задрузи као субјекту ревизије да задружном ревизору стави на располагање потребна документа и пружи информације и објашњења која су
по оцени задружног ревизора неопходна за обављање ревизије и сачињавање извештаја о обављеној ревизији. Такође, дужна је да задружном ревизору омогући да учествује у раду седнице скупштине и других органа
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задруге, давањем одговора и мишљења о свим питањима која су предмет
задружне ревизије. Поступак задружне ревизије је двостепени поступак,
без права ревидираног субјекта да покрене управни спор.
Поступак задружне ревизије се покреће на основу закона, по службеној дужности од стране овлашћеног субјекта – обавезна задружна ревизија или на захтев субјекта ревизије – факултативна (добровољна) задружна ревизија. Правни инструменти за вршење ове врсте ревизије су
издавање налога за вршење ревизије од законом овлашћеног субјекта или
закључени уговор о обављању задружне ревизије.
Поступак задружне ревизије спроводи законом овлашћени субјект – ревизијски савез, на начин, под условима и у роковима предвиђеним законом и правилима за задружну ревизију. Ревизијски савез спроводи поступак ревизије преко задружних ревизора са којима је закључио
уговор о раду или ангажованих лица по по неком другом основу.
У једном од стадијума спровођења поступка задружне ревизије,
задружни ревизор је дужан да састави писани извештај о обављеној задружној ревизији који садржи оцену да ли задруга послује у складу са законом, задружним принципима и вредностима, са образложењем. Сачињени извештај мора да садржи минимум обавезне законске садржине.71
Задружни ревизор има законску дужност да на захтев задруге пружи додатна објашњења у вези са предметом извештаја.
Задружни ревизор је дужан да састављени извештај у поступку задружне ревизије, са оценом и образложењем, достави ревидираној задрузи, задружном савезу чији је члан ревидирана задруга и ревизијском савезу, у законском року од 15 дана од дана обављене ревизије. А директор
ревидиране задруге има дужност да упозна чланове управног и надзорног одбора задруге са садржајем сачињеног извештаја.
У наставку спровођења поступка задружне ревизије, ревидирана
задруга може ревизијском савезу доставити приговор на достављени извештај о обављеној задружној ревизији, у законском року од 20 дана од
71
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Извештај о обављеној задружној ревизији мора да садржи: 1) опште податке о задрузи која је
предмет задружне ревизије; 2) лично име задружног ревизора који је обавио ревизију и лична имена лица која су присуствовала ревизији, време и место вршења задружне ревизије; 3)
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дана пријема извештаја. О поднетом приговору ревидиране задруге
стварно и месно је надлежан да одлучује управни одбор ревизијског савеза, у законском року од 15 дана. Уколико управни одбор ревизијског савеза усвоји приговор ревидиране задруге, у наставку овог поступка задружни ревизор има законску дужност да исправи извештај о извршеној
задружној ревизији и достави га ревидираном субјекту у законском року
од 7 дана.
Извештај о обављеној задружној ревизији постаје коначан у законом одређеним случајевима.72 Ревидирана задруга има дужност да закључак из коначног извештаја задружног ревизора, са оценом и образложењем, достави Регистру привредних субјеката ради објављивања.
У фази окончања поступка задружне ревизије, ревидирана задруга
има дужност да поступи по налазима и мишљењу из извештаја о извршеној ревизији и да о томе обавести задружног ревизора, задружни савез
чији је члан ревидирани субјект и ревизијски савез, у законском року од
60 дана од дана кад је извештај о обављеној ревизији постао коначан. Такође, на редовној годишњој скупштини ревидиране задруге, директор задруге мора да представи коначан извештај о обављеној задружној ревизији и поступке предузете за отклањање евентуалних уочених неправилности констатованих у том извештају. Даље, уколико задружни ревизор
оцени да је учињено неко кажњиво дело (кривично дело, привредни преступ или прекршај), дужан је да о томе обавести управни одбор ревизијског савеза. Одбор ће одлучивати, на основу чињеничног стања из коначног извештаја задружног ревизора (и обавештења ревидиране задруге о
предузетим поступцима за отклањање уочених неправилности констатованих у извештају задружног ревизора), да ли има места за подношење
пријаве надлежном органу, односно захтеву за покретање поступка принудне ликвидације према ревидираној задрузи.

VIII Значај задружне ревизије
Функције задружне ревизије су кроз историју до данас биле нераскидиво везане за развој задругарства и задруга у свету. Протеком времена задружна ревизија је у свету, али и на нашим просторима, доживљавала своје успоне и падове. Независно од напред изнетих констатација, за72

Ти случајеви су следећи: 1) даном истека рока за достављање приговора, 2) даном када задруга прими одговор управног одбора ревизијског савеза о одбијању приговора, и 3) даном када
задруга прими исправљен извештај о задружној ревизији. Закон о задругама (2015), чл. 95. ст.
4.
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дружна ревизија је од свог настанка, односно успостављања у задружном
сектору до данас, била од огромног значаја за развој овог сектора и имала
посебно место у развоју задругарства.
Увођење задружне ревизије у задружном сектору омогућава задругама да очувају своју аутономност, самоуправу и демократичност.
Значај задружне ревизије се првенствено огледа у обезбеђивању
квалитетних, тачних и благовремених информација за потребе чланова
управног одбора задруге ради доношења одлука о будућим активностима, али и о конкретном поступању у појединим задружним пословима. У
крајњем случају, задружна ревизија треба да обезбеди правилно фукционисање односа унутар задруге, с једне стране између задруге и задругара,
а с друге стране између самих задругара; као и правилно функционисање
спољних односа које задруга успоставља са трећим лицима. Правилним и
усклађеним пословањем, управљањем и организовањем задруга у задружном сектору, сагласно закону о задругама, задружним принципима и
задружним вредностима, обезбеђује се остваривање задружних функција, и то: контролне, превентивне, инструктивне и развојне. Пословањем
задруге на напред наведеним принципима, она обезбеђује да њен рад буде првенствено у интересу њених задругара, али и у ширем интересу –
локалне заједнице у којој задруга послује и друштва у целини.
Задружна ревизија, као екстерна и накнадна, има велики значај за
задругу и задругаре, нарочито за повериоце и друга заинтересована лица
изван задруге, у поступку њиховог доношења одлуке о улагању средстава,
стицања статуса задругара или остваривања других њихових потреба и
интереса. Задружна ревизија обезбеђује пуну информисаност привредних субјеката који за то имају интереса.
Поједини аутори значај задружне ревизије виде у „њеној неопходности“, а пословање задруге као привредног субјекта, у условима отворене и слободне тржишне привреде, условљено је потребом установљавања
ревизије, као својеврсног облика контроле и давања легитимитета задругама у привредном систему.73
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COOPERATIVE AUDIT
Summary
The author in his work is conducting research on cooperative audit as a
unique legal institute and special type of auditing that is organized and carried
out in cooperative sector.
The audit is carried out by the auditing (cooperative) associations of the
cooperatives as a subject of audit, under the conditions and in the manner prescribed by law and pursuant to the rules of carrying out cooperative audit,
which shall be rendered by the authorized auditing associations. The audit is
carried out by experts with the status of cooperative auditors and/or other legally authorized persons.
The author points out that the cooperative audit differs from other
types of audits, including: internal, legal (commercial) and state. Author notes
that this particular audit has its roots of origination, but also its history of development. Also, that there are different types of cooperative audits (e.g., ordinary
and extraordinary, general and specific, announced and unannounced), and
that in the process of its execution main functions are performed such as: control, preventive, instructive and developmental.
In this research the author analyzes some of the legal and economic issues that are of significance to the cooperative audit, predominantly from the legal
aspect, namely: legal sources, historical accession, conceptual definition, types,
audit association, cooperative auditors, the implementation process and the importance of cooperative audit.
Key words: cooperative audit, cooperatives, audit association, cooperative
auditors.
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Др Нада ТОДОРОВИЋ
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
Др Јасмина ЛАБУДОВИЋ СТАНКОВИЋ
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

НОВИ КОРПОРАТИВНИ ОКВИР ЗА ЈАВНА
ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ
Резиме
Аутори у чланку разматрају питања везана за пословање и реформу јавних предузећа у Србији, са аспекта новог Закона о јавним предузећима. Корпоративни органи у јавним предузећима (надзорни одбор и
директор) треба да обезбеде професионално јавно управљање у складу са
власничком политиком и интересима државе и да буду окренути ка креирању вредности у јавном сектору. Процес реструктурирања стратешких јавних предузећа подразумева корпоративно, организационо и финансијско реструктурирање. У фази корпоратизације јавних предузећа
треба унапредити квалитет управљања јавним предузећима, решити
агенцијске проблеме корпоративног управљања и обезбедити управљање
пословним резултатима јавних предузећа као перформансама пословања.
Кључне речи: јавна предузећа, делатност од општег интереса, корпоратизација.

I Увод
Идеје о економској улози државе јављају се још од времена меркантилизма када почињу прва заокружена тумачења економских активности, да би биле потиснуте у доба либерализма,1 васкрснуле поново са
економском кризом и дефинитивно опстале до данашњих дана уз различита тумачења економске улоге државе. Савремене привреде функционишу као мешовите где привредне активности обављају приватна преду1
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зећа, али и државна (јавна) предузећа и где је модерно организована држава партнер приватном сектору. Отуда у правној и економској теорији
све више губе на значају теоријске расправе о сукобу између слободне тржишне привреде и државе. Економски амбијент који нас окружује то потврђује. Невидљива рука тржишта је и даље снажна, али не и довољна да
обезбеди економско благостање. Кроз интеракцију понуде и тражње тржиште ефикасно алоцира оскудне ресурсе, невидљива рука води ка тржишној равнотежи која максимизира укупну корисност купаца и продаваца. Савремени капитализам познаје тржишни неуспех услед тржишне
моћи и екстерналија,2 а држава кроз привредне активности побољшава
ефикасност тржишта. Промене у светској економији иду у правцу настојања тржишних привреда да дефинишу основне правне и економске институте (својина, планирање, тржиште), тако да интереси власника и опште добро буду усклађени, а не супротстављени. Ова усклађеност доводи
у равнотежу приватни и јавни сектор, што је неопходно за функционисање мешовите привреде. Последњих деценија равнотежа је нарушена кроз
процесе дерегулације (нарочито дерегулација финансијских тржишта) и
неконтролисане приватизације. Традиционално је у Европи држава у
привреди играла већу улогу него у Америци, али је од осамдесетих година XX века започет процес приватизације државних предузећа у приватна у областима телекомуникација, ваздушног саобраћаја, банкарства, комуналних делатности. У САД, то је било мање изражено јер је већ привреда почивала на приватном сектору, доминацији тржишта, што је све
компатибилно са америчким моделом либералног, акционарског капитализма, који има профитну оријентацију.3
Производња од стране јавног сектора је у жижи интересовања,
па економија јавног сектора добија све више на значају. Посебно је јавни
сектор показао своју неефикасност у земљама транзиције. Србија је, чини
се пример за то, због чега смо се нашли на путу дуго одлаганих суштинских реформи јавног сектора. Први кораци су легислативни и учињени
су доношењем низа законских прописа из ове области.
2

3

Тржишна моћ је могућност утицаја на тржишне цене, што значи одступање од модела савршено конкурентног тржишта. Екстерналије су учинак акција једне особе на благостање друге
који није надокнађен (позитивне и негативне екстерналије).
Приватизација која је у Америци изазвала велике проблеме по националну безбедност, а национална безбедност је у САД најзначајније јавно добро, је приватизација државне Корпорације за обогаћење уранијума која је одобрена 1997. године. То је изазвало сукоб интереса између приватизоване компаније и националне безбедности. Види: Joseph Е. Stiglitz, Економија
јавног сектора, Економски факултет, Београд, 2008. 12.

87

4-6/2016.

Нада Тодоровић, Јасмина Лабудовић Станковић (стр. 86-97)

II Нормативни оквир за пословање јавних предузећа
у Србији
Круцијални закон је Закон о јавним предузећима из 2016., али
нормативни оквир представља и сет других закона као што су: Закон о јавној својини, Закон о привредним друштвима, Закон о јавно приватном
партнерству и концесијама.4 Законом о јавним предузећима из 2016. уређује се правни положај јавних предузећа и других облика организовања
који обављају делатност од општег интереса. Због нагомиланих проблема у
јавном сектору, неефикасности у пружању јавних услуга од стране предузећа чији је оснивач држава, аутономна покрајина или јединица локалне
самоуправе, законодавац је поверио обављање делатности од општег интереса и другим облицима организовања, што није ново у односу на претходни закон.5 Тенденција је у новом Закону да се производња из јавног
сектора све више преноси на друге облике организовања (друштва капитала) како би то побољшало квалитет јавних услуга. То су друштво са ограниченом одговорношћу и акционарско друштво чији је једини власник
јавно предузеће, друштво капитала чији је једини власник РС, аутономна
покрајина, јединица локалне самоуправе, као и зависно друштво чији је једини власник то друштво капитала, друго друштво капитала и предузетник, коме је надлежни орган поверио обављање те делатности.6
Законодавац је таксативним навођењем других облика организовања наговестио један заокрет у стратегији обављања делатности од општег интереса. Циљ те стратегије чини се није само да се пронађе најбољи
модел за јавно предузеће, већ да се унапреди делатност од општег интереса, да се уведе конкуренција између јавних предузећа, као и између јавних
предузећа и приватног сектора што побољшава квалитет јавних услуга.
Посебан значај за пословање јавних предузећа имају пројекти јавно приватног партнерства. Тако је Законом предвиђено да оснивач не може
основати друго јавно предузеће или друштво капитала за обављање исте
делатности од општег интереса, осим у случајевима реализације пројеката

4

5
6
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Закон о јавним предузећима, Сл. гласник РС, бр. 15/2016; Закон о јавној својини, Сл. гласник
РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014; Закон о привредним друштвима, Сл. гласник РС, бр.
36/2011, 99/201, 83/2014-др. закон 5/2015; Закон о јавно приватном партнерству и концесијама, Сл. гласник РС, бр. 88/2011, 15/2016.
Закон о јавним предузећима (Сл. гласник РС, бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и
44/2014 – др. закон), чл. 3.
Чл. 3 Закона о јавним предузећима, Сл. гласник РС, бр. 15/2016.
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јавно приватног партнерства у смислу Закона о ЈПП и концесијама.7 Овакав законски оквир је подесан за реализацију пројеката ЈПП што је шанса
за јавна предузећа и друге облике организовања који обављају делатност
од општег интереса да обезбеде финансијску подршку, расподеле ризик,
побољшају квалитет својих услуга и очувају јавни интерес. Оваква сарадња
омогућава креирање конкурентног окружења у оквиру кога приватно и
јавно тржиште могу да побољшају функционисање.8
Новине у Закону о јавним предузећима из 2016. године односе се
на корпоративну структуру јавних предузећа. Према ранијем Закону о
јавним предузећима управљање у јавном предузећу било је организовано
као једнодомно или дводомно. У случају једнодомног управљања органи
друштва су 1) надзорни одбор, 2) директор. Код дводомног управљања
органи друштва су 1) надзорни одбор, 2) извршни одбор, 3) директор.
Влада је посебним актом утврђивала мерила и критеријуме на основу којих се јавно предузеће сврстава у групу предузећа са једнодомним или
дводомним управљањем. Према новом Закону о јавним предузећима органи јавног предузећа су 1) надзорни одбор и 2) директор.9
Из одредаба новог Закона које се односе на органе јавног предузећа јасно произилази да је управљање јавним предузећима организовано
само као дводомно. У погледу броја чланова надзорног одбора и њихове
структуре нема новина у новом закону, али су прецизирани и пооштрени
до извесне мере услови које мора да испуњавају председник и чланови
надзорног одбора. Тако је предвиђено да поред осталих услова који су
таксативно наведени,10 председник и чланови надзорног одбора морају
имати најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање, као и да има најмање три године радног искуства
на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа. Новина је
што су председник и чланови надзорног одбора дужни да се додатно
стручно усавршавају у области корпоративног управљања по програму
који утврђује Влада. Одредба која предвиђа услове које мора да испуни
председник и члан надзорног одбора примењује се и на представнике
оснивача у скупштини друштва капитала,11 чиме је отклоњена недоумица
7
8
9
10
11

Чл. 14 Закона о јавним предузећима.
Christopher Bovis, Public-Private Partnership the European Union, by Routledge, New York, 2014,
155.
Чл. 15 Закона о јавним предузећима.
Чл. 18 Закона о јавним предузећима.
Чл. 3 ст. 2 тач. 1 и 2 Закона о јавним предузећима.
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из ранијег закона о томе да ли члан скупштине друштва капитала мора
испуњавати услове прописане за члана надзорног одбора по Закону о јавним предузећима.
Представници запослених у надзорном одбору морају испуњавати
услове предвиђене за председника и члана надзорног одбора и предлажу
се на начин утврђен статутом јавног предузећа. Овакво законско решење
може проузроковати одређене проблеме у практичној примени, нарочито
у неразвијеним локалним самоуправама, где запослени не испуњава услове, или не добије потребну већину. То отвара питање конституисања надзорног одбора и обављања послова из делокруга надлежности овог органа.
Надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач РС има пет чланова од
којих је један независан члан надзорног одбора. Независан члан надзорног
одбора мора да испуњава услове за председника и члана надзорног одбора,
као и додатне услове који обезбеђују његову објективност и професионалну неутралност. Основна функција независног члана надзорног одбора је
контролна, па би било целисходно повећати њихов број на начин који не
би угрозио доношење одлука. То би условило постојање перманентних
програма за стручно усавршавање и едукацију независних чланова надзорног одбора, који често не поседују потребна знања и вештине да врше контролу менаџмента јавних предузећа.
Када је у питању делокруг надлежности надзорног одбора запажа се у новом Закону о јавним предузећима да је надзорни одбор одговоран за доношење и спровођење дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја, с тим што је ова надлежност више конкретизована у односу на ранији Закон о јавним предузећима. Раније се надлежност надзорног одбора по овом питању исцрпљивала декларативним
навођењем да надзорни одбор утврђује пословну стратегију и пословне
циљеве јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији, усваја извештај о степену реализације програма пословања и доноси годишњи програм пословања уз сагласност оснивача. Према садашњем Закону о јавним предузећима надзорни одбор доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије, усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања, као и тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.12
Овако одређена надлежност надзорног одбора у јавним предузећима у
условима једнодомног управљања требало би у будућности да води у
12

90

Чл. 22 Закона о јавним предузећима.
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правцу ефикасније реализације плана пословне стратегије и развоја јавног предузећа и смањивања до сада врло присутног несклада између планираних и реализованих активности у пословању јавних предузећа.
С обзиром на модел јавног управљања предузећима који је предвиђен новим Законом, престала је надлежност надзорног одбора да именује извршне директоре јавног предузећа. Према томе, извршни одбор
као колективни орган за оперативно вођење послова13 јавног предузећа
више не постоји. Међутим, забуну уноси постојање извршних директора
који морају испуњавати скоро све услове који важе за директоре јавних
предузећа и њихов број у јавном предузећу је ограничен на седам, што је
истоветно као у претходном Закону о јавним предузећима. Новина је у
томе што директор јавног предузећа бира извршне директоре и закључује са њима уговор о раду.14 Директор је функционер који обавља јавну
функцију, води пословање јавног предузећа, организује и руководи процесом рада, представља и заступа јавно предузеће и врши друге послове
из делокруга своје надлежности.
Директора јавног предузећа именује Влада на основу спроведеног јавног конкурса. Извршни директори одговарају за свој рад директору и обављају послове у оквиру овлашћења које им је одредио директор.
Кроз доношење новог Закона о јавним предузећима нису укинути извршни директори нити је њихов број смањен, већ је циљ био да се обезбеди
професионално јавно управљање и професионални менаџмент који ће
оперативно извршавати одлуке надзорног одбора. Према томе, одговорност за извршавање тих одлука је на директорима предузећа, а они бирају професионалне и стручне појединце за извршне директоре који ће операционализовати наведене послове. На овај начин је процес именовања,
као и разграничење одговорности између надзорног одбора, директора и
извршних директора јасније дефинисано и ослабљено од политичких
утицаја, што је препорука Кодекса корпоративног управљања.15
Корпоративни органи у јавним предузећима треба да врше своју
функцију у складу са власничким интересом државе и да буду окренути
ка креирању вредности16 у јавном сектору. То отвара питање корпоратизације и профитне оријентације јавних предузећа.
13
14
15
16

Васиљевић Мирко, Корпоративно управљање – правни аспекти, Београд, 2007, 128.
Чл. 26 Закона о јавним предузећима.
Кодекс корпоративног управљања, Сл. гласник РС, бр. 99/2012, принцип 7.
Тодоровић Мирослав, Пословно и финансијско реструктурирање, Економски факултет, Београд, 2010, 42.
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III Корпоратизација јавних предузећа и профитна
оријентација
Јавни и приватни сектор могу имати различите, често конфликтне економске циљеве. Коришћење јавних добара и пружање јавних услуга подразумева партнерске односе између јавног и приватног сектора који су засновани на међусобном поверењу, обостраној користи уз очување
јавног интереса. Након удара последње рецесије, теорија јавног избора и
претерано коришћење механизма приватног сектора подвргнути су све
већој критици,17 али су истовремено наглашени захтеви за регулисањем
јавног сектора на простору ЕУ, како би био постигнут већи напредак у
области пружања јавних услуга, начини њиховог финансирања и достављања крајњим корисницима. Србија се нашла на путу реформи јавног
сектора и реструктурирања јавних предузећа која су показала неефикасност у пружању јавних услуга. Те реформе укључују смањење расхода за
запослене у јавном сектору на одрживи ниво од 7% БДП како је дефинисано Законом о буџетском систему,18 смањење буџетске подршке јавним
предузећима кроз ограничење директних и индиректних субвенција,
ограничавање гаранција за нове кредите, јачање одговорности и транспарентности у пословању. Овим реформама обухваћене су две велике групе
јавних предузећа. Прву групу чине предузећа у портфолију Агенције за
приватизацију, чији статус ће се решити кроз стечај или приватизацију.
Другу групу чине јавна и државна предузећа из области енергетике, железничког саобраћаја и путне инфраструктуре. Током 2015. године у сарадњи са међународним финансијским институцијама отпочео је процес
њиховог реструктурирања који ће бити настављен и у 2016. години. То се
односи на јавна предузећа: ЈП „Електропривреда Србије“, „Железнице
Србије“ а.д., ЈП „Србија гас“, ЈП „Путеви Србије“.19
Процес реструктурирања стратешких јавних предузећа подразумева корпоративно реструктурирање, организационо и финансијско.
Корпоративно реструктурирање за наша јавна предузећа своди се на поједностављење организационе структуре управљања и рационализацију
броја запослених. У том правцу иду и решења из новог Закона о јавним
17

18

19
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Дамјановић Душан, Павловић–Крижанић Татјана & Петери Габор, Партнерство јавног и
приватног сектора – добра и лоша искуства у одабраним земљама у транзицији, Београд,
2010, 10.
Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015), чл. 27е (фискална
правила).
Фискална стратегија Владе РС за 2016. са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, 74.
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предузећима који предвиђа нову структуру менаџмента. Међутим, то још
увек не значи да је остварена корпоратизација јавних предузећа као прокламовани циљ. Чини се, да смо још увек на самом почетку. За разумевање пословања јавних предузећа потребно је разумети економију јавног
сектора, проблем оскудности ресурса код јавне производње, питање јавног избора. Без обзира што економска теорија и пракса не препознају државу као ефикасног произвођача, нужна је производња јавног сектора
што због несавршености тржишта, што због очувања јавног интереса у
одређеним областима. Економска реалност показује да су државна предузећа мање ефикасна од приватних, али има и супротних примера у економији јавног сектора. Пример за то су француска јавна предузећа која су
била модел за ефикасну јавну производњу, јер су у целој земљи градила
нуклеарне електране користећи исти пројекат уз много ниже трошкове
производње, у односу на трошкове производње америчких нуклеарних
електрана које је градио приватни сектор користећи различите пројекте.20 Производња од стране јавних предузећа показује неефикасност у
пракси због политичких утицаја, одсуства конкуренције, меког буџетског
ограничења (државне субвенције), великог броја запослених, одсуства
плаћања по учинку, аверзије према ризику и поштовања бирократских
процедура, проблема у односу принципал – агент. Због свега овога реформа јавног сектора у Србији мора ићи у правцу отклањања свих ових
извора неефикасности. Зато процес реструктурирања јавних предузећа
код нас треба да започне са корпоратизацијом која се мора много шире
схватити од укидања једног нивоа менаџмента законом и поједностављења организационе структуре. У савременим условима привређивања јавни и приватни сектор нису строго подвојени и утврђивање праве мере
где држава треба да се укључи у производњу, а где да користи приватни
сектор значи успостављање равнотеже између јавног и приватног сектора. Тенденција је у развијеним економијама да се производња из јавног
сектора све више дислоцира на производњу у регулисаном приватном
сектору, при чему се не ставља акценат на примат државе у производњи
него на ефикасност и квалитет у пружању јавних услуга крајњим корисницима. При том не треба изгубити из вида чињеницу да приватном
сектору треба оставити довољно подстицаја како би био иновативан и
мотивисан да подигне квалитет јавних услуга.
За јавни сектор у Србији корпоратизација је посебно важан процес јер представља прелазну фазу за јавна предузећа у којој ће се повећа20

Ј. Е. Stiglitz, 201.
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ти њихова ефикасност, кроз укидање неких државних ограничења (кадровска политика, набавке, буџет) и увођење ефикасних подстицајних
механизама.21 То би за један број јавних предузећа у Србији значило корак ближе ка приватизацији. У економској и правној теорији и пракси
постоји много неслагања о томе да ли предузећа треба приватизовати
или не. У сваком случају због значаја јавних предузећа поготову неколико највећих22 која покривају инфраструктурне делатности и представљају
значајан развојни потенцијал за привреду Србије, њиховој приватизацији треба приступити опрезно и тек пошто се сагледају резултати процеса
корпоратизације.
У фази корпоратизације јавних предузећа треба унапредити квалитет управљања јавним предузећима, решити агенцијске проблеме корпоративног управљања и обезбедити управљање пословним резултатима
јавних предузећа као перформансама пословања. Само ефикасан и професионалан менаџмент може да обезбеди пословни резултат у јавном предузећу. Јавна предузећа имају агенцијске проблеме корпоративног управљања23 и то на релацији принципал – агент. Сукоб интереса између акционара и управе (менаџера) у приватним компанијама рефлектује се у јавним
предузећима кроз сукоб интереса директора и власника (државе) односно,
у ширем смислу грађана. Однос између управе и грађана као крајњих власника јавних предузећа додатно се компликује због постојања „слободних
јахача“.24 Када држава организује производњу и понуду јавних добара, јавна добра су под једнаким условима доступна свима, немају својство искључивости и ривалитета. Особа која остварује корист од потрошње неког јавног добра избегава плаћање за то, а не постоји могућност због природе
ових добара да јој неко ускрати коришћење. Управо због тога грађани као
крајњи власници јавних предузећа нису мотивисани да надзиру менаџере,
јер упоређењем трошкова и користи дошло би се до закључка да би трошкови били већи, а користи од тога имали би сви који би се нашли у улози
„слободних јахача“. Зато држава кроз вршење власничких права у својим
предузећима треба да пројектује економске и шире друштвене циљеве на
начин да они буду избалансирани, да настоји да их реализује без мешања у
оперативне послове који су у надлежности корпоративних органа јавних
21
22

23
24
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Исто, 208.
То су: ЕПС, Железнице Србије, Телеком Србија, Србија гас, ПТТ, Аеродром „Никола Тесла“,
Србија шуме, Србија воде, Воде Војводине. Види: Љубодраг Савић, Модел приватизације јавних предузећа, Полис, 2013, бр. 4.
М. Васиљевић, 20.
Gregory N. Mankiw, Osnove ekonomije, MATE, Zagreb, 2006, 226.
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предузећа. Делотворно корпоративно управљање у јавним предузећима
треба да буде окренуто креирању вредности у јавном сектору у име власника (држава, локална самоуправа, грађани у ширем смислу). То подразумева контролу трошковне стране, повећање прихода, подизање квалитета
јавних услуга уз најнижу могућу цену која одражава тржишна кретања и
не води јавно предузеће у губитке.
Власничка политика државе мора да мотивише менаџмент да
ефикасно управља пословним резултатима јавних предузећа. Један од начина за то је кроз исплату накнада за чланове надзорног одбора и директоре које морају пратити тржишна кретања на тржишту менаџера у приватном сектору. Управо то питање накнада може проузроковати агенцијске проблеме на релацији држава, надзорни одбор с једне стране, директори, извршни директори с друге стране. Нови Закон је у потпуности извршне директоре везао за директоре јавних предузећа, па се и акт о исплати стимулације за извршног директора доноси на предлог директора.
Разумљиво је да је циљ оваквог законског решења професионализација
менаџмента, али је реално очекивати да ће извршни директори у свом
професионалном поступању у први план ставити интересе директора од
којих зависе, а потом интересе власника (државе). Улога надзорног одбора је да артикулише, усклади све ове интересе и спречи њихов конфликт.
Фаза корпоратизације подразумева повећање ефикасности у пословању
јавног предузећа што се одражава и кроз повећање профита. Обично се
пред јавна предузећа као циљ поставља развој и унапређење делатности
од општег интереса. Поред овог циља јавна предузећа се оснивају и ради
стицања добити, па су јавна предузећа и друштва капитала дужна да део
остварене добити уплате у буџет РС, аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе по завршном рачуну за претходну годину.25 Корпоратизација јавних предузећа не искључује њихову профитну оријентацију. Профитна оријентација јавних предузећа није у сукобу са ширим друштвеним интересима. Доказ за то у савременим условима привређивања
пружа пословање компанија у приватном сектору које настоје да максимизирају профит као основни циљ пословања. Упоредо с тим основним
циљем приватне компаније се све више окрећу концепту друштвено одговорног пословања, који подразумева једну додатну филантропску активност према широј друштвеној заједници. Ако приватни сектор у данашње време настоји да направи баланс између својих профитних и непрофитних циљева, онда то мора бити изазов и за јавни сектор. Општи инте25

Чл. 3 ст.2 тач. 1) и 2) и чл. 58 Закона о јавним предузећима.
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рес неизоставно не мора бити у сукобу са профитним циљем. Јавно предузеће које остварује профит и производи максималну количину роба и
услуга у односу на ангажоване ресурсе (трошкове) које је имала држава
као власник, оправдава своје постојање. Величина трошкова (субвенције
које се дају јавним предузећима), ангажовани ресурси државе не смеју
бити већи од користи од пословања јавних предузећа за читаво друштво.
Максимизирање профита јавних предузећа као циљна функција
у условима конкурентног тржишта остварује се према маргиналној неокласичној анализи када су маргинални трошкови и приходи изједначени.
Специфична је ситуација код природних монопола када једно предузеће
покрива читаво тржиште робама и услугама уз ниже трошкове од два
или више предузећа.26 Предузећа који су природни монополи имају велике фиксне трошкове, а мале граничне (предузеће које врши снабдевање
гасом има велике трошкове изградње гасоводне мреже што представља
фиксне трошкове, а мале трошкове производње додатне јединице гаса
што представља граничне трошкове). Пословање природних монопола
одвија се уз државну регулацију, или држава руководи природним монополом, организује производњу и пружање услуга. Државни регулатори
одређују цене које предузећу које је природни монопол омогућавају нулту тачку профита, а то је ситуација када је цена једнака просечним трошковима.27 Када држава руководи природним монополом производња је
неефикасна ако предузеће пружа услуге по цени која је једнака граничном трошку. Држава најчешће посеже за субвенцијама, јер оне покривају
велике фиксне трошкове природних монопола, али могу бити извор неефикасности. Субвенције су трошак државе за организовање пружања
услуга од стране природног монопола.
Ефикасан менаџмент у јавном предузећу мора да управља трошковима као и пословним резултатима, да учини све податке о трошковима транспарентним и да их сведе на најмању могућу меру. То би значило да менаџмент јавних предузећа поред познавања корпоративне и
финансијске регулативе, мора да познаје и природу економских законитости. У условима природног монопола ефикасна производња и ефикасно пружање услуга уз максимизирање профита остварује се на нивоу када се изједначи укупан просечан приход са укупним просечним трошком
јавног предузећа.
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NEW CORPORATE FRAMEWORK FOR PUBLIC
ENTERPRISES IN SERBIA
Summary
In this article the authors discuss about the issues related to the activities and reform of public enterprises in Serbia from the point of view of the new
Law on public enterprises. The corporate bodies in public enterprises (supervisory board and director) should provide professional public management in line
with the ownership policy and interest of the state. They also should be oriented
towards creating values in public sector. The reform process of strategic public
enterprises assumes their corporate, organizational and financial restructuring.
In the phase of corporatization of public enterprises, one of major tasks is to enhance the quality of their management, resolve agency-related problems of corporate management and provide management of business results of public enterprises as their business performances.
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ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВЉАЊУ
ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ
– АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
Резиме
Партиципација запослених у управљању привредним друштвима
је као институт настала и развијала се нарочито током 70-их и 80-их
година прошлог века. Након тог периода, компанијско право је запљуснуо
талас корпоративног управљања, који традиционално не води рачуна о
радничкој партиципацији. Циљ овог рада је да укаже на одређене области корпоративног управљања, које нису у потпуности усаглашене са
концептом радничке партиципације. У том погледу је анализиран однос
са концептом разноврсности одбора, институтом независних директора, потребом за информисаношћу одбора и једнодомним системом управе. Коначно, указано је и на институционални сукоб интереса у коме се
налазе раднички представници.
Кључне речи: одбор директора, надзорни одбор, корпоративно управљање, независни директори, једнодомни систем, сукоб интереса, радничка партиципација.

I Занемаривање партиципације запослених од стране
корпоративног управљања
Појам партиципације запослених (радничке партиципације) није
фиксиран појам, који има јасно одређено значење. И поред бројних разлика које постоје у погледу схватања обухвата овог појма, како од стране
теоретичара, тако и од стране различитих грана права (на пример, радно
право и компанијско право), чини се оправданим прављење разлике из-
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међу три основна модалитета радничке партиципације:1 а) партиципације у управљању друштвом, б) партиципације у расподели добити и в) партиципације у акционарству.2 Како овај рад за предмет има анализу само
једног аспекта партиципације запослених у управљању привредним друштвом, у даљем тексту ће само о њему и бити речи.
Партиципација запослених у управљању се може посматрати у ширем и ужем смислу.3 Према ширем схватању, овај појам обухвата сваки модалитет учешћа запослених у поступку доношења одлука у друштву, без обзира да ли је тај утицај директан или индиректан, формалан или неформалан, благ или интензиван.4 Појавни облици учешћа нису од одлучујућег значаја, колико чињеница да путем њих запослени могу да остваре утицај на
одлучивање унутар друштва од стране његових органа. Основни институти
којима се тај утицај остварује су: 1) информисање запослених, 2) консултовање запослених и 3) партиципација запослених у органима управљања. У
основи се може рећи да је ово радноправно схватање појма партиципације
запослених у управљању.5 Компанијско право појмовно сужава партиципацију у управљању, и то тако што је везује за право запослених или њихових
представника да: а) именују одређен број чланова надзорног одбора у дводомном систему, односно одређен број чланова одбора директора у једнодомном систему или да б) предлажу или оспоравају именовање одређеног
броја чланова поменутих органа управљања.6 Првим правом се остварује
тзв. принцип представљања (репрезентације), карактеристичан за немачко,

1

2

3
4
5

6

Бранко Лубарда, „Партиципација радника у управљању предузећем у упоредном праву“,
Анали Правног факултета у Београду, бр. 5/1995, 517-518; Бранко А. Лубарда, Радно право –
расправа о достојанству на раду и социјалном дијалогу, Правни факултет Универзитета у
Београду, Београд, 2012, 1065.
О модалитетима подстицања радничког акционарства у компанијском праву види: Мирко
С. Васиљевић, Корпоративно управљање – изабране теме, Удружење правника у привреди
Србије, Београд, 2013, 111.
Б. Лубарда (1995), 519-520; Б. А. Лубарда (2012), 1065.
Richard M. Steuer, „Employee Representation on the Board: Industrial Democracy or Interlocking
Directorate?“, Columbia Journal of Transnational Law, бр. 16/1977, 257-258.
Упор.: Сенад Јашаревић, „Хармонизација права и праксе у области партиципације запослених –
Србија и ЕУ“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2011, 380-386; Предраг Јовановић, „Отворена питања код колективних права запослених у светлу актуелних промена у
радном законодавству“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 4/2014, 21-22.
Овакво схватање прихвата право Европске уније. Види: Council Directive 2001/86/EC of 8 October
2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees –
SE Directive, Official Journal of the European Communities, L 294 од 10.11.2001, чл. 3(k).
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али и највећи број других законодавстава,7 док се другим правом остварује
индиректан утицај на именовање, те се обично каже да је он заснован на
идеји сарадње (кооперације), а прихвата га холандско право.8 Државе које
познају партиципацију запослених у управљању углавном је своде на право
запослених да именују своје представнике у управи, док је право на предлагање и/или оспоравање много ређе, због чега ће у овом раду, зарад поједностављења, бити изостављено из даљих разматрања.
Корпоративно управљање своја правила добре праксе развија као
да радничка партиципација не постоји. Штавише, може се приметити да
чак и национални кодекси корпоративног управљања држава са дубоко
укорењеним системом радничке партиципације (на пример, немачки кодекс), готово и не помињу директоре именоване од стране запослених.
Тешко је објаснити разлоге за овакву праксу. Могуће је да писци кодекса
са анимозитетом посматрају радничку партиципацију, као нешто што је
садашњем систему наметнуто пре више деценија као својеврсни баласт
традиције.9 Такође, није искључено да намерним изостављањем радничке
партиципације писци кодекса желе да привуку стране инвеститоре из земаља које овај институт не познају (нарочито из САД и Велике Британије), због чега би прекомерна додатна правила добре праксе, ма колико
била оправдана, могла да створе одвраћајући ефекат.10 Поменуто занемаривање је довело до следеће последице: многа правила добре праксе корпоративног управљања се налазе или у благом конфликту са концептом
радничке партиципације или захтевају даљу разраду које у кодексима нема. Но, без обзира на речено, чињеница је да радничка партиципација и
корпоративно управљање имају заједнички циљ.11

7

8

9
10
11
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Неки теоретичари овај систем посматрају као механизам корпоративног права, тј. као укљученост запослених која је заснована на корпоративном управљању. Види: Christine Windbichler, „Cheers and Boos for Employee Involvement: Co-Determination as Corporate Governance
Conundrum“, European Business Organization Law Review, бр. 6/2005, 527.
Више види: Achim Seifert, „Employee Participation at Board Level in Europe“, Employee Participation and Collective Bargaining in Europe and China (eds. Jürgen Basedow, Chen Su, Matteo Fornasier, Ulla Liukkunen), Mohr Siebeck, Tübingen, 2016, 213-216.
Caspar Rose, „The Challenges of Employee-Appointed Board Members for Corporate Governance: The Danish Evidence“, European Business Organization Law Review, бр. 9(2)/2008, 217.
Ibid.
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II Разноврсност или два табора
Именовањем радничких представника у одбор директора, односно надзорни одбор доследно се остварује концепт разноврсности управе. Према доброј пракси корпоративног управљања, у одбору директора,
односно надзорном одбору треба да се нађу лица са различитим пословним и животним искуствима, знањима из различитих области од значаја
за управљање привредним друштвом, лица различитих националности,
уз балансиран однос између полова (тзв. принцип Нојеве барке12). Од такве управе се очекује да развија дискусију, критички преиспитује предлоге извршних директора, генерише нове идеје, и сл. Тако посматрано,
представници запослених се лепо уклапају у идеју разноврсности одбора.
Међутим, у исто време партиципација запослених може довести и
до оштре поларизације чланова одбора на оне који су именовани од стране акционара (чланова) и оне који су именовани од стране запослених.
Не треба сметнути са ума да раднички представници практикују да се састају пре сваке седнице одбора, како би заузели заједничке ставове, који
се у пракси манифестују у виду униформног гласања.13 Овакву праксу су
подржавали ранији немачки кодекси корпоративног управљања, који су
препоручивали да се пре сваке седнице надзорног одбора, одвојено састају представници запослених и представници акционара, како би се
адекватно припремили за седницу.14 Одвојени састанци воде разједињавају одбора и стварању два потенцијално супротстављена табора, што
није у складу са добром праксом корпоративног управљања. За разлику
од представника запослених, које су заједнички састанци уједињавали,
исто се не може рећи за представнике акционара.15 Негативни ефекти по12
13

14
15

William G. Bowen, Inside the Boardroom – Governance by Directors and Trustees, John Wiley &
Sons, Inc., 1994, 56.
Klaus J. Hopt, „Labor Representation on Corporate Boards: Impacts and Problems for Corporate
Governance and Economic Integration in Europe“, International Review of Law and Economics,
бр. 14/1994, 207-208; Paul L. Davies, Klaus J. Hopt, „Corporate Boards in Europe – Accountability
and Convergence“, The American Journal of Comparative Law, бр. 61/2013, 344.
Види немачке Кодексе корпоративног управљања из 2002, 2007, 2008, 2009. и 2010. године
(тач. 3.6). Доступно на: http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php (7.4.2016).
Paul Davies, Klaus J. Hopt, Richard G. J. Nowak, Gerard van Solinge, „Boards in Law and Practice:
A Cross-Country Analysis in Europe“, Corporate Boards in Law and Practice – A Comparative
Analysis in Europe (eds. Paul Davies, Klaus J. Hopt, Richard Nowak, Gerard van Solinge), Oxford
University Press, 2013, 74. За критику одржавања одвојених састанака представника акционара види: Markus Roth, „Corporate Boards in Germany“, Corporate Boards in Law and Practice –
A Comparative Analysis in Europe (eds. Paul Davies, Klaus J. Hopt, Richard Nowak, Gerard van
Solinge), Oxford University Press, 2013, 336.
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себно долазе до изражаја у ситуацијама када је број представника запослених једнак броју других чланова одбора или када је тај број значајан.
Након оштрих критика упућених наведеној препоруци немачког кодекса,16 правило је 2012. године промењено, и то тако што је само дата могућност, али не и обавеза одржавања одвојених састанака представника
запослених, односно акционара.17 Најбоља пракса корпоративног управљања препоручује једино одвојене састанке независних директора, као
начин избегавања стварања пасивног одбора и ублажавање утицаја извршних директора. Све друге видове неформалних састајања неких чланова
одбора, ради заједничких припрема за будућу седницу, корпоративно
управљање не забрањује, али ни не препоручује као најбољу праксу.

III Концепт независних директора и партиципација
запослених
Бројна правила добре праксе корпоративног управљања претпостављају да један орган именује све чланове одбора директора, односно надзорног одбора. Само на тај начин се може доследно спровести концепт разноврсности одбора. Када бира све чланове управе, скупштина има у виду састав
целокупног одбора, те може да води рачуна о томе да у њој буду заступљена
лица различитих полова, са различитим специјализованим знањима, искуствима, националностима, везама са друштвом, и сл. У том контексту је настало и временом се развијало правило добре праксе o одговарајућем присуству директора који испуњавају услове независности у колегијалном органу
управе.18 Све више се апострофирао потенцијално велики значај независних
директора, због чега многи упоредни кодекси корпоративног управљања
препоручују већински независан одбор.19 Но, за утврђивање усклађености и
могуће коегзистенције института радничке партиципације и концепта независности, није толико значајно до које мере је конкретан правни систем дигао летвицу процентуалног учешћа независних директора у управи, колико
чињеница да сви развијенији системи препоручују или захтевају значајно
16
17
18
19
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Види: C. Windbichler, 511.
Види немачке Кодексе корпоративног управљања из 2012, 2013, 2014. и 2015. године (тач.
3.6). Доступно на: http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php (7.4.2016).
Више види: Вук Радовић, „Пут ка независном управном одбору“, Правни живот, бр.
12/2008, 73-83 и 91-98.
Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије из 2012. године – ККУ ПКС
(Службени гласник, бр. 99/2012), препоручује да раст друштва треба да води процентуално
већем учешћу независних директора, при чему су већински независни одбори најбоља пракса за највећа друштва (Део први, Принцип 18, Препорука бр. 2).
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присуство независних директора у одбору директора, односно надзорном одбору. У контексту овог односа, поставља се више спорних питања.
Најзначајније међу њима се односи на то да ли директори именовани од стране запослених могу бити независни.20 Европска комисија је препоручила правило према коме лице не испуњава услове независности ако је
запослено или је у претходне три године било запослено у друштву или у
повезаном друштву.21 Ово правило је веома логично, јер ако се пође од тога
да се независност испољава превасходно у односу на друштво, чланове извршних органа и контролног акционара,22 онда запослени због егзистенцијалне везе са друштвом, а односа субординације у односу на извршне директоре, никако не могу испунити тај услов. Међутим, од овог правила Препорука Европске комисије је установила и један значајан изузетак, према коме
се запослено лице у управи може сматрати независним директором, ако је
именовано од стране запослених по основу законског права на партиципацију у управљању и ако није члан вишег руководства друштва. Приказани
изузетак није случајан, већ он представља неформално признање Европске
комисије да радничка партиципација и независни директори начелно нису
узајамно компатибилни институти. Нелогично је рећи да лице које је запослено у друштву не може да буде независно, а исто то лице ако је именовано
од стране запослених да обавља функцију њиховог представника у управи
може бити независно. Очигледно је да је овај изузетак био мотивисан интересима немалог броја држава чланица ЕУ у којима у различитим видовима
егзистира радничка партиципација у управи. Доследна примена критеријума независности не трпи приказани изузетак. Међутим, када њега не би било, читав концепт независности би био преваљен на чланове управе именоване од стране акционара. То не би било исправно, јер су акционари већ пуно изгубили чињеницом да постоје чланови управе које они не бирају. Ако
би се на то правило додао и захтев да велики број оних које они именују
треба да буду независни, то би се сматрало прекомерним ограничењем власничких права, а посредно и слободе предузетништва. Такође, у систему паритетног односа радничких представника и представника акционара у
управи, концепт већински независног одбора директора, односно надзорног одбора не био могао да буде примењен. Коначно, не треба изгубити из
20
21

22

Више види: P. L. Davies, K. J. Hopt, 340-341.
Commission Recommendation of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory
directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board – Препорука о
неизвршним директорима и комисијама, Official Journal L 52/53 од 25.2.2005. године, Annex
II, бр. 1(б).
О претпоставкама независности више види: В. Радовић (2008), 84-91.
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вида ни околност да представници запослених увек делују као једна целина,
док би обавеза акционара да именују независне директоре могла да доведе
до поделе унутар чланова именованих од стране акционара.23 Сличан став је
заузела и америчка Комисија за хартије од вредности, која је изузела од
строгих критеријума независности, прописаних Сарбејнс-Окслијевим законом, представнике запослених у управи. Додуше, наведени изузетак се примењује само на страна друштва, а практично омогућава запосленима изабраним на основу законских одредаба о радничкој партиципацији, који нису извршни директори, да буду чланови комисије за ревизију.24
Иако су разлози за приказани изузетак јасни, то не утиче на закључак да је овакво правило очигледно погрешно, јер раднички представници у
управи готово никада нису независни од друштва и извршних директора.25
Ово тим пре ако се има у виду став Европске комисије да директор именован од стране контролног акционара не може бити независан, а директор
именован од стране запослених може.26 На тај начин су акционари дискриминисани у односу на запослене, и то у вези са њиховим најзначајнијим
корпоративним правом – правом на именовање чланова управе.
Концепт независних директора се развио у англосакосонским
правним системима, који су познати као системи оријентисани ка заштити
акционара, те у којима нема места за радничку партиципацију. Отуда је
цео концепт смишљен са идејом именовања свих директора од стране
скупштине. Проблем је наступио онда када су земље које познају радничку
партиципацију увеле институт независних директора. Ова два концепта су
почела интензивније да се развијају у приближно слично време (седамдесетих и осамдесетих година прошлог века), а оба су пратила висока очекивања, те су неки европски аутори наводили тренд именовања спољних директора у америчком праву као груб еквивалент партиципацији запослених.27 Овим се не жели рећи да су институти партиципације запослених у
управљању и независни директори некомпатибилни и да један другога искључују, већ да они захтевају увођење посебних правила којима би се њи23
24
25

26
27
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P. L. Davies, K. J. Hopt, 341.
Види: Rule 10A-3 (Listing standards relating to audit committee). Више види: C. Windbichler, 519.
Уосталом, раније верзије Препоруке о неизвршним директорима и комисијама су прописивале супротно правило од важећег. Види: Robbert H. van Het Kaar, „Employee Board-Level Representation in the EU: A Contested Subject“, European Company Law, бр. 6(2)/2009, 59.
Препорука о неизвршним директорима и комисијама, Annex II, бр. 1(d); P. L. Davies, K. J.
Hopt, 341.
Klaus J. Hopt, „New Ways in Corporate Governance: European Experiments With Labor Representation on Corporate Boards“, Michigan Law Review, бр. 82/1984, 1343-1344.
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хов однос ускладио. Тако би било упутно концепт независности применити и на представнике запослених, и то на начин да они треба да именују
део независних директора сразмерно делу управе који чине (на пример,
ако представници запослених чине трећину директора, онда би они требало да именују и трећину независних директора).28 Таквим правилом би се
успоставила равнотежа настала увођењем независних директора у системе
који познају радничку партиципацију. Као алтернатива би био прихватљив и модел према коме друштва са радничком партиципацијом могу да
смање квоту независних директора именованих од стране акционара29 (на
пример, ако представници запослених чине трећину одбора, онда би требало именовати за трећину мање независних директора).
Досадашња анализа се везивала за ситуацију у којој запослени, директно или индиректно, за свог представника у управи именују лице које
је запослено у том друштву. Но, постоји могућност, а у неким правним
системима и обавеза, да запослени именују лице које није запослено у
друштву. У том случају је много једноставније спровести препоруку да и
део представника запослених испуњава услове независности.30

IV Информисаност одбора и „цурење“ информација
Када је реч о информисању чланова одбора директора, односно надзорног одбора, неспорно је да представници запослених могу унапредити
систем информисања. Чланови одбора највећи број релевантних информација добијају од извршних директора, који их претходно прерађују и презентују одбору у форми која њима највише одговара.31 Према томе, токови
информација ка одбору су највећим делом, а често и искључиво, под контролом извршних директора.32 Тако посматрано, логично је очекивати да

28
29
30

31

32

Овакво правило је нужно у државама које прихватају паритетни систем радничке партиципације. P. L. Davies, K. J. Hopt, 341.
Нав. према: M. Roth (2013), 336.
Холандски Кодекс корпоративног управљања третира представнике запослених као независне директоре, под условом да они нису запослени у друштву, нити у повезаним друштву,
што значи да изузетак из Препоруке није прихваћен (III.2.2). Доступно на: http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php (20.4.2016).
О извршним директорима као основном извору информација за остале чланове управе види: G. G. P. Stapledon, Jeffrey Lawrence, „Board Composition, Structure and Independence in
Australia’s Largest Listed Companies“, Melbourne University Law Review, бр. 21/1997, 160.
Elizabeth Cosenza, „The Holy Grail of Corporate Governance Reform: Independence or Democracy?“, Brigham Young University Law Review, бр. 1/2007, 23; Sibao Shen, Jing Jia, „Will the Inde-
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генерални директор и други извршни руководиоци намерно задржавају један део (махом компромитујућих) информација, а да друге презентују на неразумљив и недовољно јасан начин.33 Због тога су неизвршни чланови фактички онемогућени да врше ефикасну контролу,34 чак и ако постоје адекватни (финансијски) подстицаји у том правцу.35 Имајући наведено у виду, не
чуди да неизвршни директори често последњи сазнају за неправилности и
незаконитости у раду извршног руководства.36 Корпоративно управљање
покушава на различите начине да умањи информациону асиметрију која
постоји између извршних и неизвршних директора. Из тог угла посматрано, радничка партиципација се може посматрати као модалитет додатног
информисања одбора. Представници запослених природно поседују знања
о активностима друштва, и по правилу знају на које начине се пословање
може унапредити.37 Они омогућавају остатку одбора да непосредно добије и
неке друге информације, али и да постојеће (презентоване) информације
схвати на други начин. Просто речено, одбор добија још један канал информисања, што је позитиван ефекат.
Међутим, побољшано информисање има и своју тамнију страну, јер се
показало да информације (па чак и повлашћене информације) које добијају
раднички представници у управи лакше „процуре“ у јавност, и то најчешће
тако што се обзнањују другим запосленима и синдикатима. У Немачкој се раније чак и постављала дилема у којој мери се обавеза чувања поверљивих информација односи и на радничке представнике. За разлику од представника
акционара, од којих се у том погледу ништа не очекује, радници, непосредно
или посредно преко синдиката или савета запослених, очекују од својих представника да штите њихове интересе у управи друштва, као и да им положе рачун о својим активностима.38 То, између осталог, најчешће подразумева и откривање бројних информација које могу бити и поверљивог карактера. Заго-
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pendent Director Institution Work in China?“, Loyola Los Angeles International and Comparative
Law Review, бр. 27/2005, 241.
Brian Coyle, ICSA Professional Development Corporate Governance, ICSA Publishing Ltd, London,
2005, 103.
Daniele Marchesani, „The Concept of Autonomy and the Independent Director of Public Corporations“, Berkeley Business Law Journal, бр. 2/2005, 331. Слично види: Горан Коевски, Компаративно корпоративно управување, Правен факултет „Јустинијан Први”, Скопје, 2005, 220.
Brian R. Cheffins, Company Law: Theory, Structure and Operation, Clarendon Press, Oxford, 1997
(reprinted 2004), 611.
S. Shen, J. Jia, 241-242.
Brett H. McDonnell, „Strategies for an Employee Role in Corporate Governance“, Wake Forest
Law Review, бр. 46/2011, 432-433.
K. J. Hopt (1984), 1361.
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ворници овакве праксе су истицали три основна аргумента.39 Прво, једнак
третман представника запослених и представника акционара би у практичним ефектима довео до њихове неравноправности, јер право привредних
друштава познаје бројне механизме информисања акционара, који нису тако
развијени када је реч о запосленима. Друго, ако орган запослених, коме се
прослеђују те информације, такође има законску обавезу њиховог чувања (на
пример, савет запослених), онда је друштво у довољној мери заштићено. Треће, потпуно информисање омогућава запосленима да врше перманентну и
свеобухватну контролу рада својих представника, што они неће бити у прилици да чине ако се један део тих информација не може саопштити. Но, и поред истакнуте аргументације, данас се чини неспорним да једино одбор може
одлучивати о томе која се информација има сматрати поверљивом, при чему
је та одлука подједнако обавезујућа, како за представнике запослених, тако и
за остале чланове управе.40 Све директоре терете исте фидуцијарне дужности,
те нико међу њима не може да захтева привилегован третман само захваљујући чињеници да је именован од стране запослених.41 Сличан став је заузео и
Европски суд правде у случају Grongaard.42 Међутим, у истом случају суд је
навео да забрана откривања информација per se не подразумева и забрану
њиховог откривања другим представницима запослених (примера ради, чланови савета запослених би могли да саопштавају поверљиве информације
представницима запослених у управи).
Без обзира на уједначен став у теорији, увек се мора рачунати са
тим да ће представници запослених своју „оданост“ и „приврженост“ интересима запослених морати да доказују, између осталог, и саопштавањем
свих релевантних информација, без обзира на њихову евентуалну поверљивост.43 Због тога постоји оправдана бојазан да ће извршни директори
претходно селектовати информације које достављају члановима одбора у
коме се налазе представници запослених, тако што неке информације од
39

40
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Више види: Friedrich Kübler, „Dual Loyalty of Labor Representatives“, Corporate Governance and
Directors’ Liabilities – Legal, Economic and Sociological Analyses on Corporate Social Responsibility
(eds. Klaus J. Hopt, Gunther Teubner), Walter de Gruyter, 1985, 437-438.
K. J. Hopt (1984), 1361.
F. Kübler, 437.
Европски суд правде је у случају Knud Grongaard и Allan Bang (C-384/02 од 22.11.2005. године) заузео став према коме се обавезе које се односе на чување повлашћених информација подједнако
односе на све директоре, што обухвата и оне који су именовани од стране запослених.
Санкције нису успеле да спрече провреде принципа поверљивости. Види: Rhona Föh, „CoDetermination at Management Level: Germany and the Netherlands“, Tilburg Law Review, бр.
14/2007, 164.
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посебног значаја за друштво, а које могу имати радноправне реперкусије
(на пример, планирано колективно отпуштање, оснивање зависног друштва у иностранству, и сл.), неће прослеђивати непосредно надређеном
органу управе, јер не желе да оне буду превремено објављене,44 или ће се
определити за усмено информисање и то само неким члановима надзорног одбора,45 или ће информисање ограничити на законски минимум.46
У контексту информисања треба истаћи и још један проблем, а који се тиче учешћа представника запослених у специјализованим комисијама одбора. У Немачкој запослени или не учествују или учествују у малом проценту у раду комисија надзорног одбора.47 Такође, у неким другим земљама, попут Француске и Луксембурга, се не захтева да представници запослених нађу своје место и у комисијама.48 Оваква пракса може
имати за последицу слабију информисаност радничких представника у
одбору, макар када је реч о питањима која су претходно расправљана у
оквиру специјализованих комисија.49

V Партиципација запослених и једнодомни систем управе
Партиципација запослених се традиционално везује за дводомни
систем управе, кога карактерише организационо и персонално раздвајање вођења послова друштва од надзора над вођењем послова.50 Организационо раздвајање подразумева постојање два органа (надзорног одбора
и управног одбора), при чему је један надлежан за вршење контроле
(надзорни одбор), док је други надлежан за вођење послова друштва
(управни одбор). Организациону подељеност прати и доследно спроведено персонално разграничење ова два органа, јер чланови надзорног од-
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A. Seifert, 220.
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Klaus J. Hopt, Patrick C. Leyens, „Board Models in Europe – Recent Developments of Internal
Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, France, and Italy“, European
Company and Financial Law Review, бр. 2/2004, 141.
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бора не смеју у исто време бити и чланови управног одбора.51 Ако се надзорни одбор схвати као посебан орган чија је основна надлежност вршење унутрашње контроле рада извршних директора, онда је потпуно јасно
зашто су запослени имали право на именовање одређеног броја чланова
само овог органа у оквиру дводомног система управе.
Временом се поставило питање у којој мери је партиципација могућа
и у једнодомном систему управе, у оквиру кога се не врши раздвајање између вођења послова друштва и надзора над вођењем послова, већ су обе
функције поверене једином органу управе – одбору директора. Једнодоман
систем управе је у дужем периоду имао тзв. инсајдерски карактер, јер је правило било да његов састав, већински или искључиво, чине извршни директори.52 Инсајдерски одбори су због већих овлашћења извршног руководства
и мањка унутрашњих контролних правних механизама, за последицу имали
потпуну доминацију овог органа у друштву. У таквом одбору није било места радничким представницима, јер се њихово постојање може оправдати
само у контексту вршења функција унутрашње контроле.
Међутим, једнодомни системи управљања су доживели значајну
трансформацију последњих неколико деценија, а она се огледа у прелазу
са инсајдерског ка аутсајдерском одбору. Уместо доминације извршних,
сада су одборима почели да доминирају неизвршни директори. Препорука
за формирање већински неизвршног одбора је постала упоредноправни
стандард, који су многа законодавства додатно пооштрила додатним захтевом да одбор буде већински независан. Све веће ослањање на неизвршне
директоре је значило кадровско оспособљавање одбора за објективно и
непристрасно вршење евалуације рада и учинка извршних руководилаца.
Они добијају улогу противтеже извршним директорима, која је у дводомном систему управе поверена надзорном одбору.53 Из угла радничке пар51
52

53

Јakša Barbić, Pravo društava – knjiga druga – društva kapitala – Svezak I. Dioničko društvo, 5. издање, Organizator, Zagreb, 2010, 646.
О доминацији инсајдерског одбора директора у САД 50-их и 60-их година прошлог века више види: Jeffrey N. Gordon, „The Rise of Independent Directors in the United States, 1950-2005:
Of Shareholder Value and Stock Market Prices“, Stanford Law Review, бр. 59/2007, 1472-1476; Sanjai Bhagat, Bernard Black, „The Uncertain Relationship Between Board Composition and Firm
Performance“, Business Lawyer, бр. 54/1999, 921-922. Слична је ситуација била и у Великој
Британији 60-их и 70-их година прошлог века. Види: Geoffey Owen, Tom Kirchmaier, „The
Changing Role of the Chairman: Impact of Corporate Governance Reform in the United Kingdom
1995-2005“, European Business Organization Law Review, бр. 9/2008, 188.
Види: Мирко Васиљевић, Корпоративно управљање – правни аспекти, Правни факултет
Универзитета у Београду и Профинвест д.о.о., Београд, 2007, 94.
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тиципације, овај тренд је значио да су и једнодомни системи отворили
врата могућностима запослених да именују своје представнике у управи.
Концепт неизвршних директора није у нескладу са радничком
партиципацијом, јер оба института имају донекле сличне циљеве – контрола рада извршних директора. Због тога се у теорији сматра да радничка партиципација није институт резервисан само за дводомне системе
управе, у оквиру којих су и настали, већ да се он може подједнако ефикасно транспоновати и у једнодомне системе.54 Исти став доминира и у
Европској унији, која је у регулативу Европске компаније интегрисала и
одредбе о радничког партиципацији, и то без обзира да ли су основана са
једнодомним или дводомним системом управљања.55 Потпуни паралелизам који комунитарно право примењује у односу на оба система је показао да радничка партиципације може имати исти смисао и остварити
исти ефекат без обзира на прихваћени систем управе.
У материји партиципације запослених регулатива Европске компаније полази од тога да је потребно обезбедити заштиту раније стечених
права запослених.56 Модалитет и обим радничке партиципације који је
постојао пре оснивања Европске компаније у учествујућим друштвима
представља основ за дефинисање права запослених након оснивања овог
друштва. Оваквим правилом, које је познато под називом принцип „пре
и после“ (енгл. „before and after“ principle), државе са развијеном радничком партиципацијом, попут Немачке и Холандије, су желеле да спрече да
оснивање Европске компаније постане начин заобилажења националних
правила о учешћу запослених у управљању друштвом.57 Конкретно, каква
ће се правила о радничкој партиципацији применити зависи од начина
оснивања:58 у случају да се Европска компанија оснива спајањем два или
више друштава, партиципација ће се одређивати према оном друштву
које је примењивало најповољнија правила за запослене (највећи проценат чланства у управи), под условом да то друштво запошљава најмање
25% запослених у свим учествујућим друштвима.59 Слично правило се
примењује и у случају оснивања Европске компаније у форми холдинг
54
55
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F. Kübler, 430. Упор.: R. H. van Het Kaar, 58.
Види: Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European
company (SE) – SE Regulation, Official Journal of the European Communities, L 294 од
10.11.2001; SE Directive.
SE Directive, Преамбула тач. 18.
R. Föh, 189.
SE Directive, Annex, Part 3. Види: A. Seifert, 227-229.
О практичним проблемима у примени овог правила више види: R. Föh, 190-191.
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друштва или зависног друштва, с том разликом што је неопходно да друштво чија се правила о радничкој партиципацији примењују запошљава
најмање 50% запослених у свим учествујућим друштвима. Ако, пак,
Европска компанија настаје трансформацијом постојећег јавног акционарског друштва, партиципација запослених која је постојала у трансформисаном друштву наставља да се примењује и у оквирима Европске
компаније.60 Правила Европске компаније су послужила као узор и за заштиту концепта радничке партиципације приликом регулисања Европског задружног друштва и прекограничних спајања.61
Када се читају компликоване одредбе о радничкој партиципацији у
Европској компанији, стиче се утисак да европски законодавац не води рачуна о томе да више друштава које оснивају Европску компанију могу
имати различите системе управе, у оквиру којих се примењују различита
правила о партиципацији запослених. Такође, занемарена је чињеница да
друштва која оснивају Европску компанију могу имати исти систем управе, а да основана компанија може имати други систем управе (на пример,
два друштва са дводомним системом управљања оснивају Европску компанију са једнодомним системом). Законодавац се овом тематиком није
бавио, јер се, када је реч о радничкој партиципацији, полази од потпуног
паралелизма (равноправности) једнодомног и дводомног система управљања.62 У практичним ефектима, то значи следеће: одређен број радничких представника у надзорном одбору дводомног система подразумева
исти толики број радничких представника у одбору директора једнодомног система.63 Из наведеног је јасно да Уредба и Директива посматрају
60

61
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У овом случају се примењује принцип потпуног очувања ранијих права запослених. Види:
Stefan Grundmann, European Company Law – Organization, Finance and Capital Markets, Intersentia, 2007, 695.
Council Directive 2003/72/EC of 22 July 2003 supplementing the Statute for a European Cooperative Society with regard to the involvement of employees, Official Journal of the European Union, L
310 од 18.8.2003; Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies, Official Journal of the European
Union, L 207 од 25.11.2005, чл. 16.
У теорији се истиче да би овакав резон могао бити противан прокламованом циљу очувања
стечених права запослених. Види: Татјана Јевремовић Петровић, Прекогранична спајања
друштава у праву ЕУ, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010, 299.
M. Roth (2013), 339. Такође, неће бити речи ни о проблему који ствара одредба Директиве
према којој су представници запослених изједначени у правима и обавезама са представницима акционара, јер у многим правним системима не важи ово правило, већ представници
запослених имају другачије дефинисана права (на пример, у Аустрији, Шведској и Финској).
Више види: C. Schubert, 424.
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партиципацију искључиво у квантитативном смислу, јер је за њих релевантно једино питање колико представника у управи запослени имају право да именују. Занемарују се квалитативне разлике које постоје у односу на
партиципацију, где се све не може свести на терен бројева, већ се мора
прибећи суштинском преиспитивању односа два система управљања.64
Систем аутоматског (линеарног) преношења радничке партиципације
са дводомног на једнодомни систем, који прихвата комунитарно право, може
бити исправан само ако би правни положај надзорних директора и чланова
одбора директора био истоветан. Међутим, њихов правни положај је битно
различит. Надзорни директори нису упоредиви са члановима одбора директора, јер одбор директора није задужен само за надзор, већ и за вођење послова друштва. Због тога се у теорији с правом указује на то да је веома тешко, а
потенцијално и немогуће, пронаћи прави еквивалент радничке партиципације дводомног система у једнодомном систему.65 У теорији и пракси данас
доминира становиште према коме се број радничких представника у дводомном систему преноси у непромењеном облику и на једнодомни систем.66 На
овај начин раднички представници добијају више права, али и одговорности.67 Сматра се да ће овакав став утицати на пад атрактивности једнодомног
система, посебно ако се има у виду да друштва из држава у којима не постоји
радничка партиципација неће имати разумевања за учешће запослених у вођењу послова друштва. Но, и поред оваквог предвиђања, још увек се не може
уочити да један систем претеже, већ се Европске компаније у државама које
прихватају једнодомни систем по правилу оснивају са овим системом управе,
док њихово оснивање у државама дводомног система најчешће води примени тог система управљања.68
Због свега наведеног се може закључити да је једини могући одговор на поменуту дилему следећи: представнике запослених у једнодомном систему треба одређивати само у односу на неизвршне директоре, а
не у односу на све чланове одбора директора. Само се на тај начин могу
донекле изнивелисати разлике које постоје између једнодомног и дводомног система, имајући у виду упоредиву правну позицију надзорних
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Упор.: S. Grundmann, 695. Види и: R. Föh, 191; C. Schubert, 426.
Markus Roth, „Employee Participation, Corporate Governance and the Firm: A Transatlantic View Focused on Occupational Pensions and Co-Determination“, European Business Organization
Law Review, бр. 11(1)/2010, 84.
M. Roth (2010), 83; M. Roth (2013), 338.
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директора дводомног и неизвршних директора једнодомног система.69
Такође, овакав резон је у складу са принципом „пре и после“.70
Наведено се може само донекле третирати као тачно, јер паралелизам неизвршних и независних директора није потпун. Лако је утврдива емпиријска чињеница да су неизвршни директори једнодомног система много
ближи „средишту збивања“, тј. центру доношења одлука, док се исто не може рећи за неизвршне директоре дводомног система.71 Према томе, њихов
однос се не може свести на однос квантитета, већ се у обзир морају узети и
квалитативни критеријуми различитости правних позиција ових лица.
Уосталом, уочљиво је да државе са једнодомним системом управе имају
фиксан број директора (уобичајено два или три), при чему њихов максимум
никада не прелази трећину директора. У дводомним системима број представника иде и до половине свих директора. И ови подаци показују да већи
квантитет представља одговор на слабији квалитет.72
Посматрано из угла теорије постоји основана бојазан да ће присуство представника запослених у управи у једнодомним системима дати
запосленима већи утицај на пословање друштва у односу на дводомне системе. Међутим, према неким емпиријским подацима, радничка партиципација у једнодомним системима се мало разликује у односу на исту у
дводомним системима, те се у том смислу и констатује да латентна конвергенција два система управљања акционарским друштвом не заобилази ни радничку партиципацију.73

VI Институционални сукоб интереса представника запослених
– у чијем интересу раде представници запослених?
Из угла компанијског права, највећи проблем радничке партиципације се тиче сукоба интереса у коме се перманентно налазе представници запослених. Наиме, директоре именоване од стране запослених терети обавеза лојалности према друштву. Међутим, поред обавезе да буду лојални друштву, раднички представници не могу да занемаре чињеницу да су именовани од стране запослених, који од њих очекују да првенствено воде рачуна
о заштити њихових интереса. Тако се представници запослених у управи
налазе у процепу између законске обавезе да раде у интересу друштва и мо69
70
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ралне обавезе да раде у интересу запослених. Практично посматрано, кад
год се пред управу постави неко радноправно питање или питање које има
радноправне реперкусије, за очекивати је да ће раднички представници покушати да пронађу начин да интересе запослених у друштву прикажу као
интересе друштва, те да дају приоритет њиховој заштити у односу на заштиту интереса других носилаца ризика пословања.
Ситуација се правно компликује у случају да представнике запослених именују синдикати, из реда свог руководства.74 У многим државама представници синдиката имају фидуцијарне обавезе према синдикату,
те ако би се они поставили за директоре неког друштва, могло би се говорити о сукобу две законске дужности лојалности, и то од стране истог лица према различитим принципалима.75 Управо је то и разлог због кога
многа законодавства елегантно заобилазе овај проблем, тако што не дозвољавају именовање представника запослених у управи од стране синдиката, већ то право запослени остварују директно или индиректно, преко савета запослених. Као пример држава које прихватају овакав систем
се могу навести Холандија и Француска.76
Но, ипак се мора нагласити да неки од најпознатијих система радничке партиципације у Европи не прихватају овакво решење. Тако, примера ради, у Немачкој синдикати имају право да изаберу трећину представника запослених,77 док у Шведској синдикати имају монопол у односу на именовање радничких представника.78 Имајући у виду разнолика
национална решења, не чуди да је комунитарна регулатива Европске
74
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У Немачкој је ово правило, а код највећих друштава (на пример, Siemens и Volkswagen) та
лица су чланови државног синдикалног тела. Види: A. Seifert, 222.
Како да поступи раднички представник у управи у случају да се гласа о затварању фабрике
или смањивању плата запосленима у друштву? Више о овим проблемима из угла америчког
права види: Brian Hamer, „Serving Two Masters: Union Representation on Corporate Boards of
Directors“, Columbia Law Review, бр. 81/1981, 645-649.
Холандија забрањује да чланови управе буду запослени у друштву или зависном друштву,
као и представници синдиката. Види: Richard G. J. Nowak, „Corporate Boards in the Netherlands“, Corporate Boards in Law and Practice – A Comparative Analysis in Europe (eds. Paul Davies, Klaus J. Hopt, Richard Nowak, Gerard van Solinge), Oxford University Press, 2013, 488-489.
Француско законодавство као негативан услов за именовање директора наводи његово активно учешће у синдикалним организацијама, а у случају да се овај услов накнадно испуни,
директору аутоматски престаје функција. Међутим, емпиријски подаци показују да се ова
забрана често не поштује. Види: A. Seifert, 223-224.
У Немачкој је правило да се представници запослених бирају из реда запослених у друштву,
који су у исто време и у руководству синдиката. Види: M. Roth (2013), 318-319.
R. H. van Het Kaar, 58. Упор.: C. Schubert, 444.
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компаније, Европског задружног друштва и прекограничних спајања
прихватила неутрално решење, тако што је омогућила државама чланицама да укључе представнике синдиката у Посебно преговарачко тело,
које ти правни инструменти уводе.79
Сукоб интереса у коме се налазе представници запослених се испољава у неколико типичних ситуација. Претпоставимо да су се на седници одбора директора, односно надзорног одбора, у оквиру тачака дневног реда, нашла два питања: доношење одлуке о затварању непрофитабилног производног погона, која за последицу има отпуштање једног броја запослених и усвајању одлуке којом друштво намерава да прошири своје делатности, и то тако
што ће основати зависно друштво у некој држави у којој је ниска цена радне
снаге.80 Представници запослених гласају против усвајања обе одлуке. Оправдање за гласање против прве одлуке је заштита запослених којима прети престанак радног односа, док је негативан глас у односу на другу одлуку образложен чињеницом да се ширење производње може извести и у њиховој држави,
што би довело до запослења више стотина домаћих држављана. У немачкој
судској пракси је пре више деценија заузет став према коме су чланови надзорног одбора одговорни за штету нанету друштву ако се одлуком остварују
интереси ван друштва. Примењено на два поменута примера то би значило
следеће: у првом случају чланови одбора могу избећи одговорност, јер се за
интересе запослених у друштву не може рећи да су спољни интереси (макар у
многим правним системима), док је друга одлука пример одлуке којом се
штите интереси ван друштва, те се питање њихове одговорности може поставити.81 Из наведеног се види да представници запослених посебно воде рачуна о социјалним последицама усвојених одлука, што ће нарочито долазити до
изражаја у случајевима затварања погона, снижавања зарада, колективних отпуштања, нових инвестиција, премештања запослених, и сл.82
У контексту сукоба интереса, у теорији, махом немачкој, пуно се
расправља о принципијелној неусклађености колективног преговарања и
радничке партиципације. Може ли представник запослених да учествује
79
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R. H. van Het Kaar, 58.
Више види: F. Kübler, 433.
Више види: F. Kübler, 432-433.
Као пример се може навести друштво Volkswagen, које је осамдесетих година прошлог века
планирало да оснује зависно друштво у САД. Радници су, због страха да ће овај пословни
потез довести до отпуштања у Немачкој, наредне две године блокирали доношење ове одлуке. Тек на крају су пристали да дају своју сагласност, али под условом да се друштво обавеже
да у наредном периоду неће отпуштати запослене у Немачкој, као и да ће за сваку инвестицију у САД бити потребна претходна сагласност управе. Више види: K. J. Hopt (1984), 1355.
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у поступку колективног преговарања? У том погледу су предлагана бројна решења, од забране учествовања у доношењу тих одлука, па све до
преношења надлежности за вођење преговора на извршне директоре.
Уставни суд није прихватио наведени резон, већ је донео одлуку да радничка партиципација и колективно преговарање нису инкомпатибилни,
јер су сви чланови надзорног одбора дужни да раде у интересу друштва.83
Уско повезано са претходним, анализиран је и проблем могућности радничких представника у управи да учествују и/или организују
штрајкове. У теорији је заузет став да директор именован од стране запослених има право да пасивно учествује у законито организованом штрајку, док би организовање штрајка или учешће у незаконитом штрајку било неспојиво са функцијом директора и представљало би поступање противно дужности лојалности.84 У Немачкој се као пример кршења дужности лојалности често цитира ситуација у којој се нашао Frank Bsirske, потпредседник надзорног одбора авио-компаније Lufthansa и председник
синдиката Verdi, када је организовао штрајк против власника Франкфуртског аеродрoма (Fraport AG), који је због отказивања великог броја
летова проузроковао вишемилионску штету друштву Lufthansa, чије би
интересе као члан надзорног одбора морао да штити.85 Из овог примера
се види да и организовање штрајка у другом друштву, под одређеним
условима може бити недозвољено.86 Коначно, раднички представник у
управи не треба да учествује у доношењу одлуке о томе како друштво да
реагује на већ организован или планиран штрајк.87 Сваки правни систем
који дозволи да представници синдиката буду чланови управе мора да
покуша да успостави равнотежу између уставом гарантованог права на
штрајк, а у ширем смислу и слободе удруживања, и заштите интереса
друштва. Примењујући исту логику, сличан закључак би се могао изнети
и у случају да послодавац планира да користи право на lock-out.
Суштински посматрано, све се своди на питање у чијем интересу
су дужни да раде представници запослених. Основно правило на коме се
83
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Више види: F. Kübler, 434-435.
Више види: Klaus J. Hopt, „Trusteeship and Conflicts of Interest in Corporate, Banking, and Agency
Law: Toward Common Legal Principles for Intermediaries in the Modern Service-Oriented Society”,
Reforming Company and Takeover Law in Europe (eds. Guido Ferrarini, Klaus J. Hopt, Jaap Winter,
Eddy Wymeersch), Oxford University Press, 2004, 74-75. Упор.: F. Kübler, 435.
Више види: K. J. Hopt (2004), 52-53; A. Seifert, 223.
Овај случај није имао судски епилог, због чега је у немачкој теорији спорно да ли је овом
радњом прекршена дужност лојалности. Види: A. Seifert, 223.
K. J. Hopt (2004), 75.
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данас у теорији инсистира је да представнике запослених у управи терете
исте дужности као и акционарске представнике.88 Уосталом, законске одредбе о дужностима не праве разлику између директора зависно од тога
ко их је именовао.
Концепти рада у интересу друштва и рада у интересу акционара
представницима запослених дају различите могућности. Наиме, рад у интересу акционара (монистички интересни приступ) глорификује један интерес – интерес акционара, што значи да он не дозвољава непосредну заштиту
интереса других носилаца ризика пословања друштва, осим ако се тиме не
штитe и интереси акционара. Отуда је у овом систему, кога традиционално
прихвата америчко право, а од европских држава Шведска и од недавно
Белгија,89 заштита интереса запослених могућа само ако се поклапа са интересима акционара. Представници запослених ће у систему дужности рада у
интересу акционара бити ограничени у настојању да снажније промовишу
интересе запослених. Они ће због тога настојати да интерес запослених прикажу као интерес акционара, што неће увек бити једноставан задатак.
Систем рада у интересу друштва промовише као основни интерес
– интерес друштва per se, који у себи сублимира разноврсне интересе
(плуралистички интересни приступ).90 Овај систем подразумева да је потребно у сваком конкретном случају пронаћи равнотежу између сукобљених интереса. Практично посматрано, систем рада у интересу друштва дозвољава члановима управе да примат дају другим интересима,
различитим од интереса акционара.91 Очигледно је да прихватање концепта рада у интересу друштва даје радничким представницима у управи
много више слободе да раде у интересу запослених. Овај модел, иначе
познат под називом „стејкхолдер модел“, је настао у Вајмарској Републици. Природно је било да се руку под руку са стејкхолдер моделом развијао и најпознатији систем радничке партиципације на свету.
Осим монистичког и плуралистичког приступа, у Швајцарској и
Енглеској се развио и трећи приступ – тзв. приступ „просветљене акционарске вредности“ (енгл. enlightened shareholders value), који на први по88
89
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C. Schubert, 432; A. Seifert, 213.
P. L. Davies, K. J. Hopt, R. G. J. Nowak, G. van Solinge, 68.
У нашој теорији се користи термин: вишеслојност конститутивних интереса друштва. Види:
М. С. Васиљевић (2013), 101.
Albert F. Verdam, „The Obligation of Dutch Company Directors to Be Guided by ‘the Interests of
the Company’ Compared to the Concept of ‘Enlightened Shareholders Value’ in the English Companies Act“, European Company Law, бр. 11(3)/2014, 157-164.
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глед покушава да успостави баланс између рада у интересу друштва и рада у интересу акционара.92 Полази се од правила према коме је основна
обавеза промовисање успеха друштва у корист његових акционара као
целине. Према томе, примарни интерес који се штити је интерес акционара. Међутим, у секундарној равни, енглески приступ додаје да се приликом доношења одлука мора водити рачуна и о другим интересима. На
овај начин је успостављена својеврсна хијерархија интереса, при чему се
интереси акционара налазе на челној позицији. Оно по чему се овај приступ разликује од монистичког је стављање нагласка на дугорочне интересе акционара. У таквом концепту било је места и за друге интересе, о
којима се води рачуна, али само у мери у којој њихова заштита може
створити акционарску вредност на дужи рок. Отуда, представници запослених у овом систему имају незнатно већу могућност да штите интересе
запослених у односу на монистички систем. Према неким ауторима, и
Немачка, као колевка радничке партиципације, сада прихвата приступ
сличан енглеском, јер Закон о акцијама више не помиње интересе других
носилаца ризика пословања друштва, а Кодекс корпоративног управљања наглашава потребу за одрживим стварањем вредности и континуитетом пословања друштва.93 Заправо, чини се исправним да приступ „просветљене акционарске вредности“ треба третирати као новију интерпретацију рада у интересу акционара.
Последњих година се у Холандији, која традиционално прихвата
стејкхолдер модел, развио један особен приступ, према коме се предност
даје интересима акционара, осим ако би други носиоци интереса пословања друштва били несразмерно оштећени.94 Чини се да је ово у правом
смислу те речи трећи приступ, који такође покушава да успостави одређену равнотежу између монистичког и плуралистичког система. Унутар
овог модела је јасно успостављена хијерархија интереса, у том смислу
што доминира интерес акционара. У исто време се даје смерница која показује у ком случају се може дати приоритет интересима других носилаца
ризика пословања друштва. Унутар оваквог правила, раднички представници имају више слободе да штите интересе запослених, него што то могу у монистичком систему и систему „осветљене акционарске вредности“, али опет мање него у класичном стејкхолдер моделу.
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Без обзира како су формулисане дужности директора, чињеница
је да ће присуство запослених у управи довести до тога да одбор глорификује значај радноправних питања, што не мора бити ни лоше ни добро. Овакав одбор или неће доносити или ће оклевати са доношењем одлука које су у интересу друштва, али можда нису у најбољем интересу запослених.95
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EMPLOYEE PARTICIPATION ON COMPANIES’ BOARDS
– CORPORATE GOVERNANCE ASPECTS
Summary
Employee participation on companies’ boards has been developed particularly during the 70s and the 80s of the last century. After that period company
law has been splashed by the wave of corporate governance movement that traditionally neglects the fact of employee participation existence. The goal of this
article is to point out certain areas of corporate governance which are not completely in accordance with the concept of employee participation. In that respect,
employee participation will be explored in the context of corporate governance
principles recommending the diversity of the board, independent directors and
the necessity to have an informed board. Taking into consideration that employee participation was dominantly associated with the two-tier board system,
the next part of this article is dealing with the question whether employee participation can be reconciled with the logic of the one-tier system. Finally, the author emphasizes the institutional conflict of interest of employee representatives.
Key words: board of directors, supervisory board, corporate governance, independent directors, one-tier system, conflict of interest, employee
participation.
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ИСТУПАЊЕ ЧЛАНА ИЗ ДРУШТВА С
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
Резиме
У раду се анализирају сва релевантна питања везана за иступање
члана из друштва с ограниченом одговорношћу. Иступање из друштва је
за разлику од искључења члана добровољни начин престанка својства
члана друштва. Иступањем се изражава жеља члана друштва да престане његов члански однос у друштву јер нема више интереса да настави своју „пословну активност“ кроз даље учешће у друштву с ограниченом одговорношћу, по правилу, због тога што му је даљи останак у друштву из различитих разлога постао неподношљив. За разлику од раније
важећег ЗПД који је предвиђао могућност иступања из друштва у складу
са оснивачким актом или уговором чланова друштва, иступање уз повреду оснивачког акта или уговора чланова друштва и иступање у складу са судском одлуком, ЗПД из 2011. године предвиђа два правна режима
иступања. Први је када члан друштва не потражује накнаду за свој удео
у ком случају није неопходно постојање оправданог разлога за иступање.
Други је када члан захтева накнаду за удео и када је неопходно да постоји
оправдан разлог за иступање из друштва. У оквиру овог другог режима
иступања ЗПД разликује иступање на основу одлуке скупштине друштва и иступање на основу судске одлуке. Централни део рада односи се
на правну анализу постојања оправданих разлога за иступање из друштва. ЗПД садржи примерично набрајање три оправдана разлога за
иступање. Ипак, неки од њих су или потпуно непримењиви или тешко
примењиви у пракси. Проблем се може превазићи прописивањем прецизнијих оправданих разлога у оснивачком акту.
Кључне речи: друштво с ограниченом одговорношћу, иступање члана из
друштва, оправданост разлога, исплата накнаде за удео.
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I Општа разматрања
Према Закону о привредним друштвима (даље у тексту: ЗПД)1 до
престанка својства члана, тј. чланског односа у друштву с ограниченом
одговорношћу може доћи на различите начине: иступањем члана, искључењем члана, смрћу члана који је физичко лице, престанком члана који је
правно лице (брисањем из одговарајућег регистра), преносом целокупног удела на другог члана или треће лице и повлачењем и поништењем
целокупног удела.2
Један од начина престанка својства члана јесте иступање члана из
друштва. Иступање из друштва је за разлику од искључења члана добровољни начин престанка својства члана друштва. Иступањем се изражава
жеља члана друштва да престане његов члански однос у друштву јер нема
више интереса да настави своју „пословну активност“ кроз даље учешће у
друштву с ограниченом одговорношћу, по правилу, због тога што му је
даљи останак у друштву из различитих разлога постао неподношљив.
Поступак иступања почиње и заснива се на захтеву члана да иступи из друштва, који он упућује друштву. За разлику од раније важећег Закона о привредним друштвима из 2004. године који је предвиђао могућност иступања из друштва у складу са оснивачким актом или уговором
чланова друштва, иступање уз повреду оснивачког акта или уговора чланова друштва и иступање у складу са судском одлуком,3 ЗПД из 2011. године предвиђа два правна режима иступања. Први је када члан друштва
не потражује накнаду за свој удео у ком случају није неопходно постојање оправданог разлога за иступање.4 Други је када члан захтева накнаду
за удео и када је неопходно да постоји оправдан разлог за иступање из
друштва.5 У оквиру овог другог режима иступања ЗПД разликује иступање на основу одлуке скупштине друштва6 и иступање на основу судске
одлуке.7
Иступање из друштва с ограниченом одговорношћу је законско
право члана друштва и оно је, по правилу, могуће у једном или другом
1
2
3
4
5
6
7

Закон о привредним друштвима – ЗПД, Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 –
др. закон и 5/2015.
ЗПД, чл. 186.
Закон о привредним друштвима, Службени гласник РС, бр. 125/2004, чл. 176.
Вид. ЗПД, чл. 187, ст. 1.
Вид. ЗПД, чл. 188.
Вид. ЗПД, чл. 189-191.
Вид. ЗПД, чл. 192-194.
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горе поменутом режиму иступања, изузев у случајевима у којима иступање према ЗПД није допуштено.8
Иступање из друштва с ограниченом одговорношћу треба разликовати од сличних видова престанка својства члана, као што су повлачење и поништење целокупног удела члана и престанка својства члана преносом целокупног удела на друштво (сопствени удео), неком другом члану друштва или трећем лицу.
Прво, право на иступање из друштва је законско право члана друштва с ограниченом одговорношћу, док могућност повлачења и поништења удела члана постоји само уколико је она предвиђена оснивачким
актом. Друго, до повлачења и поништења удела члана долази на основу
одлуке скупштине друштва у случајевима и на начин изричито предвиђен оснивачким актом, који је важио на дан када је члан друштва чији се
удео повлачи и поништава стекао тај удео.9 Друштво може повући и поништити удео члана друштва и ако није испуњен поменути услов, ако је
изменом оснивачког акта за коју је гласао тај члан друштва то предвиђено.10 За разлику од повлачења и поништења целокупног удела члана друштва, до иступања долази на основу одлуке скупштине друштва, којој
претходи подношење захтева члана за иступање из друштва, или на основу одлуке суда по основу тужбе члана за иступање.11 Такође, у случају повлачења и поништења целокупног удела члана друштва спроводи се поступак смањења основног капитала друштва на основу којег се члану врши исплата номиналне вредности удела.12 Заправо, у том случају долази
до повраћаја новчане противредности улога члана.13 У случају иступања
из друштва не спроводи се поступак смањења основног капитала јер удео
члана који иступи постаје сопствени удео друштва,14 а члан у случају
иступања из оправданог разлога има право на исплату накнаде тржишне
вредности удела. Тржишна вредност је, по правилу, већа од номиналне
вредности удела. Следствено томе, разликује се и порески третман повлачења и поништења удела од ситуације у којој члан иступа из друштва.

8
9
10
11
12
13
14
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Вид. ЗПД, чл. 187, ст. 2.
ЗПД, чл. 155, ст. 1.
ЗПД, чл. 155, ст. 2.
Вид. ЗПД, чл. 189-194.
ЗПД, чл. 155, ст. 5.
Према ЗПД, чл. 60, ст. 2 оваква врста повраћаја улога није забрањена.
Вид. ЗПД, чл. 189, ст. 6.
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Иступање треба разликовати и од ситуације у којој члан пренесе
цео свој удео на друштво (стицање сопственог удела), неког другог члана
друштва или на треће лице. Иако даном регистрације преноса удела долази до престанка својства члана друштва као и у случају иступања,
основ престанка својства члана је различит. У наведеним случајевима до
престанка својства члана долази на основу правног посла – уговора о
преносу удела са или без накнаде. У случају иступања до престанка својства члана долази на основу одлуке скупштине друштва, којој претходи
подношење захтева члана за иступање из друштва, или на основу одлуке
суда по основу тужбе члана за иступање. Уколико друштво стиче удео од
свог члана, реч је о стицању сопственог удела, па је таква врста преноса
подвргнута посебним правилима о стицању сопственог удела.15 Уколико
члан преноси целокупан удео на другог члана друштва или на треће лице
примењују се правила о преносу удела члана друштва с ограниченом одговорношћу.16 Порескоправни аспект иступања и преноса целокупног
удела такође се разликују. О томе ће бити више речи на крају овог рада.

II Случајеви у којима иступање није допуштено
Као што је наведено у општим разматрањима, иступање из друштва с ограниченом одговорношћу је, по правилу, могуће, у једном или
другом горе поменутом режиму иступања, осим у случајевима у којима
иступање према ЗПД није допуштено.
Према ЗПД иступање није допуштено само ако члан има неизмирене обавезе према друштву по основу неуплаћеног односно неунетог
улога у друштво или по основу додатних уплата, ако би због иступања
члана, друштво према редовном току ствари претрпело штету или би
иступањем члан друштва избегао примену правила о поштовању посебних дужности према друштву.17 Право члана да иступи из друштва не може му се искључити оснивачким актом из неких других разлога тј. оних
који иначе нису поменути у ЗПД као разлози у којима иступање није допуштено.18 Узимајући у обзир да се одредбе о недопуштености иступања
налазе у оквиру наслова члана 187 ЗПД „Иступање члана без потраживања накнаде за удео (додатак аутора: и без навођења оправданог разлога)“
поставља се питање да ли су набројани разлози недопуштености иступа15
16
17
18

Вид. ЗПД, чл. 157-159.
Вид. ЗПД, чл. 160-171.
ЗПД, чл. 187, ст. 2.
Вид. ЗПД, чл. 188, ст. 4.
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ња везани само за ситуацију када члан жели да иступи без оправданог
разлога и без потраживања накнаде за свој удео или и на случај када члан
има оправдан разлог за иступање. Одредба члана 194 ЗПД, која према систематици припада поступку иступања из оправданог разлога и према
којој члан који иступа и даље остаје у обавези да изврши обавезу уплате
или уноса улога или додатне уплате упућује нас на закључак да се разлози
недопуштености односе само на иступање без накнаде за удео тј. када не
постоји оправдан разлог за иступање.
Поред наведених разлога у којима према ЗПД иступање није допуштено, треба истаћи да је институт иступања из друштва неспојив са једночланим (једноперсоналним) друштвима с ограниченом одговорношћу.
Иако, ЗПД не садржи директну норму о томе, иступање из једночланог
друштва није могуће јер би друштво остало без иједног члана.19
1. Неизвршење обавезе уплате или уношења улога
и обавезе вршења додатних уплата
Први разлог због кога иступање није допуштено односи се на ситуацију када члан, који жели да иступи из друштва, има неизмирене обавезе према друштву по основу неуплаћеног односно неунетог улога у
друштво или по основу додатних уплата. У случају неиспуњења обавезе
уплате или уношења улога недопуштеност иступања се заснива на принципу очувања основног капитала. Наиме, у тренутку иступања члана из
друштва некадашњи удео члана постаје сопствени удео друштва.20 По општем правилу о солидарној одговорности преносиоца и стицаоца за извршење неиспуњених обавеза по уделу који је предмет преноса21 друштво
би након стицања сопственог удела дуговало испуњење обавезе уплате
или уношења улога „самоме себи“. Другим речима, дошло би до конфузије потраживања друштва у вези са извршењем чинидбе уплате или уношења улога и истовременог дуга друштва да изврши ту чинидбу. Тиме
би, међутим, и даље остала одговорност преносиоца удела тј. члана који
је иступио из друштва за извршење чинидбе уплате или уношења улога.
Ипак, узимајући у обзир солидарну одговорност члана који је иступио из
19

20
21
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Сличну одредбу ЗПД, међутим, садржи код услова за стицање сопственог удела. Према члану
157, ст. 5 и 6 ЗПД друштво не може стицати сопствени удео тако да остане без чланова друштва и ЗПД забрањује стицање сопственог удела код једночланог друштва. С обзиром на то
да би и у случају иступања друштво стекло сопствени удео јасно је зашто код једночланог
друштва није допуштено иступање из друштва.
Вид. ЗПД, чл. 189, ст. 6.
Вид. ЗПД, чл. 49, ст. 1.
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друштва и друштва као стицаоца сопственог удела у случају иступања,
члан који је иступио би имао право регреса према друштву за део за који
је „више“ платио, па би опет могао бити нарушен принцип очувања
основног капитала. Ово из разлога што Закон о облигационим односима
у делу о солидарним обавезама дужника предвиђа да дужник који је испунио обавезу има право захтевати од сваког садужника да му накнади
део обавеза који пада на њега.22
У случају неизвршења обавезе додатних уплата, недопуштеност
иступања не може се бранити по основу принципа очувања основног капитала. Додатне уплате су новчане чинидбе које немају правну природу
улога, те као такве оне и не улазе у основни капитал друштва. У случају
неизвршења обавезе вршења додатних уплата члан не може да иступи из
друштва, али у складу са ЗПД, као и у случају неизвршења обавезе уплате,
односно уношења улога може бити искључен из друштва скупштинском
одлуком. С обзиром на то да се недопуштеност иступања у случају неизвршења обавезе додатне уплате не може бранити принципом очувања
основног капитала, остаје нам да претпоставимо да је законописац у
овом случају успоставио претпоставку да би због тог иступања, друштво
према редовном току ствари претрпело штету. То је иначе други законски разлог у којем иступање из друштва није допуштено.
Коначно, на крају одељка о иступању члана из друштва, ЗПД садржи контрадикторну одредбу. Члан друштва који је иступио из друштва
остаје у обавези да уплати односно унесе уписани улог и изврши додатне
уплате на које је био обавезан, ако је то неопходно за намирење поверилаца друштва.23 Поставља се питање како члан уопште може након иступања да има наведену обавезу, када у случају неизвршења поменутих обавеза иступање уопште није допуштено. Узимајући у обзир да се одредбе о
недопуштености иступања налазе у оквиру наслова члана 187 ЗПД „Иступање члана без потраживања накнаде за удео (додатак аутора: без навођења оправданог разлога)“ вероватно је да су горе поменути разлози недопуштености иступања везани само за ситуацију када члан жели да иступи без оправданог разлога и без потраживања накнаде за свој удео.
Ипак, једна друга одредба, која се налази ван систематике норми о
иступању, заправо онемогућава иступање члана из друштва који није из22

23

Вид. Закон о облигационим односима, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука
УСЈ 57/8, Службени лист СРЈ, бр. 31/93, Службени лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља, чл.
423, ст. 1.
ЗПД, чл. 194.
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вршио обавезу уплате или уношења улога и то независно од постојања
оправданог разлога за иступање. Наиме, у случају иступања члана из друштва удео члана који иступа постаје сопствени удео друштва.24 Ипак, према одредбама о условима за стицање сопственог удела, друштво може стицати сопствени удео само ако је удео који стиче у целости уплаћен, осим у
случају искључења члана из друштва, принудног откупа удела од преминулог члана или статусне промене када друштво може стећи удео који није у
целости уплаћен. Као што видимо из наведене законске одредбе,25 нема изузетка који би се односио на стицање сопственог удела у случају иступања
где члан који иступа није извршио обавезу уплате улога.
2. Недопуштеност иступања у случају када би
због иступања члана друштво према редовном току ствари
претрпело штету
Други разлог због којег према ЗПД није допуштено иступање из
друштва је случај у коме би друштво због иступања према редовном току
ствари претрпело штету.26 Овај разлог недопуштености иступања базира
се на принципу по којем ЗПД претпоставља интерес друштва изнад интереса чланова.27 Несумњиво је да би друштво могло да претрпи штету у случају иступања члана уз накнаду, јер би то могло значајно оптеретити имовину друштва. Ипак, уколико члан жели да иступи из друштва без исплате
накнаде за свој удео, могућност да би друштво према редовном току ствари могло претрпети штету је знатно мања, али ипак није искључена.
Случај у којем би услед иступања члана друштво према редовном
току ствари могло да претрпи штету је, на пример, ситуација у којој је
члан који жели да иступи из друштва на основу оснивачког акта преузео
обавезу према друштву на вршење тзв. споредних (додатних) чинидби.
Под појмом споредних (додатних) чинидби подразумевају се чинидбе на
које су се, поред уплате улога, обавезали један или више чланова друштва, које се не састоје у уплати новца (дакле, нису додатне уплате), али
имају имовинску вредност. Оснивачким актом се тако чланови друштву
могу обавезати на предају, чињење, пропуштање или трпљење у корист
друштва, што значи да предметом додатних неновчаних чинидби пред24 Вид. ЗПД, чл. 189, ст. 6.
25 Вид. ЗПД, чл. 157, ст. 3.
26 Вид. ЗПД, чл. 187, ст. 2.
27 У случају сукоба интереса између члана и друштва ЗПД даје предност интересима друштва.
Вид. Зоран Арсић, Владимир Марјански, Право привредних друштава, Нови Сад, 2015, 71.
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виђених оснивачким актом може бити све оно што може бити и предмет
облигационог уговора.28 У правној теорији се наводи много примера додатних неновчаних чинидби. Тако се разликују личне и имовинске
обaвезе. Као примери имовинских се наводе: обавеза испоручивања робе
друштву, обавеза преноса друштву накнадних усавршавања одређеног
изума, обавеза куповине робе од друштва, продаја некретнина, давање
некретнина или покретних ствари у закуп и сл. Вођење послова друштва
и суздржавање од тржишне утакмице с друштвом су примери личних
обавеза.29
У евентуалном спору у вези са иступањем суд би у сваком конкретном случају морао да утврди да ли би услед иступања таквог члана из
друштва друштво према редовном току ствари могло да претрпи штету.
3. Избегавање примене правила о поштовању
посебних дужности према друштву
Трећи разлог због кога према ЗПД није допуштено иступање из
друштва је случај у коме би члан услед иступања из друштва избегао примену правила о поштовању посебних дужности према друштву. Овај разлог недопуштености иступања из друштва теоријски може се односити
само на оне чланове друштва с ограниченом одговорношћу који према
ЗПД имају посебне дужности према друштву. То су члан са значајним
учешћем у основном капиталу и контролни члан друштва.30 Према ЗПД
посебне дужности су дужност пажње, дужност избегавања сукоба интереса, дужност пријављивања послова и радњи у којима постоји лични
интерес, дужност поштовања правила о забрани конкуренције и дужност
чувања пословне тајне.31 За кршење сваке од наведених посебних дужности ЗПД предвиђа посебне санкције (накнада штете, пренос остварених
28
29
30

31

Olga Bogdanović, „Dodatne činidbe u društvu s ograničenom odgovornošću“, Pravnik – Časopis za
pravna i društvena pitanja, br. 1/2013, 156.
Ibid.
Према ЗПД, чл. 62, ст. 3, значајно учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, поседује више од 25% права гласа у
друштву.
Према ЗПД, чл. 62, ст. 5 и 6, контрола подразумева право или могућност једног лица, самостално или са другим лицима која са њим заједнички делују, да врши контролни утицај на
пословање другог лица путем учешћа у основном капиталу, уговора или права на именовање
већине директора, односно чланова надзорног одбора. Сматра се да је одређено лице контролни члан друштва увек када то лице самостално или са повезаним лицима поседује већинско учешће у основном капиталу друштва.
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користи на друштво, могућност искључења члана судском одлуком и сл.).
Није, међутим, јасно у ком би то случају члан услед иступања могао да
избегне примену било ког правила о поштовању посебних дужности према друштву.

III Иступање без потраживања накнаде за удео
(иступање без навођења разлога)
Члан друштва може у свако доба иступити из друштва (осим у поменутим случајевима у којима иступање није допуштено), без навођења
разлога за иступање, ако не захтева накнаду за свој удео.32 Дакле, уколико
није реч о случајевима у којима иступање према ЗПД није допуштено,
члан друштва који не захтева исплату накнаде за свој удео може слободно да иступи из друштва и без навођења оправданог разлога. Закон о
привредним друштвима, међутим, не регулише поступак иступања из
друштва у којем иступајући члан не захтева исплату накнаде. То у пракси
може створити извесне проблеме. Уколико се аналогно примене правила
о поступку иступања у случају навођења оправданог разлога и уз право
на исплату накнаде за удео, могуће су различите правне ситуације. Уколико скупштина усвоји захтев за иступање, правни основ престанка својства члана биће скупштинска одлука. Уколико се скупштина друштва не
изјасни о захтеву у законом предвиђеном року или одбије такав захтев
члана, њему остаје да поднесе тужбу против друштва ради иступања из
друштва. У том случају правни основ престанка својства члана је правноснажна судска одлука о иступању члана из друштва. Сматрамо да би било
боље да је ЗПД предвидео да се у случају иступања без навођења оправданог разлога и без права на исплату накнаде примене правила о отказу
чланског односа која су регулисана код ортачког друштва, али без примене норми о праву на исплату накнаде ортаку који иступа.33

IV Иступање уз право на накнаду за удео
(иступање из оправданих разлога)
Закон о привредним друштвима разликује иступање из оправданог разлога без одлуке суда тј. на основу скупштинске одлуке и иступање
из оправданог разлога на основу одлуке суда. Ипак, пре анализе оба поступка иступања, треба се осврнути на питање када постоји оправдан
разлог за иступање из друштва.
32
33
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ЗПД, чл. 187, ст. 1.
Вид. ЗПД, чл. 121.
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1. Шта се сматра оправданим (важним) разлогом
за иступање из друштва?
Закон о привредним друштвима примерично наводи разлоге у којима постоји оправдан разлог за иступање. То проистиче из језичке одреднице да „оправдан разлог за иступање нарочито постоји...“. Оправдани разлог за иступање члана из друштва постоји нарочито ако му један
или више осталих чланова или друштво својим радњама или пропуштањем проузрокује штету, или ако је очигледно да ће таква штета, према редовном току ствари, наступити, ако је у значајној мери онемогућен да
остварује своја права у друштву или ако му друштво намеће несразмерне
обавезе.34 С обзиром на то да је реч о примеричном набрајању није искључена могућност да члан заснива свој захтев за иступање и на неком
другом оправданом разлогу који није наведен у законском „каталогу“
разлога, па чак и када такав разлог није наведен ни у оснивачком акту.
Разлика је, међутим, у томе што суд не би смео да цени оправданост оних
разлога који су наведени у закону или оснивачком акту. Он треба само да
утврди њихово постојање. Дакле, суд не оцењује, да ли су они по себи
(„per se“) оправдани. Другачије тумачење законске норме би, према нашем мишљењу, било противно њеној садржини и смислу, а у крајњем би
водило закључку да би суд могао и неки од законом предвиђених оправданих разлога оценити неоправданим, што би било супротно намери законописца.35
Поред наведних разлога, оснивачким актом могу се предвидети и
други оправдани разлози за иступање члана из друштва, као и прописати
поступак иступања и начин одређивања накнаде члану друштва који
иступа.36 Суд, такође не може да цени да ли су разлози наведени у оснивачком акту оправдани, већ само да ли су се они остварили.
Само у случају када се захтев за иступањем заснива на неком неименованом разлогу, суд може да врши оцену његове оправданости. Дакле, разликују се законски разлози, разлози предвиђени оснивачким актом и остали тзв. неименовани разлози.
У појединим државама, међутим, (нпр. СР Немачкој, Аустрији,
Швајцарској) институт иступања члана из друштва није законски регули34
35
36

ЗПД, чл. 188, ст. 2
Вид. Стеван Шогоров, „Разлози искључења члана из друштва с ограниченом одговорношћу одлуком суда“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1/2012, 66-67.
ЗПД, чл. 188, ст. 3.
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сан. Разлог за тако нешто вероватно се заснива на чињеници што је законском нормом врло тешко чак и примерично утврдити оправдане разлоге за иступање. Тешко је формулисати на општи начин шта се сматра
оправданим разлогом за иступање, а да он буде опште прихватљив и примењив на сва друштва с ограниченом одговорношћу. Тај задатак је остављен судској пракси која у сваком конкретном случају „вагајући“ интересе друштва и члана који иступа, треба да утврди постојање важног разлога (нем. wichtige Grund, енгл. Substantial basis). Без обзира на различитост
термина, нема сумње да би „оправдан“ разлог у нашем праву такође морао бити у суштини „важан“,37 будући да је иступање члана из друштва
једна изузетна ситуација. У раду ћемо даље користити термин „оправдан
разлог“ јер је реч о тренутно важећој законској терминологији.
Сумирајући донете судске пресуде о иступању из друштва из упоредне судске праксе оправдан разлог може проистећи из три извора. Први се односи на личне разлоге члана који иступа (нпр. екстремна финансијска потреба, пресељење у иностранство, дуга и тешка болест и др.).
Други се односи на понашање осталих чланова друштва (нпр. поступање
противно интересима друштва од стране тзв. власничке већине или непрестани сукоби са осталим члановима у вези са пословањем друштва).
Трећи се односи на само пословање друштва (неоправдана и дугорочна
неисплата добити38 или промена сврхе пословања због којег је друштво
основано). Дакле, у недостатку релевантних законских одредби право на
иступање из друштва базира се на општем принципу савесности и поштења и поступању у доброј вери. Узимајући у обзир дугорочно заснован
члански однос појединац треба да има право да такав однос прекине уколико су се околности због којих је ушао у тај однос трајно и негативно
промениле, те му даљи останак у друштву постане неподношљив.39 Такође, важно је и да за разрешење конфликта између члана који иступа с једне стране и друштва и, или осталих чланова са друге стране, члану који
иступа није на располагању неко друго правно средство.40

37
38
39
40
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Вид. С. Шогоров, 67.
Welf Müller, Burkhard Hense, Beck‘sches Handbuch der Gmbhg – Gesellschaftsrecht – Steuerrecht,
München, 1995, 803.
Вид. Hugh T. Scogin, „Withdrawal and Expulsion in Germany: A Comparative Perspective on the
Close Corporation Problem“, Michigan Journal of International Law, Vol. 15, 1993, 155.
Thomas Reiser, Recht der Kapitalgesellschaften – Ein Handbuch für Praxis und Wissenschaft, 2.
Auflage, München, Vahlen, 1992, 360.
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a) Законски разлози за иступање
1) Проузроковање штете члану друштва
Први законски оправдан разлог за иступање члана из друштва постоји уколико члану који захтева да иступи један или више осталих чланова или друштво својим радњама или пропуштањем проузрокују штету,
или ако је очигледно да ће таква штета, према редовном току ствари наступити.41 Дакле, члан има право да захтева да иступи из друштва уколико му је од стране осталих чланова (једног или више њих) или друштва
проузрокована штета или уколико је очигледно да би таква штета према
редовном току ствари наступила.
Према општим правилима одштетног права, неопходно је да се у
сваком конкретном случају утврди да ли постоји узрочна веза између
радњи или пропуста штетника и проузроковања штете. Ипак, треба истаћи да проузроковање штете мора бити у вези са пословањем друштва, а
не да је штета проистекла из личног односа неког од чланова и члана који иступа.42 Ово због тога што је реч о иступању из друштва тј. односу између члана и друштва, а не о раскиду уговорног односа између члана који
иступа и чланова који су му проузроковали штету.43
Такође, треба имати у виду да члан који иступа мора да докаже да
је њему непосредно причињена штета или да је очигледно да таква штета
према редовном року ствари може да наступи. Често је тешко доказати
да је члану непосредно причињена штета. Није довољно да је услед радњи чланова или нпр. лица које имају посебне дужности према друштву
(нпр. директора) штета проузрокована само друштву. У том случају, члан
под одређеним условима има на располагању тзв деривативну тужбу.44
Закон не прецизира обим штете, па би стриктно тумачење законске норме морало водити закључку да је свака штета, а не само нпр. „већа
штета“, „значајна штета“, „осетна штета“ и слично, довољан разлог за
иступање члана. Такође, за разлику од искључења члана из друштва где је
одређено да члан може бити искључен уколико друштву или осталим
41
42

43
44

Вид. ЗПД, чл. 188, ст. 2.
Слично становиште је изражено и у једној судској пресуди која се додуше односи на искључење
члана из друштва. „Само оне обавезе утврђене уговором о оснивању или накнадно преузете
обавезе које се односе на друштво или на друге чланове поводом пословања друштва, могу довести до искључења члана, ако их члан не извршава, а не и обавезе из међусобног пословања
чланова које се не односе на заједничко предузеће.“ Пж 2125/99 од 17.10.2003. године.
Вид. ЗПД, чл. 196, ст. 1, тач. 1.
Вид. ЗПД, чл. 79.
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члановима намерно или грубом непажњом причини штету, законописац
код норми о иступању не регулише питање степена кривице за проузроковање штете, па се може извести закључак да је довољно да је штета члану проузрокована и обичном непажњом. Овакво решење, међутим, није
без мана, јер обухвата и незнатне, маргиналне штете које су члану причињене чак и обичном непажњом.
Иако ЗПД не садржи норму о томе да је неопходно да је члану
проузрокована значајна штета, сматрамо да је неопходно да није реч о
тзв. „безначајној штети“. Суштина института иступања из оправданог
разлога је у томе да је услед радњи или пропуста чланова или друштва
члану који иступа проузрокована таква штета која му наставак чланског
односа у друштву чини даље неподношљивим, те да би услед тога даљи
„парнерски однос“ са осталим члановима друштва услед промењених
околности постао неприхватљив.45 Уосталом, и у оквиру другог законског разлога за иступање, члан има право да иступи само уколико је у
значајној мери онемогућен у остваривању својих права у друштву. У
складу са тим сматрамо да оправдан разлог за иступање постоји само
уколико је члану проузрокована значајнија штета или уколико је очигледно да ће таква штета према редовном току ствари наступити.
Поред наведеног, треба имати у виду поједине проблеме који могу
да настану у пракси. Наиме, питање да ли је штета настала је правно питање. Стога је исто могуће утврдити само као претходно правно питање у
парници о иступању или у посебној парници за накнаду штете уколико ју
је члан већ покренуо. Уколико посебна парница због накнаде штете од
члана који жели да иступи није покренута, а он свој захтев за иступањем
из друштва заснива управо на штети основано се може поставити питање
постојања правног интереса за вођење поступка за иступање.46 С друге
стране, уколико члан друштва разлог за иступање покуша да докаже у
претходном парничном поступку могу настати други проблеми. Наиме,
уколико би успео са својим тужбеним захтевом за накнаду штете и уколико би му друштво или остали чланови надокнадили штету, у евентуалном накнадном поступку за иступање друштво би могло да истакне приговор да разлог за иступање више не постоји јер је штета санирана.47

45
46
47
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Вид. Hugh T. Scogin, 160.
Mićo Ljubenko, Istupanje člana iz društva - Poslediplomski doktorski studij – Seminarski rad (Pravo
društava), Pravni fakultet u Zagrebu, lipanj, 2012, 8.
Ibid.
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Коначно, треба истаћи да оштећени којем је проузрокована штета
првенствено има право на накнаду штете. Вођењем судског поступка за
иступање из друштва члан, међутим, не истиче захтев за накнаду штете,
већ захтев за иступање уз исплату накнаде за удео, што нема никакве везе
са накнадом штете. У прилог томе говори и императивна одредба ЗПД
према којој члану који је из друштва иступио из оправданих разлога припада и право на накнаду штете коју је евентуално претрпео чињењем или
нечињењем друштва, али које може остварити тужбом код надлежног суда искључиво у посебној парници.48 Дакле, у парници у којој се одлучује о
иступању, он нема право да истакне одштетни захтев према друштву.
2) Немогућност остваривања чланских права
Други законски оправдан разлог за иступање члана из друштва је
ситуација у којој је члан у значајној мери онемогућен да остварује своја
права у друштву.
Да би постојао оправдан разлог за иступање неопходно је да је
члан у значајној мери онемогућен да остварује своја права у друштву, независно од тога да ли је реч о управљачким или имовинским правима. У
пракси су то углавном случајеви везани за повреду права гласа, права на
информисање, права на исплату добити након доношења одлуке о расподели добити и права на приоритетан упис улога у случају повећања
основног капитала друштва новим улозима. Треба имати у виду да понекад долази до кумулирања два оправдана разлога за иступање, као што је
онемогућавање вршења чланских права и истовремено проузроковање
непосредне штете члану друштва. Кршење имовинских права члана друштва, по правилу, је повезано са наступањем штете. С друге стране, кршење управљачких права своди се на тзв. значајно онемогућавање члана
друштва да врши било какав утицај да доношење пословних одлука у
друштву.
Ипак, у вези са тим поставља се питање да ли се ради о спречавању члана да своја права остварује на законом утврђен начин или се ради
о пословној врсти спречености члана да користи чланска права. У овом
другом домену треба бити посебно обазрив. Друштво с ограниченом одговорношћу је друштво капитала у коме се „корпоративна моћ“ чланова,
по правилу, мери процентуалним учешћем у основном капиталу друштва. У том смислу, чињеница што је неки „мањински члан“ онемогућен
48

Вид. ЗПД, чл. 193, ст. 2.
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да кроз вршење права гласа оствари већи утицај на доношење појединих
одлука још није довољан разлог који би говорио у прилог томе да је онемогућен у вршењу својих права. Стога сматрамо да је оправдан разлог за
иступање само спреченост члана да остварује своја права у складу са законом или оснивачким актом. Уколико би се ипак прихватило да је довољно да је члан спречен да врши своја права у пословне сврхе, било би
нужно да се утврди постојање одређених чињеница. Прво, да ли се тзв.
„већина“ приликом доношења одлука водила пословним интересима
друштва и поступала са пажњом доброг привредника. Уколико је то случај, недостатак корпоративне моћи мањинског члана не може бити
оправдан разлог за иступање из друштва. И друго, да ли је члан који жели
да иступи стварно лишен могућности да „изађе“ из друштва на други начин (на пример, продајом удела).
Коначно, с обзиром на то да је иступање из друштва једна изузетна ситуација суд приликом оцене постојања оправданог разлога треба да
води рачуна и о томе да ли члан има неко друго законско правно средство на располагању којим може да заштити своје интересе (нпр. подношење тужбе за побијање одлуке скупштине друштва, подношење индивидуалне тужбе против друштва или лица која имају посебне дужности у
друштву, подношење тужбе против другог члана друштва ради накнаде
штете и сл.), а да при томе након употребе тих правних средстава његов
останак у друштву за њега и даље остане прихватљив тј. подношљив.49
У сваком случају члан не сме да злоупотреби своје право на иступање. Суд у сваком конкретном случају треба да цени постојање оправданог разлога, те да „извага“ и да направи баланс између интереса члана за
иступањем и интереса друштва за даљим „преживљавањем“ у правном
промету.
3) Наметање несразмерних обавеза члану друштва
Трећи законски оправдан разлог за иступање члана из друштва је
ситуација у којој се члану друштва намећу несразмерне обавезе. Овај трећи и последњи разлог за иступање је нејасан и практично непримењив.
Није јасно како би друштво тј. орган друштва (нпр. скупштина, надзорни
одбор или директор) члану уопште могао да наметне било какву правно
ваљану обавезу.50 Уколико члан не изврши неку обавезу (нпр. обавезу
49
50
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Вид. H.T. Scogin, 160.
Према ЗПД, чл. 178, ст. 4-5, „одлука скупштине којом се утврђује обавеза на додатне уплате доноси
се једногласно, осим ако је оснивачким актом за доношење те одлуке предвиђена друга већина.
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уплате улога или обавезу вршења додатних уплата) коју је сам преузео, па
друштво захтева извршење такве обавезе тада се неће сматрати да је таква обавеза несразмерна. Уколико пак било који орган друштва пред члана постави правно неоснован захтев, члан увек такав захтев може да обије и друштво свакако такав захтев не може принудно да изврши. Једноставно, не постоји правна могућност да било који орган друштва члану
намеће било какве правно ваљане обавезе, па и било каква несразмерност отпада. Уосталом, термин „наметање“ уопште није својствен правној терминологији.
б) Разлози предвиђени оснивачким актом
Поред наведених законских разлога, оснивачким актом могу се
предвидети и други оправдани разлози за иступање члана из друштва,
као и прописати поступак иступања и начин одређивања накнаде члану
друштва који иступа (ЗПД, чл. 188, ст. 3). С обзиром на то да постоје слабости у вези са примерично наведеним законским разлозима за иступање
из друштва, могуће је да се у оснивачком акту унапред предвиде прецизнији оправдани разлози за иступање. Такве одредбе у оснивачком акту
треба да служе остваривању пословних интереса друштва и чланова. На
пример, оснивачким актом се може одредити право члана који поседује
мање од 34% удела51 да иступи из друштва уколико на скупштини друштва не буде донета одлука о расподели добити (за једну или више пословних година). Такав члан свакако тешко може да утиче на доношење
пословних одлука у друштву и често му је интерес останка у друштву ве-

51

Ако је оснивачким актом предвиђено да се одлука доноси и другом већином, та одлука обавезује
само чланове који су за њу гласали.“ Јасно је дакле да члану супротно његовој вољи не може бити
наметнута обавеза вршења додатних уплата. Даље, иако ЗПД не садржи директну норму о томе да
је забрањено члану наметнути обавезу уношења нових улога, поред оне обавезе коју је сам преузео, из дикције одредбе ЗПД, чл. 46, проистиче да се члану не може наметнути обавеза уплате односно уношења улога, већ да он може искључиво сам да је преузме. „Лица која су оснивачким актом или на други начин преузела обавезу да уплате односно унесу у друштво одређени улог одговарају друштву за извршење те обавезе и у обавези су да накнаде штету која му је проузрокована
пропуштањем или кашњењем извршења те обавезе“
Процентуално учешће које је мање од 34% удела у основном капиталу друштва с ограниченом одговорношћу, по правилу, без договора са другим чланом или члановима друштва или
другачијег прописивања већине за доношење појединих одлука, члана који има мање од 34%
удела, на пример, спречава да утиче на доношење одлуке о расподели добити. Наиме, према
ЗПД, чл. 211, ст. 2, тач. 4 одлука о расподели добити доноси се двотрећинском већоном од
укупног броја гласова свих чланова што је практично 66,6% гласова, осим ако у оснивачком
акту није прописана нека друга већина.
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зан искључиво за учешће у расподели добити. Затим, пример навођења
оправданог разлога за иступање у оснивачком акту је и случај у којем
члан који има мање од 34% удела и гласа против одлуке о измени оснивачког акта има право да иступи из друштва. Такође, поједини разлози
могу бити прописани у вези са личним разлозима члана, као нпр. тешка
болест, пресељење у иностранство и слично.
Прописивање других оправданих разлога у оснивачком акту није
спорно. Ипак, спорна је одредба ЗПД која предвиђа могућност да се у
оснивачком акту пропише и поступак иступања из оправданог разлога.
Ово зато што су одредбе ЗПД у вези са поступком за иступање из оправданог разлога императивног карактера, па није јасно да ли би се тај поступак уопште на правно ваљан начин могао другачије уредити.
Коначно, у оснивачком акту је могуће да се утврди и начин одређивања накнаде члану који иступа. На пример, могуће је да се утврди метод процене који ће се користити приликом процене вредности удела за
који се исплаћује накнада члану који иступа.

V Поступак иступања из друштва
1. Иступање из оправданoг разлога без одлуке суда
Ако члан жели да оствари право на накнаду за удео у случају иступања неопходно је да за то има оправдане разлоге. Оснивачким актом не
може се унапред искључити право члана друштва да захтева иступање из
друштва из оправданог разлога, нити се члан друштва тог права може
унапред одрећи.52
Члан друштва који жели да иступи из друштва из оправданих разлога дужан је да о томе достави писани захтев друштву, о којем одлучује
скупштина.53 Обавезна садржина захтева предвиђена је ЗПД. Захтев садржи нарочито разлоге иступања, износ који се захтева од друштва на име
накнаде за удео и рок у коме се захтева исплата накнаде за удео, осим ако
је тај рок одређен оснивачким актом.54 Члан друштва може захтевом за
иступање из оправданог разлога да тражи да друштво пружи обезбеђење
за исплату накнаде за његов удео установљавањем залоге на сопственом
уделу који ће друштво стећи ако прихвати његов захтев за иступање из
друштва, у складу са законом који уређује залогу на покретним стварима
52
53
54
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уписаним у регистар.55 Члан друштва који подноси захтев за иступање уз
тражење обезбеђења, дужан је да нацрт уговора о залози чије закључење
предлаже достави друштву у прилогу захтева за иступање из друштва.56
Скупштина је дужна да донесе одлуку о захтеву у року од 60 дана
од дана пријема и да у истом року о томе обавести члана друштва који
иступа.57 Скупштина може само да усвоји или да одбије захтев у целини,58
а ако је поднет захтев за иступање уз тражење горе поменутог обезбеђења, у случају усвајања захтева скупштина мора да одобри и закључење
предложеног уговора о залози у корист члана који иступа или да, уз сагласност члана друштва који иступа, пружи друго одговарајуће обезбеђење.59 Одлука о захтеву доноси се обичном већином гласова свих чланова
друштва, осим ако је оснивачким актом предвиђена већа већина.60 Члану
о чијем се захтеву за иступање одлучује искључено је право гласа.61 Дакле,
делимично усвајање захтева није могуће. Одлука са таквом садржином
сматра се одлуком о одбијању захтева
Уколико скупштина усвоји захтев члана у целини, правни основ
за брисање члана из регистра је одлука скупштине друштва о усвајању
захтева. Одлука о усвајању захтева производи правно дејство даном доношења, али члански статус формално престаје даном брисања члана из
регистра Агенције за привредне регистре.
Ако скупштина пропусти да се изјасни у року од 60 дана од дана
пријема захтева и да у истом року о томе обавести члана друштва који
иступа, сматра се да је захтев усвојен у целини.62 Овакво решење сматрамо добрим јер је члан који иступа из друштва, по правилу, онај који има
мали утицај на доношење корпоративних одлука и формирање кворума
за заседање скупштине. Стога је у интересу члана који захтева да иступи
из друштва да се та правна ситуација што пре разреши.
Ова одредба је, међутим, контрадикторна у односу на одредбу
ЗПД, чл. 192, ст. 1 према којој и у том случају, као и када му је захтев од-
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ЗПД, чл. 190, ст. 1.
ЗПД, чл. 190, ст. 2.
ЗПД, 189, ст. 3.
ЗПД, 189, ст. 4.
ЗПД, чл. 190, ст. 3.
ЗПД, чл. 189, ст. 5.
ЗПД, чл. 214, ст. 1, тач. 2.
ЗПД, чл. 189, ст. 3.
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бијен, члан мора да поднесе тужбу суду и да тражи престанак својства
члана, тј. иступање из оправданог разлога.
Према нашем мишљењу, у случају да је скупштина пропустила да
одлучи о захтеву, суд не треба да оцењује оправданост разлога (као у случају када је захтев одбијен), већ само да пресудом декларише (констатује)
да је истеком рока за одлучивање о захтеву дошло до престанка чланског
односа, јер му се захтев на основу законске претпоставке члана 189, ст. 3
ЗПД сматра усвојеним у целини. Практичан проблем, међутим, остаје у
вези са питањем, да ли је суд у том случају уопште овлашћен да утвђује
висину накнаде за удео. Уколико се примени норма о томе да је у случају
пропуштања одлучивања о захтеву, исти усвојен у целини, те да саржину
захтева чини износ накнаде која се за удео захтева, онда би суд морао да
члану досуди и исплату накнаде у складу садржином захтева који је упућен скупштини. У том смислу се овај случај вођења судског поступка разликује од оног у којем је захтев члана за иступањем одбијен од стране
скупштине друштва.
Правноснажна пресуда која у овом случају, према нашем мишљењу, има само деклараторни карактер би подносиоцу захтева о којем није
одлучено у преклузивном року, представљала само доказ пред регистратором да основ за престанак чланског односа постоји, те би на основу ње
регистратор требало да изврши брисање члана из регистра.63 Члански однос је, међутим, у том случају престао истеком законског рока за изјашњавање о захтеву, а не даном правноснажности пресуде о иступању.
Тренутак престанка чланског односа је од значаја и због утврђивања тренутка од којег је друштво пало у доцњу у вези са исплатом накнаде, а што
је од значаја за правилан обрачун законске затезне камате.
Удео члана друштва који је иступио из друштва постаје сопствени
удео друштва.64 Иступање члана из друштва и стицање сопственог удела
региструју се у складу са Законом о регистрацији.65

2. Иступање из оправданог разлога на основу одлуке суда
Ако скупштина одбије захтев за иступање члан друштва може тужбом надлежном суду против друштва захтевати престанак својства члана друштва због постојања оправданог разлога и исплату накнаде за свој
63
64
65
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удео.66 Тужба се може поднети у року од шест месеци од дана сазнања за
разлог за иступање, а најкасније у року од три године од настанка разлога
за иступање.67 Уколико члан не поднесе тужбу у предвиђеном року наступа преклузија и члан губи право да иступи из друштва због истог основа
и чињеничног стања.
Суд ће пресудом којом одређује престанак својства члана друштва
одредити и да удео члана друштва који иступа постаје сопствени удео
друштва, висину накнаде коју је друштво у обавези да исплати члану друштва који иступа, рок за исплату накнаде узимајући у обзир финансијску
ситуацију друштва и очекиване приходе друштва у редовном току пословања, с тим што тај рок не може бити дужи од две године од дана правноснажности пресуде, осим ако је оснивачким актом предвиђен дужи рок,
али не дужи од пет година.68 Иако је у раду заузет критички став према
појединим нормама закона које се односе на иступање члана из друштва,
део одредбе који указује на то да суд приликом одређивања рока за исплату накнаде члану који иступа има треба да узме у обзир финансијску
ситуацију друштва и очекиване приходе друштва у редовном току пословања сматрамо добром. Ово је квалитетан пример како се чак и законом
може уредити да коначна судска одлука адекватно и флексибилно реши
један сложен привредноправни однос.69
Суд може утврдити и установљавање залоге у корист члана друштва који иступа на сопственом уделу друштва, ако је тужилац то захтевао и ако суд нађе да је то нужно и оправдано ради обезбеђења исплате
накнаде.70
Суд пресуду о иступању из друштва по наступању правноснажности доставља регистру привредних субјеката ради регистрације престанка својства члана и регистрације сопственог удела друштва.71 У овом случају члану друштва који је иступио престаје својство члана друштва даном регистрације престанка тог својства.72
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Вид. ЗПД, чл. 192, ст. 1.
ЗПД, чл. 192, ст. 7.
Вид. ЗПД, чл. 192, ст. 2 и 4.
М. Љубенко, 7.
Вид. ЗПД, чл. 192, ст. 2, тач. 4.
ЗПД, чл. 192, ст. 5.
ЗПД, чл. 192, ст. 6.
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VI Исплата накнаде члану који је иступио из оправданог
разлога и порескоправни третман исплате накнаде
Суд ће одредити накнаду према тржишној вредности удела члана
друштва који иступа на дан подношења тужбе, али не мање од сразмерног дела вредности нето имовине друштва који одговара учешћу удела
тог члана у основном капиталу друштва на дан подношења тужбе, осим
ако је други начин одређивања те накнаде предвиђен оснивачким актом.73 За разлику од акција којима се тргује на регулисаном тржишту
(берзи) и код којих постоји законом одређен начин утврђивања њихове
тржишне вредности,74 удели друштва с ограниченом одговорношћу нису
предмет берзанске трговине, па се утврђивање вредности удела врши
проценом вредности привредног друштва. Стога тржишна вредност удела, по правилу, не постоји. Дакле, овај судски поступак изискује ангажовање вештака финансијско-економске струке који врши процену вредности имовине друштва. Утврђивањем вредности имовине друштва долази
се до висине накнаде која члану који иступа треба да буде исплаћена, уз
ограничење да накнада не може да буде мања од сразмерног дела вредности нето имовине друштва који одговара учешћу удела тог члана у основном капиталу друштва на дан подношења тужбе, осим ако је други начин
одређивања те накнаде предвиђен оснивачким актом. То је у суштини
она вредност коју би члан остварио по основу права на учешће у расподели ликвидационог остатка да је друштво на дан подношења тужбе престало да постоји.
Друштво може исплаћивати накнаду за удео члану друштва који је
иступио из оправданог разлога (без или на основу судске одлуке) само из
средстава резерви друштва које се могу користити за те намене и из средстава остварених продајом сопственог удела друштва стеченог иступањем тог члана друштва.75 До потпуне исплате накнаде удела члану који је
иступио из друштва, друштво не може делити добит својим члановима и
дужно је да сву остварену добит распоређује у резерве за ту намену, као и
да сва средства друштва из тих резерви користи искључиво за исплату те
накнаде.76
Ако друштво не исплати досуђену накнаду члану друштва који је
иступио у року одређеном пресудом, члан друштва који је иступио може
73
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да захтева принудно извршење само продајом сопственог удела који је
друштво од њега стекло, а за исплату досуђене накнаде солидарно одговарају својом имовином и остали чланови друштва сразмерно својим
уделима у основном капиталу друштва.77 Ово је специфичан случај у којем чланови друштва с ограниченом одговорношћу који иначе не одговарају за обавезе друштва, осим у случају пробоја правне личности, могу да
одговарају за тако насталу обавезу друштва. Овакву одредбу сматрамо
целисходном, јер би друштво повлачењем и поништењем сопственог удела друштва тј. некадашњег удела члана који је иступио у евентуалном поступку смањења основног капитала могло да осујети намирење члана
друштва који је иступио.
Члану који је из друштва иступио из оправданих разлога припада
и право на накнаду штете коју је евентуално претрпео чињењем или нечињењем друштва, које може остварити тужбом код надлежног суда у
посебној парници.78
Порескоправни аспект иступања и преноса удела уз накнаду се
разликују. У случају преноса удела уз накнаду укључујући и пренос целокупног удела на друштво (сопствени удео) преносилац физичко лице је
обвезник пореза на капитални добитак на разлику између набавне и продајне цене удела,79 док правном лицу преносиоцу остварен капитални добитак на разлику између набавне и продајне цене удела улази у опорезиву добит по основу пореза на добит правних лица.80 С друге стране, у случају иступања из друштва, члан који иступа није обвезник пореза на капитални добитак јер није реч о преносу удела по основу закљученог
правног посла. Ипак, мишљења смо да се, иако о томе нема директне законске одредбе, могу применити правила о порезу на приход од капитала, као и у случају оствареног права на ликвидациони или стечајни оста77
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ЗПД, чл. 193, ст. 3.
ЗПД, чл. 193, ст. 2.
Вид. Закон о порезу на доходак грађана (Сл. гласник РС, бр. 24/2001, 80/2002-др. закон,
135/2004, 62/2006-испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011,91/2011 – одлука УС, 7/2012,
93/2012, 114/2012 – одлука УС, 8/2013, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014 –
др закон, 5/2015, 112/2015, 5/2016), чл. 72, ст. 1, тач. 3. Изузетак од опорезивања од пореза на
капитални добитак постоји уколико је члан који је физичко лице власник удела у непрекидном временском периоду од 10 година. Вид. Закон о порезу на доходак грађана, чл. 72а, ст. 1,
тач. 5 и ст. 2-3.
Вид. Закон о порезу на добит правних лица (Службени гласник РС, бр. 25/2001, 80/2002 др. закон, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015), чл. 27, ст. 3 и чл. 30, ст. 1.
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так у поступку ликвидације или стечаја. Овде би пореску основицу чинио
примљен износ накнаде за удео који превазилази износ вредности уложеног капитала.81 Овакав став заснивамо на чињеници што ће члану који
иступа у суштини припасти она накнада за удео тј. вредност коју би члан
остварио по основу права на учешће у расподели ликвидационог остатка
да је друштво на дан подношења тужбе за иступање престало да постоји.
Иако нема директне законске одредбе о опорезивању прихода од капитала у случају иступања члана из друштва, применом начела фактицитета
према којем се пореске чињенице утврђују према њиховој економској суштини, пореска управа има основ за аналогну примену одредби о порезу
на приход од капитала и у овом случају.82
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EXIT OF A MEMBER FROM A LIMITED LIABILITY
COMPANY
Summary
The paper analyses all relevant issues with regards exit of a member
from a limited liability company. In contrast to the expulsion of a member, exit
of a member of a company represents a mode of willful termination of his member status. Exit from the company signifies the member’s intention to terminate
his membership status in the company since he is not interested any more in
continuing his “business activity” through the participation in the limited liability company. Unlike the previous version of the Law on Companies which provided for the possibility of an exit from a company in accordance with the instrument of incorporation or the contract between the members, an exit in the
breach of the instrument of incorporation or the contract and an exit based on
81
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Вид. Закон о порезу на добит правних лица, чл. 35 и Закон о порезу на доходак грађана чл.
61, ст. 2.
Вид. Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Службени гласник РС, бр.
80/2002, 84/2002 - исправка, 23/2003 – испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон,
62/2006 - др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – испр., 93/2012,
47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015 и 15/2016), чл.
9, ст. 1.
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the court-order, the 2011 version of the Law on Companies envisages two legal
regimes for the exit of a member. The first one regulates an exit of a member
without claiming compensation for equity interest in which case he does not
need to state a justified reason for the exit. The second one is applied in the instance the member claims compensation for his equity interest in which case the
justified reason for the exit must be present. Within this second regime, the Law
on Companies provides for the exit of a member based on the decision of the General Meeting of the company or the exit based on the court-order. The central
part of the article is dedicated to the legal analysis of the existence of justified reasons for the exit of a member. The Law lists three examples of justified reasons
for an exit. However, some of those reasons are difficult to apply or even entirely
inapplicable in the practice. The problem can be solved by laying down more
precise criteria for justified exit in the instrument of incorporation.
Key words: limited liability company, exit of a member from the company, justified reasons, payment of the compensation for the equity interest.
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МЕХАНИЗМИ КОЛЕКТИВНЕ ЗАШТИТЕ
У КОМПАНИЈСКОМ ПРАВУ И ПРАВУ ТРЖИШТА
КАПИТАЛА*
- Колективна тужба акционара Резиме
У овом раду аутор се бави правом акционара на судску заштиту,
конкретно правом акционара на колективну тужбу. Посебна пажња посвећена је и колективној заштити инвеститора. У првом делу рада
аутор дефинише колективну тужбу и наводи њене најзначајније карактеристике. Потом анализира колективну тужбу у праву тржишта капитала и компанијском праву. Посебно се анализира колективна тужба
као средство правне заштите несагласних акционара. Oсврће се на сличности и разлике колективне и деривативне тужбе. На крају, аутор закључује да су акционарима и улагачима у нашем праву према законима
којима се регулишу привредна друштва и тржиште капитала доступни
механизми колективне заштите, али и да треба побољшати правила
којима су они уређени.
Кључне речи: групна тужба, колективна тужба, право акционара на
судску заштиту, право инвеститора на судску заштиту,
несагласни акционари.

I Увод
Право акционара на судску заштиту разрађено је законом којим се
регулишу привредна друштва. Уопштено говорећи, поред права на судску заштиту, акционари имају економска права, управљачка права и права на информисање.1 Акционари могу да поднесу колективну (енг.

*
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class/collective action, фр. action en representation conjointe), деривативну
(енг. derivative action, фр. action sociale ut singuli) и индивидуалну тужбу
(енг. direct/individual/personal action, фр. action individuelle). Те тужбе могу се, стога, назвати компанијскоправним тужбама.2 Подела је извршена
према томе чија се права и интереси штите, тј. да ли је сврха подношења
тужбе заштита интереса друштва (директно), а тиме и интереса свих носилаца ризика у друштву укључујући и акционаре (индиректно), интереса акционара појединачно (директно), или интереса акционара као групе
(интереса тужиоца директно али и интереса осталих лица у истом положају индиректно). Неопходно је напоменути да је Уставни суд 2013. године утврдио да су одредбе главе XXXVI Закона о парничном поступку којима је био уређен нови посебни парнични поступак за заштиту колективних права и интереса грађана неуставне.3
Заштита заједничког (колективног) интереса може се остварити
на више начина. Класични начин је путем института супарничарства или
спајањем поступака, затим предвиђањем обавезујућих модел случајева,
предвиђањем удружења као лица надлежних за подношење тужбе за заштиту сопствених или јавних интереса, када су интереси вансудски груписани и предвиђањем колективне тужбе.4 У нашем праву деривативна и
индивидуална тужба, које су као такве именоване у закону којим су регулисана привредна друштва, представљају механизме правне заштите акционара у случајевима повреде посебних дужности које имају лица са посебним дужности према друштву. Акционари који претрпе штету која
превазилази штету коју је претрпело друштво могу поднети индивидуалну тужбу.5 Индивидуална тужба у ширем смислу је свака тужба коју подносе лица у својству акционара у своје име и за свој рачун. Акционари

1
2
3

4
5

Julian Velasco, „The Fundamental Rights of the Shareholder“, University of California, Davis Law
Review, Vol. 40, No. 2/2006, 413.
Вид. Мирко Васиљевић, Корпоративно управљање – изабране теме, Удружење правника у
привреди Србије, Београд, 2013, 236.
Одлука Уставног суда Србије ИУз-51/2012 (објављена у Службеном гласнику РС, бр. 49/2013,
доступно на адреси: http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr-Latn-CS/8915/?NOLAYOUT=1,
15.4.2016); вид. више о разлозима у М. Васиљевић, 241.
Вид. Hans-W. Micklitz, Astrid Stadler, „The Development of Collective Legal Actions in Europe, Especially in German Civil Procedure“, European Business Law Review, Vol. 17, No. 2/2006, 1476–1481.
Вид. више у Јелена Лепетић, „Право акционара на индивидуалну тужбу“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2014, 187–204.
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могу поднети и деривативну тужбу као тужбу за друштво ако су испуњени законом предвиђени услови.6
Постојање права на подношење колективне тужбе има за циљ побољшање функционисања тржишта капитала, одвраћање директора од противправног поступања, али и накнаду штете оштећеним лицима.7 Улагачи постају акционари куповином акција привредног друштва. Као акционари, они
имају право на судску заштиту у том својству. Интерес акционара и интерес
улагача не морају се подударати. Наиме, када колективну тужбу поднесу улагачи који су продали акције, њихов интерес се не поклапа са интересима акционара.8 Лица која су продала хартије од вредности и нису више акционари
туженог друштва имају јасну корист од успеха у спору. С друге стране, акционари се налазе у својеврсном сукобу интереса. Наиме, сам спор може имати
за последицу пад вредности њихових акција, због чега успех у спору подразумева обештећење али и умањење вредности имовине акционара у исто време.
Због тога, потребно је размотрити, с једне стране, права улагача према правилима права тржишта капитала и, с друге стране, права акционара према правилима компанијског права. Може се поставити питање да ли према правилима Закона о привредним друштвима, Закона о тржишту капитала и Закона
о преузимању постоји право акционара и инвеститора на колективну тужбу
или неки други механизам колективне судске заштите, имајући у виду да се у
поменутим законима не помиње право на колективну тужбу.9

II Колективна тужба
1. Појам
Колективна тужба, односно тужба класе или групна тужба (енг. class
action) настала је у Сједињеним Америчким Државама (даље САД) 1938. године (правило 23 Федералних правила о парничном поступку).10 Тужба кла6
7

8
9

10
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Вид. више о деривативној тужби у Јелена Лепетић, Компанијскоправни режим сукоба интереса – дужност лојалности, Београд, 2015, 286–300.
Patrick M. Garry, Candice J. Spurlin, Debra A. Owen, William A. Williams, Lindsay J. Efting, „The
Irrationality of Shareholder Class Action Lawsuits: A Proposal for Reform“, South Dakota Law Review, Vol. 49/2004, 279.
Roberta S. Karmel, „When Should Investor Reliance Be Presumed In Securities Class Action?“, Business
Lawyer, November, 2007, 2 (број страна према електронској копији доступној на Westlaw).
Закон о привредним друштвима – ЗОПД, Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; Закон о тржишту капитала – ЗОТК, Службени гласник РС, бр. 31/2011; Закон о преузимању акционарских друштва – ЗОПАД, Службени гласник РС, бр. 46/2006, 107/2009 и 99/2011.
Yulia Hess, „Proposed Collective Redress in Europe in the Perspective of Deterrence of Corporate Wrongdoing“, European Company Law, Vol. 10, No. 3/2013, 123; Federal Rules of Civil Procedure, Rule 23.
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се представља тужбу коју подносе једно или више лица (представника) који
представљају одређену групу лица која имају сличне интересе.11 Представници воде поступак у име осталих лица са сличним интересом.12 Одлука суда је обавезујућа за све припаднике групе/класе, осим за оне који су се изјаснили да то не желе, који, стога, могу касније поднети директну индивидуалну тужбу.13 Амерички модел колективне тужбе није општеприхваћен, па
се од тог модела значајно разликују механизми колективне заштите у европским државама.14 Основна карактеристика америчког типа колективних тужби јесте њихов искључујући карактер.
На европском континенту употребљава се термин колективна тужба
(collective action), али не и тужба класе (class action) који је у употреби у америчком праву. Разлика није само терминолошка, већ је и суштинска. Такође, значајно је напоменути да тужбе могу да подносе и организације, удружења или државна тела у корист трећих лица, што треба разликовати од
случајева када тужбу подносе улагачи, односно акционари за свој рачун,
при чему корист имају и лица која припадају истој класи. Генерално, у државама са континенталним правним системима постоји одбојност према
колективним тужбама америчког типа.15
Значај колективне тужбе у контексту, између осталог, заштите инвеститора препознат је на нивоу Европске уније. 2013. године усвојена је
Препорука бр. 396/2013 о заједничким принципима за колективне захтеве
за пропуштање и накнаду штете у државама чланицама у вези са повредама права која су гарантована правом Европске уније.16 Колективно сред11

12
13
14
15

16

Michelle Parsons, „European Class Actions“, South Carolina Journal of International Law and Business, Vol. 4/2007–2008, 36. Потребно је да класу чини толико лица да је спајање непрактично,
да су чињенице односно правна питања слична у односу на класу, да су тврдње које износе
представници типичне за класу и да представници поштено и ваљано штите интересе класе
(поред ових постоје и додатни услови). Вид. више у ibid, 36–37.
Вид. Бранка Бабовић, „Захтев да се уклони опасност од штете – процесни аспекти“, Право и
привреда, бр. 4–6/2015a, 158.
M. Parsons, 37.
Y. Hess, 123.
Ricardo Dawidowicz, „Class Action Lawsuits in Europe: A Comparative and Economic Analysis“,
Law and Economics in Europe – Foundations and Applications (ed. Klaus Mathis), Springer Dordrecht, Heidelberg, New York, London, 2014, 231.
Commission Recommendation 2013/396/EU of 11 June 2013 on common principles for injunctive
and compensatory collective redress mechanisms in the Member States concerning violations of
rights granted under Union Law, OJ L 201, 60–65. Вид. и European Commision, Commission staff
working document public consultation: Towards a Coherent European Approach to Collective Redress, Brussels, 4 February 2011 SEC(2011)173 final, 1.2.
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ство правне заштите представља правни механизам којим се омогућава
физичким и/или правним лицима или одређеном ентитету који је овлашћен да поднесе тужбу као њихов представник (енг. representative litigation) да захтевају престанак незаконитог поступања, као и механизам којим се омогућава физичким и/или правним лицима или одређеном ентитету који је овлашћен да поднесе тужбу као њихов представник подношење захтева за накнаду штете која је проузрокована истим противправним
поступањем.17 У Препоруци се промовише укључујући систем (чл. 21),
оснивање регистара колективних тужби (чл. 35), забрана „учествујуће” награде адвокатима (енг. contingency fees) која би подстицала утужење (чл. 29
и 30), као и забрана казнене одштете (чл. 31).
2. Карактеристике
Карактеристике колективне тужбе разликују се према томе да ли је
реч о тужби америчког или европског типа. Најзначајније разлике тичу се
питања странака у спору, затим да ли је реч о укључујућем или искључујућем систему, као и питања трошкова, што су и главне карактеристике ове
тужбе. Колективном тужбом се може захтевати не само престанак вршења
повреде права већ и накнада штете.18 При том, може бити речи о повреди
колективног интереса, али и повреди збира индивидуалних интереса.19
a) Странке у поступку по колективној тужби
Колективна тужба генерално подразумева размимоилажење про-цесне и стварне легитимације. Право на вођење поступка у своје име је процесна легитимација (locus standi), док се стварна легитимација утврђује на
основу тога да ли су странке у поступку у материјалноправном односу.20
Размимоилажење постоји када је дозвољено покретање поступка о туђем
праву.21 Могуће је да право на подношење тужбе има неко удружење, нпр.
удружење акционара, удружење инвеститора или Комисија за хартије од
вредности. У том случају процесну легитимацију има организација или
удружење. Пресуда делује и према стварно легитимисаним лицима, а не само према процесно легитимисаном лицу.22
17
18
19
20
21
22
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Препорука бр. 396/2013, чл. 1 (а).
Упор. Б. Бабовић (2015а), 158.
Ibid.
Бранка Бабовић, „О дискрепанци између стварне и и процесне легитимације код организационих тужби“, Српска политичка мисао, бр. 4/2015b, 148.
Б. Бабовић (2015b), 149.
Ibid., 152.
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Једно од основних питања када је реч о механизмима колективне
заштите је да ли тужилац треба да буде државни орган, агенција, организација (нпр. Комисија за хартије од вредности), удружење акционара/инвеститора или акционари/инвеститори.23 Одговор најчешће зависи од тога да ли је реч о заштити јавног или приватног интереса. Према америчком праву, представник класе може да буде било које лице, док се у континенталним правним системима као тужиоци најчешће појављују различите организације, које одлучују о томе да ли ће поднети тужбу према
сопственим приликама и количини финансијских средстава којима располажу.24 Према Закону о тржишту капитала право на подношење тужбе
у циљу заштите интереса инвеститора (али и било којих других лица за
која утврди да им је повређено право или на праву заснован интерес без
даљег прецизирања) има Комисија за хартије од вредности. Тужени може
бити било које лице. Реч је о примеру размимоилажења процесне и
стварне легитимације будући да Комисија за хартије од вредности није у
материјалноправном односу са туженим.
Правоснажна пресуда делује у принципу inter partes, па су примери
колективне тужбе изузеци од тог правила.25 На пример, према Закону о
привредним друштвима, несагласни акционар може поднети тужбу против привредног друштва у предвиђеним случајевима када пресуда има дејство на лица која нису странке у спору. Законом је решена ситуација уколико несагласни акционар успе у спору, али није предвиђено шта се дешава уколико суд донесе одбијајућу пресуду, односно како то утиче на права
осталих несагласних акционара на судску заштиту по том питању.
б) Укључујући (opt-in) vs. искључујући (opt-out) систем
Укључујући систем подразумева да лице које жели да оствари права
мора да предузме неку радњу да би се укључило у поступак по тужби
(европски систем), док се по искључујућем систему то подразумева осим
ако лице то не жели (амерички систем).26 Укључујући систем има одвраћајући карактер у мањој мери од искључујућег у погледу одвраћања лица од по23
24
25
26

Слично Elizabeth Chamblee Burch, „Securities Class Actions as Pragmatic Ex Post Regulation“,
Georgia Law Review, Vol. 43/2008, 73.
Y. Hess, 127–128.
Изузеци су предвиђени у Закону о парничном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011,
49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС и 55/2014, чл. 360 ст. 2.
Y. Hess, 126. Поред САД-а искључујући систем прихватају Канада и Аустралија, док укључујући прихватају, између осталих, Аустрија, Италија, Пољска и Шпанија. Erik Werlauff, „Class
action and Class Settlement“, European Business Law Review, No. 2/2013, 178.
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вреде права.27 Тај систем није погодан за представника класе који ће сносити последице у случају губитка спора (нпр. трошкови, тужба за накнаду
штете), при чему, због мањег броја лица која ће предузети мере да би се
укључила у поступак, погодује туженом у погледу финансијског оптерећења
у случају губитка спора. 28 Искључујући систем у америчком праву подразумева да након што тужилац докаже да класа постоји у складу са правилом
23, сви припадници класе морају бити обавештени мејлом или огласом, након чега се морају изузети ако желе да сами поднесу тужбу или нису заинтересовани.29 У супротном, одлука ће и за њих бити обавезујућа.30
Уопштено говорећи, може се поставити питање да ли је правни систем, укључујући правила о колективној заштити делотворан (адекватан за
постизање циља), ефикасан, пропорционалан (разумна пропорција обима
механизама и сврхе због којих постоје) и поштен (у односу на супростављене
интересе).31 Имајући у виду претходно поменуте захтеве требало би се залагати за искључујући систем, што не значи да га не треба комбиновати са укључујућим системом (када је износ претрпљене штете већи од претпостављеног
износа и/или ако се оштећени могу једноставно наћи и контактирати, нпр. у
случају авионских несрећа).32 С друге стране, питања строго процесне природе (питање идентитета странака у контексту француске максиме nul ne plaide
par procureur као дела јавног поретка), а према појединим ауторима и принципи уставног права наводе се као аргумент против искључујућег система.33
Без обзира на то о којем типу колективне тужбе је реч, ефикасност
тог средства правне заштите не може се оспорити. Процедурална ефикасност једна је од највећих предности колективне тужбе, имајући у виду да се
решавањем једног спора уједно решавају и остали истворсни случајеви.34

27
28
29

30
31
32
33
34
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Y. Hess, 126.
Ibid., 126.
Douglas W. Hawes, „In search of a middle ground between the perceived excesses of US-style class
actions and the generally ineffective collective action procedures in Europe“, Perspectives in company law and financial regulation (eds. Michel Tison, Hans De Wulf, Christoph Van Der Elst, Reinhard Steennot), Cambridge, New York, 2009, 201.
D. W. Hawes, 201.
E. Werlauff, 174.
Ibid., 175–176.
Вид. више о тим питањима у ibid., 177.
Alexia Bertrand, Arnaud Coibion, „Shareholder Suits against the Directors of a Company, against
other Shareholders and against the Company itself under Belgian Law“, European Company and Financial Law Review, No. 2–3/2009, 305.
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в) Трошкови
У америчком систему, подношење колективних тужби подстиче
се правилима о трошковима поступка. Адвокат има право на награду за
услуге само у случају успеха у спору и то у одређеном проценту досуђеног
износа или као премију – „укључујућа награда” (енг. contingency fees), при
чему постоји правило да свака страна сноси своје трошкове што подразумева да тужилац не мора да накнади трошкове туженом, док за европски
систем правило о награди у процентуалном износу од досуђене суме није
карактеристично, нити се сматра пожељним, при чему важи правило да
трошкове мора да сноси онај ко изгуби спор.35 Основни разлог због којег
наведена правила у вези са трошковима у америчком правном систему
постоје у том облику је то што не постоји систем организоване државне
помоћи лицима која немају финансијских средстава за вођење поступка,
па овај институт служи да се тим лицима омогући приступ суду.36
Поред правила о трошковима поступка у облику карактеристичном
за европске правне системе, постоје и бројна друга која не доприносе афирмацији колективне тужбе у Европи. Постојање правила о забрани награде
изражене у проценту од досуђене суме и правила да губитник у спору плаћа
трошкове стране која је у спору успела, као и чињенице да у континенталним правним системима странке немају либералан амерички приступ документима и сведочењима друге стране, да порота не суди у парници, да нема
казнене накнаде штете, говоре у прилог томе да не постоји могућност успешног преузимања (трансплантирања) колективне тужбе америчког типа у
правне системе континенталног типа.37 Управо то су разлози због којих у
Европи постоје различити механизми колективне судске заштите друкчији
од колективне тужбе какву познаје америчко право.

III Колективна тужба у праву тржишта капитала
Правници који се баве правом тржишта капитала наглашавају да
су колективне тужбе у вези са том облашћу значајне као метод одвраћања лица која управљају друштвом од повреде права.38 С друге стране, могу се наћи мишљења да колективне тужбе немају одвраћајући карактер у
35
36
37
38

Y. Hess, 126–127.
R. Dawidowicz, 236.
Вид. више у Manning Gilbert Warren III, „The U.S. Securities Fraud Class Action: An Unlikely Export to the European Union“, Brooklyn Journal of International Law, Vol. 37/2011–2012, 1084–1087.
У том смислу Elisabeth Chamblee Burch, „Governing Securities Class Action“, University of Cincinnati Law Review, Vol. 80/2011, 2.
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том смислу. Као аргумент у прилог изнете тезе наводи се да досуђену накнаду плаћа друштво, а не лица која имају дужности према друштву чијим је скривљеним поступањем штета проузрокована.39
На нивоу Европске уније, механизми колективне заштите посебно
су значајни за повреду правила права конкуренције.40 Имајући у виду да
је интегритет тржишта заједнички именитељ права тржишта капитала и
права конкуренције, правила о грађанскоправној одговорности би требало да буду уједначена, али по том питању нема консензуса.41 Питање грађанскоправне одговорности није поменуто у Директиви бр. 6/2003 о злоупотреби инсајдерских информација и тржишним манипулацијама (злоупотреби тржишта) ни у Регулативи бр. 596/2014 о злоупотреби тржишта
и стављању ван снаге Директиве бр. 6/2003 и Директива бр. 124/2003,
125/2003 и 72/2004.42 Повраћај износа једнаког добитку односно спреченом губитку представља управну меру/санкцију из чл. 30 (2) (б) Регулативе о злоупотреби тржишта, што је заправо мера за спречавање неоснованог обогаћења коју изриче надлежно тело.43 На тај начин не обештећују
се инвеститори, што би могао бити случај ако би та средства била распоређена оштећеним инвеститорима, при чему штетник не би могао да буде обавезан да исплати ту суму оштећенима ако му је већ одређена управна санкција у том износу.44 Такво ни другачије распоређивање није предвиђено Регулативом о злоупотреби тржишта, при чему административна
санкција није обавезна ако је у држави чланици за тај случај предвиђена
39
40

41
42

43
44
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Вид. Lawrence E. Mitchell, „The ‘Innocent Shareholder’: An Essay on Compensation and Deterrence in Securities Class-Action Lawsuits“, Wisconsin Law Review, 2009, 247.
Вид. Директиву бр. 104/2014 о одређеним правилима којима се уређују поступци за накнаду
штете према националном праву за кршење одредаба права конкуренције држава чланица и
Европске уније, рецитал 13 и чл. 2 (4) (Directive 2014/104/EU of the European Parliament and of
the Council of 26 November 2014 on certain rules governing actions for damages under national
law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European
Union, OJ L 349, 5.12.2014, 1–19).
Vassilios D. Tountopoulos, „Market Abuse and Private Enforcement“, European Company and Financial Law Review, Vol 11, No. 3/2014, 299.
Вид. V. D. Tountopoulos, 301; Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council
of 28 January 2003 on insider dealing and market manipulation (market abuse), OJ L 96, 12. 4.
2003, 16–25; Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of
16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC
and 2004/72/EC, OJ L 173, 12.6.2014, 1–61.
V. D. Tountopoulos, 317–318.
Ibid., 319.
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кривична санкција.45 С друге стране, грађанскоправна одговорност лица
која су одговорна за информације из проспекта помиње се у Директиви о
проспекту, бр. 71/2003, чл. 6 (2), као и грађанскоправна одговорност издаваоца и чланова управе за објављене информације у Директиви о транспарентности, бр. 109/2004, чл. 7.46
У САД-у, према одељку 18 и значајно либералнијем одељку 10(б)
Закона о трговини хартијама од вредности из 1934. године, и правилу 10б5 Комисије за хартије од вредности и берзе, издавалац и друга одговорна
лица могу одговарати уколико је било мањкавости у вези са објављивањем
које се тицало промета хартија од вредности.47 Инвеститори који су купили или продали хартије од вредности након објављивања нетачних, непотпуних или криво наводећих информација, могу тужити компанију и директоре.48 Колективну тужбу могуће је поднети и према правилу 14a-9 Комисије за хартије од вредности и берзе у вези са мањкавим објављивањем у
прокси материјалима (енг. proxy materials).49 Тужбе улагача у САД-у се најчешће подносе као колективне тужбе у складу са правилом 23 Федералних
правила о парничном поступку.50 Колективна тужба је адекватно средство
заштите када заједнички интерес превлађује над појединачним интересом.51 Поменуте тужбе најчешће су подносили адвокати са циљем да поступак буде окончан поравнањем, што је у теорији оправдано критиковано.52 Наиме, адвокати специјализовани за колективне тужбе често су под45
46

47

48

49

50
51
52

Ibid., 320.
Ibid., 303–305; Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to
trading and amending Directive 2001/34/EC, OJ L 345, 31.12.2003, 64–89; Directive 2004/109/EC
of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to
trading on a regulated market and amending Directive 2001/34/EC OJ L 390, 31.12.2004, 38–57.
Masayuki Tamaruya, „Securities Class Action: Anglo-American Comparison and Cross-Border
Implications”, European Business Law Review, Vol. 23, No. 1/2012, 91; Securities Exchange Act; SEC
Rule 10b-5, 17 C.F.R. §240.10b-5, 1993.
Randall S. Thomas, Robert B. Thompson „Empirical studies of representative litigation“, Research
Handbook on the Economics of Corporate Law (eds. Claire A. Hill, Brett H. McDonnell), Cheltenham – Northampton, 2012, 153.
Reinier Kraakman, Hyun Park, Steven Shavell, „When Are Shareholder Suits in Shareholder Interests?“, The Georgetown Law Journal, Vol. 82/1994, 1758–1759; SEC Rule 14a-9, 17 C.F.R. §
240.14a-9, 1993.
M. Tamaruya, 92.
Управо то је предвиђено као услов за примену правила 23. Ibid.
Ibid., 93.
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носили неосноване тужбе.53 Критике су уродиле плодом, те је усвојен Закон о поступку по тужби у вези са хартијама од вредности 1995. године,
којим је отежан положај тужиоца увођењем обавезе да он мора навести
доказе на основу којих се може основано закључити да је тужени скривљено поступао, што ипак није довело до смањења броја колективних тужби.54
Суд именује лице које је најспособније да ваљано представља интересе
класе за представника класе, при чему се претпоставља да је то лице које
има највећи финансијски интерес, што је требало да охрабри институционалне инвеститоре да преузму ту улогу.55 Након тога, 2005. године усвојен
је Закон о поштењу колективних тужби, због, између осталог, ограничења
висине награде за услуге адвокатима.56 Представник класе, према ставовима америчких судова, има фидуцијарну дужност (дужност пажње и лојалности) према осталим припадницима те класе.57
У Енглеској, према одељку 90А Закона о финансијским услугама и
тржишту, издавалац је одговоран за штету коју претрпи било које лице у
вези са периодичним објављивањем, при чему се та одредба не односи на
друга лица, што значи да је круг лица које је могуће тужити по том основу
сужен у односу на онај у америчком праву.58 Најсличнији америчком поступку по колективној тужби је представнички поступак (енг. representative proceedings) у Енглеској, према којем представник подноси тужбу за рачун лица која имају исти интерес, па је одлука суда обавезујућа за сва на тај
начин представљена лица.59 Због стриктног тумачења појма заједничког
интереса и неповољних правила о трошковима, најчешће се води групни
укључујући поступак (енг. group litigation), с тим што појединачне тужбе не

53

54
55
56
57
58
59
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Као пример може послужити поступак против компаније Филип Морис (In re Philip Morris Securities Litigation, 827 F. Supp. 97, 98, S.D.N.Y. 1995). Прва колективна тужба поднета је пар сати
након што је компанија објавила да планира да снизи цену Малборо цигарета за 40 центи што
ће довести до ниже зараде у тој години од оне која је планирана. Тржишна вредност акција
компаније Филип Морис пала је са 64.125 на 49.375 $. Тужилац је тврдио да је компанија дала
преварне изјаве пре објављивања које су утицале на раст вредности акција и тиме навела улагаче да купе акције. Тужба није усвојена. Вид. P. M. Garry et al., 277; судска одлука је доступна на
адреси: http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/872/97/1442381/, 15.4.2016.
M. Tamaruya, 93; Private Securities Litigation Act – PSLRA.
M. Tamaruya, 93–94.
Вид. више о разлозима доношења Закона у M. G. Warren III, 1079; Class Action Fairness Act.
Amy M. Koopmann, „A Necessary Gatekeeper: The Fiduciary Duties of the Lead Plaintiff in Shareholder Derivative Litigation“, The Journal of Corporation Law, Vol. 34/2009, 904.
M. Tamaruya, 92; Financial Services and Markets Act – FSMA.
M. Tamaruya, 95.
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морају бити идентичне.60 Оштећени могу основати и привредно друштву
које би водило поступак, односно чија би то била сврха оснивања.61 Такође, оштећена лица могу закључити и уговор о финансирању (енг. funding
arrangement) са адвокатом или трећим лицем, који имају обавезу да сносе
трошкове поступка и право на део досуђене суме у случају добитка спора.62
Постоји разлика између правила права тржишта капитала и компанијског права у погледу лица са процесном легитимацијом. У праву тржишта капитала тужилац је Комисија за хартије од вредности, дакле организација. Законом о тржишту капитала предвиђено је да Комисија у оквиру
своје надлежности и у складу са одредбама Закона може покренути пред
судом и водити поступак против било ког лица ради заштите улагача који
улажу у финансијске инструменте и других лица за која утврди да им је повређено право или на праву заснован интерес у вези са пословима са финансијским инструментима.63 Тужбе које подносе организације односно
удружења ради заштите колективног интереса могу се назвати организационим тужбама.64 Поставља се питање да ли и како Комисија може реализовати своју надлежност ако је реч о одштетним захтевима улагача имајући у виду да Закон не даје додатне смернице. Посебно је спорно на који
начин би се досуђени износ могао расподелити инвеститорима. Такође,
узимајући у обзир правило да се вишак прихода над расходима Комисије
уплаћује у буџет Републике, чини се да за то нема правног основа.
Као што је колективна тужба карактеристична за англосаксонске
правне системе, тако је организациона тужба карактеристична за правне
системе континенталног типа.65 Организациону тужбу подносе различите
организације у циљу заштите колективних интереса, с тим што, на пример, у Немачкој није дозвољено подношење ове тужбе за накнаду штете,
док у Француској јесте.66 С друге стране, када је реч о заштити права улагача на тржишту капитала, односно пословима на тржишту капитала, у Немачкој се примењује тзв. модел случаја – води се парница о модел случају
па се на основу тога воде и други случајеви који су резултат истог чиње-

60
61
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Ibid., 95–96.
Ibid., 96.
Ibid., 96–97.
ЗОТК, чл. 262 ст. 2.
Б. Бабовић (2015b), 153.
Б. Бабовић (2015а), 159.
Вид. Ibid., 159–160.
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ничког догађаја базирани на истом правном основу.67 Суд одлучује који ће
од тужилаца водити тзв. модел случај, при чему странке могу саме тражити од суда пред којим се ти поступци воде да застане са поступком док једна од парница не буде решена и постане модел случај.68 Остали тужиоци
имају статус умешача.69 Реч је, заправо, о укључујућем систему, при чему се
оштећена лица која приступе тужби региструју (основан је регистар тужби
у циљу објављивања и размене информација).70 Доношењем овог Закона,
Немачка се више не може сврстати у државе којима је страна колективна
тужба.71 Циљ доношења поменутог Закона био је растерећење судова у
случајевима подношења великог броја тужби, али и сузбијање „рационалне” апатије, која је последица чињенице да улагачима није исплативо да
поднесу индивидуалну тужбу, с обзиром на низак износ претрпљене штете
у односу на висину трошкова поступка.72

IV Колективна тужба у компанијском праву
Правом акционара на тужбу ограничава се моћ управе привредног
друштва.73 У Делаверу се подноси значајан број колективних тужби против
јавних друштава због поступања директора приликом спајања и преузимања.74 У том смислу, поставља се питање утицаја тужби акционара на управљачке агенцијске трошкове. Управљачки агенцијски трошкови настају као
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Ibid., 161. Закон о поступку модел случаја у споровима из трансакција на тржишту капитала (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz – KapMuG). Закон је донет да би се избегле потешкоће када велики број улагача тужи исто друштво, што је био случај са споровима против Немачког телекома
(Deutshe Telekom), када је против њега поднето више хиљада индивидуалних тужби за накнаду
штете због објављивања манљивог проспекта. M. Parsons, 51; Thomas M. J. Möllers, Bernhard Pregler, Civil Law Enforcement And Collective Redress In Economic Law – A Coмparison Between Collective Redress Actions In Competition, Antitrust, Company And Capital Market Law, http://www.juscivile.it/contributi/21%20-%20Thomas%20MJ%20Mollers.pdf, 15.4.2016, 361.
Б. Бабовић (2015а), 161.
R. Dawidowicz, 237.
Rainer Kulms, „Collective Redress in Europe – A Case for Harmonised Rules“, Право и привреда,
бр. 4–6/2013, 318; H.-W. Micklitz, A. Stadler, 1486.
Вид. у том смислу R. Kulms, 318.
Вид. T. M. J. Möllers, B. Pregler, 362–363.
R. S. Thomas, R. B. Thompson, 153.
80% тужби због повреде фидуцијарних дужности поднетих Суду правичности Делавера (Delaware Chancery Court) 1999. и 2000. године биле су тужбе тог типа (спорови у вези са продајом контроле, пословима у којима постоји сукоб интереса, нпр. преузимање које врши контролни акционар или када су директори преузимаоци, енг. management buyouts). Robert B.
Thompson, Randall S. Thomas, „The New Look of Shareholder Litigation: Acquisition-Oriented
Class Actions“, Vanderbilt Law Review, Vol. 57/2004, 137.
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последица раздвајања власништва од контроле, с обзиром на то да се интерес управе не мора подударати са интересом власника.75 У праву САД-а деривативне тужбе (надлежност државних судова) и колективне тужбе у поступцима поводом превара у вези са хартијама од вредности (надлежност
федералних судова) сматрају се значајним механизмом контроле поступања
управе, а тиме и смањења управљачких агенцијских трошкова, што важи и
за колективне тужбе у вези са спајањима и преузимањима.76
Акционари у нашем праву немају право на подношење колективне тужбе против лица са посебним дужностима због повреде дужности.
Такође, удружење акционара не може подносити тужбу за рачун друштва, што би је у том случају по природи чинило организационом деривативном тужбом, нити тужбу за рачун акционара која би се могла назвати организационом индивидуалном тужбом. У француском праву, удружења за одбрану инвеститора (фр. les associations de défense des invesrisseurs) могу подносити тужбе за накнаду штете за њихов рачун, док удружења за одбрану акционара (фр. les associations de défense d’actionnaires), који се могу удружити ако је реч о друштву чије се акције котирају на регулисаном тржишту, могу подносити само деривативне тужбе.77
Када је реч о правима несагласних акционара, према решењима
Закона о привредним друштвима тужбу подноси несагласни акционар.
Разлика је значајна у односу на правила права тржишта капитала због тога што тужбу не подноси „професионалац”.78 Удружења акционара не
могу подносити организационе тужбе према правилима српског компанијског права. Стога, није реч о апстрактној правној заштити.79 Према
Закону о привредним друштвима акционар је несагласан када гласа против или се уздржи од гласања за одлуку. С обзиром на то да је реч је о суштинским одлукама за друштво које узрокују структурално-функционалне промене, као што су: промене статута којим се умањују права акционара предвиђена статутом или законом, статусне промене, промене правне
форме, промене времена трајања друштва, одлуке којима се одобрава
75
76
77
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Ibid., 141.
Ibid., 143, 195 и 208.
Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy, Droit des sociétés, Paris, 2005, 267, 400–401;
Philippe Merle, Anne Fauchon, Droit commercial – Sociétés commerciales, Paris, 2008, 480; Code
monétaire et financier, art. L. 452-1.
Реч је о професионализованим субјектима. Б. Бабовић (2015b), 153.
Апстрактна правна заштита је карактеристична за немачку организациону тужбу. Бранка Бабовић, „Заштита колективних интереса потрошача”, Анали Правног факултета у Београду,
бр. 2/2014, 219.
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стицање/располагање имовином велике вредности, којима се мењају друга права акционара када је статутом одређено да акционар из тог разлога
има право на несагласност и на накнаду тржишне вредности акција као и
одлуке о повлачењу једне или више класа акција са регулисаног тржишта
или мултилатералне трговачке платформе, Законом је предвиђена заштита несагласних акционара. У овим случајевима, несагласни акционари имају право на откуп акција, односно могу захтевати од друштва да
откупи њихове акције. Несагласни акционар може тужбом против друштва тражити исплату до пуне вредности његових акција ако сматра да
му је друштво исплатило нижи износ него што је то требало да учини
(вредност је погрешно утврђена или је друштво извршило само делимичну исплату) или пуну вредност његових акција ако му друштво није извршило никакву исплату по том основу и поред тога што је поднео одговарајући захтев.80 Реч је о имовинској кондемнаторној тужби везаној за статус члана привредног друштва.81 Поставља се питање да ли акционари
имају у том случају право на колективну тужбу, имајући у виду да је Законом о привредним друштвима предвиђено да ако суд правоснажном
пресудом обавеже друштво да несагласном акционару исплати разлику
до пуне вредности акција или пуну вредност акција, друштво је у обавези
да свим другим несагласним акционарима исте класе акција призна и
иплати исту вредност акција, без обзира на то да ли су ти акционари поднели тужбу. Ако друштво тако не поступи у року за извршење пресуде,
сваки несагласни акционар може тужбом тражити исплату разлике до
пуне вредности акција или пуне вредности акција која је утврђена пресудом. Исто правило примењује се и у случају статусних промена, када несагласни члан друштва преносиоца може тужбом захтевати исплату откупне цене утврђене одлуком о статусној промени због неисплате или
разлику до пуне вредности ако сматра да откупна цена утврђена одлуком
о статусној промени не одговара тржишној вредности акција.82 Законом
је препознат интерес групе акционара имајући у виду правило да се поступци спајају ако више несагласних акционара поднесе поменуту тужбу.
Ако суд не усвоји тужбени захтев, поставља се питање да ли је таква пре80
81
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суда обавезујућа за лица која нису поднела тужбу. Иако би се на основу
тумачења применом аналогије могло говорити томе у прилог, мора се
имати у виду да је у Закону изричито поменуто да је реч о дејству пресуде
којом се усваја тужбени захтев, као и то да несагласни акционари имају
право на судску заштиту према општим правилима грађанског процесног права, што наводи на супротан закључак.
У сваком случају, може се закључити да је реч о врсти модел случаја, јер је суд у обавези да донесе истоветну одлуку по тужби која произилази из истог чињеничног стања, а при том је исти и правни основ. На тај начин, одлука суда посредно има дејство и на лица која нису странке у спору.
Фактички, несагласни акционари који су водили поступак јесу представници класе акционара, односно групе акционара са акцијама исте класе,
јер је дејство пресуде такво да се односи на сва лица у истом правном положају. Може се закључити да је реч о колективном механизму заштите
несагласних акционара и у најширем смислу колективној тужби.
С друге стране, Законом није предвиђено истоветно правило када
је реч о праву на принудни откуп акција. Акционар који сматра да цена
коју је друштво утврдило није законито утврђена може тражити од суда
да у ванпарничном поступку утврди вредност тих акција.83 Реч је о расправљању неправих ванпарничних ствари.84 Дакле, води се ванпарнични
поступак, при чему, надлежни суд о томе обавештава Централни регистар ради обустављања исплате цене акционарима чије су акције предмет
принудног откупа. Ако откупилац не депонује на рачун код Централног
регистра разлику између вредности коју је утврдио суд и оне коју је утврдило друштво, члан друштва може тужити и друштво које је у том случају неограничено солидарно одговорно са откупиоцем. Исти је случај и
када је реч о праву на продају акција. Дакле, није предвиђено да се пресуда којом се усваја тужбени захтев за исплату разлике против друштва односи на сва лица у истом положају, што није оправдано, имајући у виду
да се води рачуна о колективном интересу акционара када је реч о поменутом ванпарничном поступку.
Може се поставити питање колективне заштите акционара у случају повреде дужности директора коју имају према акционарима у поступку преузимања. Уколико не поступе у складу са правилом неутралности, директори могу бити изложени колективној тужби за накнаду ште83
84
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ту. Ипак, поједини аутори сматрају да колективна тужба у том случају
није адекватан механизам заштите, јер, између осталог, нема у довољној
мери одвраћајући карактер, ни у погледу евентуалне грађанскоправне одговорности нити моралне – репутације.85 У нашем праву, такав вид колективне заштите акционара није предвиђен.

V Сличности и разлике између колективне
и деривативне тужбе
Колективна и деривативна тужба су настале као средство правне
заштите у домену права правичности (енг. equitаble remedies).86 Обе тужбе су представничке. Деривативна тужба је представничка, с обзиром
на то да тужилац представља интересе другога.87 Исти је случај и са колективном тужбом, коју представничком чини то што акционар који је
подноси представља свој али и интерес других акционара у истом или
сличном положају.88 У првом случају, акционари представљају друштво,
а у другом већи број акционара.89
Основна разлика између ове две тужбе произилази из чињенице
да спор настаје због повреде права или интереса различитих лица. Када је
реч о деривативној тужби, повређен је интерес привредног друштва, па
досуђено њему и припада. С друге стране, колективна тужба је директна
тужба, имајући у виду да оно што је досуђено припада тужиоцу.90 Дакле,
у првом случају, реч је о заштити интереса привредног друштва и посредно свих акционара као групе, али и других носилаца ризика, док се у
другом случају штите директно акционари као група. Даље, деривативна
тужба представља средство правне заштите у случају повреде дужности
лица са посебним дужностима. Колективна тужба најчешће је у вези са
повредом права акционара, нпр. права гласа, права на дивиденду, права
увида у акте друштва, права пречег уписа акција и др.91 Такође, право на
85
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подношење колективне тужбе је, уопштено говорећи, право свих акционара, јер као услов није предвиђен капитал цензус нити су акционари у
обавези да се претходно обрате друштву. Ипак, обично је реч о мањинским акционарима, јер су управо они најчешће несагласни акционари.
Тужбе мањинских акционара представљају механизам колективне заштите мањинских акционара као групе. Деривативна тужба као тужба за
друштво не представља збир индивидуалних тужби, јер друштво као такво има правни субјективитет. С друге стране, колективна тужба најчешће представља збир индивидуалних тужби.92

VI Закључак
Постоје различити механизми колективне заштите акционара и
инвеститора у упоредним правима. Најпознатији такав механизам јесте
колективна тужба. Колективна тужба је тековина америчког права, која у
том облику није општеприхваћена у континенталним правним системима. Стога, може се разликовати тужба класе америчког типа (групна тужба) и колективна тужба европског типа. Колективна тужба у континенталним правним системима најчешће је организациона тужба јер право
на подношење те тужбе имају обично организације и удружења.
У српском компанијском праву акционари имају право на својеврсну колективну судску заштиту. Несагласни акционари могу поднети
тужбу против друштва којом се штити њихов колективни интерес у законом предвиђеним случајевима. Специфичност колективне тужбе се огледа у томе што се дејство пресуде којом се усваја тужбени захтев протеже
и на несагласне акционаре који нису били странке у поступку. С друге
стране, нерешено је питање евентуалних поступака по индивидуалним
тужбама несагласних акционара након доношења пресуде којом се тужбени захтев одбија.
Удружења акционара не могу подносити организационе тужбе за
заштиту интереса акционара. Требало би размислити и о увођењу тог механизма правне заштите акционара у наш правни систем, имајући у виду
да је организациону тужбу могуће поднети ради заштите улагача на тржишта капитала. Подношење организационе тужбе спада у надлежност
Комисије за хартије од вредности. Иако таква могућност постоји, законска одредба је превише штура, па је треба додатно прецизирати. Уколико
је намера законодавца била да Комисија за хартије од вредности може,
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између осталог, подносити и тужбе за накнаду штете коју су претрпели
улагачи, с обзиром на то да ограничења у Закону о тржишту капитала у
том погледу нема, требало је предвидети и механизам којим ће бити омогућено обештећење самих улагача након доношења пресуде којом се тужбени захтев усваја. Да закључимо, механизми колективне заштите у
компанијском праву и праву тржишта капитала нису разрађени у довољној мери. Потребно је учинити додатна прецизирања у законима који их
уређују да би предвиђени механизми колективне заштите акционара и
инвеститора били ефикасни, што за сада није случај.

Jelena LEPETIĆ, PhD
Assistant Professor at the Faculty of Law University of Belgrade

COLLECTIVE REDRESS MECHANISMS IN COMPANY
AND CAPITAL MARKET LAW
- Shareholder’s Collective Action Summary
The focus in this paper is on the shareholders’ litigation rights, precisely
the right of shareholder to file a collective action. Furthermore, the particular
emphasis is on the collective redress concerning investor protection. To start with,
the author defines collective action and presents its most important characteristics. Afterwards, the author analyzes collective actions in company law as well as
in capital market law. Collective action is particularly examined as a remedy available to dissenting shareholders. The author points to the similarities and differences between collective and derivative action. Finally, the author concludes that
collective redress mechanisms are available to shareholders and investors in Serbian law and calls for the improvement of the rules governing them.
Key words: class action, collective action, shareholders’ litigation rights, investors’ litigation rights, dissenting shareholders.
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ПРАВНА ПРИРОДА СТАЊА ПРЕДДРУШТВА
Резиме
У раду се покушава извршити временско и правно детерминисање
периода прије стицања правног субјективитета једног привредног друштва. Да се ради о једном од најсложенијих проблема компанијског права,
говори и чињеница различитости теоријских приступа и законских режима у упоредном праву. Једино је за заједницу насталу прије склапања
оснивачког акта донекле усаглашено мишљење да има правну природу
уговора о грађанском ортаклуку. Напротив, за период који траје након
овог тренутка све до регистрације привредног друштва прилично је тешко одредити правну природу и правила која треба примијенити на унутрашње и спољне односе чланова заједнице која се може назвати преддруштвом. Мишљења иду од признавања корпоративне правне природе,
па чак и потребе признања макар ограниченог правног субјективитета,
па до негације идентитета са будућим друштвом и заступања искључиво грађанскоправне природе настале заједнице којој се не признаје правни
субјективитет. Аутор се приклања другом ставу, подржавајући теорију
да и преддруштво има правну природу грађанскоправног ортаклука.
Кључне ријечи: предуговор, преддруштво, грађански ортаклук, инкорпорација.

I Увод
Поступак оснивања једног привредног друштва представља фазу
коју оснивачи морају безусловно проћи у циљу реализације намјере стварања новог субјекта у правном и пословном животу. Они, прије свега,
требају испунити захтјеве које законодавац пред њих поставља, како би
показали своју озбиљност и постојање воље за оснивање. Осим тога, креатори будућег привредног субјекта могу имати унапријед развијен концепт спровођења овог пројекта који изискује предузимање и других
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правних радњи које им легислатива не намеће, али их они сами сматрају
неопходним још у периоду прије стицања правног субјективитета.
Период прије инкорпорације привредног друштва представља један од најизазовнијих са гледишта правне теорије, и то услијед бројних,
још увијек, отворених питања која се у вези с њим појављују. Наиме,
многе су дилеме које се појављују у наведеном периоду, почев од тога колико он траје, да ли се може подијелити на подфазе, преко тога која му је
правна природа, па до проблема правних послова који се могу предузимати, односно могућности њиховог ограничења, одговорности лица који
их предузимају, али и осталих који су укључени у процес оснивања, те
питања одговорности новооснованог привредног друштва за већ преузете обавезе, односно начина њиховог преузимања.
Међу наведеним питањима, оно о правној природи стања прије
регистрације привредног друштва вјероватно представља и кључно питање, с обзиром да даје одговор на слиједеће питање која правна правила
треба примијенити на односе између субјеката у правним пословима у
наведеном периоду, као и на питање да ли постоји идентитет између овог
стања које добар дио теорије назива „преддруштво“ и самог привредног
друштва као правног субјекта, па самим тим и да ли новоосновано друштво мора да одговара за обавезе створене у фази оснивања.

II Трајање преддруштва
Неспорно је да оснивање привредног друштва траје све до тренутка
доношења рјешења од стране надлежног органа о упису у регистар привредних субјеката. Тренд у упоредном праву састоји се у измијештању вођења
овог регистра из дјелокруга судске власти и повјеравању управним организацијама, а све у циљу растерећења правосудног апарата, убрзања регистрације
и олакшања поступка оснивања у корист оснивача. Такав је случај и у Србији
гдје је наведени посао повјерен Агенцији за привредне субјекте. С друге стране, у Републици Српској посао регистрације и даље обављају правосудни органи и то регистарске судије Окружних привредних судова. Доношењем новог Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској,1 омогућене су, ипак, и одређене олакшице приликом спровођења процедуре оснивања, прије свега, укључивањем Агенције за посредничке, информатичке и
финансијске услуге РС (у даљем тексту: АПИФ), као управне организације
1
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Службени гласник Републике Српске, бр. 67/13. Такође, уведен је једношалтерски систем, који подразумијева и прибављање јединственог идентификационог броја код надлежног пореског органа, а ако
је могуће и царинског броја код Управе за индиректно опорезивање од стране АПИФ-а, као вид додатне услуге оснивачима. Видјети чл. 2-16 наведеног Закона.
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преко које се подноси пријава за регистрацију са потребном документацијом,
а коју она даље прослијеђује надлежном регистарском суду.
Оно што је спорно, пак, јесте тренутак отпочињања стања преддруштва. Наше право, као ни већина упоредних права, се не изјашњава о
овом питању. Углавном се прихвата мишљење да тзв. преддруштво настаје усвајањем оснивачког акта у захтијеваној форми. Међутим, на оснивању привредног друштва се ради и прије тог тренутка, па се поставља
питање евентуалне различитости правних природа ових двију подфаза
периода оснивања привредног друштва.
У иницијалној фази, када се потенцијални оснивачи тек први пут
састају како би размотрили идеју стварања привредног друштва, не мора
да постоји било какав акт који би се примјењивао на њихове међусобне
односе, као и односе према трећим лицима у које ће неки од њих или сви
ступати у даљем току оснивања, тј. припремања терена за настанак и дјеловање привредног друштва. Готово је неподијељено мишљење да у наведеном периоду који траје све до доношења оснивачког акта,2 треба примијенити правила грађанског ортаклука.3
На издвајању ове фазе оснивања инсистира њемачка правна теорија, која јој даје назив „предоснивачко друштво“.4 На основу таквог
претходног дјеловања не постоји обавеза оснивања привредног друштва,
иако то јесте циљ, али може да се одговара за евентуално штету у случају
несавјесног поступања. Ово је поготово случај уколико се оснивачи одлуче за закључење предуговора о оснивању привредног друштва. У том случају, ова фаза оснивања оправдано може да добије назив „предуговорно
друштво“ (њем. Vorvertraggesellschaft). У том периоду се ради о чистом
облигационом односу, и то унутрашњем између оснивача.
Да би предуговор, пак, могао да добије и снагу оснивачког акта, он мора да буде сачињен у форми која се тражи за сам оснивачки акт и да садржи
све потребне елементе законом прописане за оснивачки акт, зависно од тога
који се организациони облик привредног друштва жели основати. Ако би
ови услови били испуњени, тада би судска пресуда могла замијенити уговор о
2

3
4

Мада постоји и мишљење да би се овај период у односу на фазу преддруштва могао разграничити тренутком уписа цјелокупне вриједности основног капитала друштва. Видјети Драго
Дивљак, „Привредно друштво у оснивању и одговорност у правном промету“, Правни живот, бр. 11/96, 30.
Тако Јакша Барбић, Право друштава – опћи дио, 3. издање, Загреб, 2008, 201. Видјети и Götz
Hueck, Christine Windbichler, Gesellschaftsrecht, 21. Auflage, München, 2008, 207.
Њем. Vorgründungsgesellschaft. Види: G. Hueck, C. Windbichler, 206-207; Friedrich Kübler, Gesellschaftsrecht, 4. Auflage, Heidelberg, 1994, 433.
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оснивању друштва.5 Ово се, наиме, може десити уколико неко од лица која су
потписала предуговор одбије предузети неопходне правне радње у циљу
оснивања друштва, односно уколико одбије потписати оснивачки акт. У сваком случају, на предуговор се могу примијенити и правила о промијењеним
околностима, на основу којих престаје обавеза закључивања уговора ако би се
околности у међувремену толико измијениле да предуговор не би био ни
склопљен да су те околности постојале у моменту његовог склапања.
Јасна је, према томе, правна природа стања до момента усвајања
оснивачког акта. У питању је грађански ортаклук.6 Ипак, главна дилема
се односи управо на период од склапања оснивачког акта па до регистрације привредног друштва, тј. момента стицања правног субјективитета.
Стога се поставља питање која правна правила у овој фази треба примијенити како на односе између самих оснивача, тако и на питање њихове
одговорности за обавезе преузете према трећим лицима у своје или у име
привредног друштва, које у том периоду још увијек не постоји.

III Дилеме у вези одређивања правне природе
Данас у упоредном праву и правној теорији постоје различити концепти одређења правне природе оснивачке фазе након доношења оснивачког акта, коју бисмо и ми, ради једноставнијег излагања, могли назвати
преддруштво.7 Наведени назив, који потиче из њемачког права (Vorgesellschaft), а који је од земаља региона прихватило хрватско законодавство,8
усваја и дио наше теорије.9 Међутим, само прихватања назива ни у ком слу5

6

7

8
9
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Ј. Барбић, 202-203. Према чл. 268 ст. 5. хрватског Закона о обвезним односима тужба против несавјесног оснивача би се могла подићи најкасније у року од шест мјесеци од истека рока предвиђеног за склапање уговора (тј. оснивачког акта), а ако тај рок није био предвиђен, онда од дана кад је
по природи посла и околностима требало склопити уговор.
Ни њемачка теорија не спори грађанскоправну природу наведеног стања (третира се као BGBGesellschaft). Само изузетно може да постане и отворено ортачко друштво (Offene Handelsgesellschaft), у складу са пар. 105 ст. 1. Трговачког законика Њемачке из 1897. године (Handelsgesetzbuch). Види: G. Hueck, C. Windbichler, 207, 296. Исту правну природу имају и тзв. лажна или
неуспјела преддруштва, у случају којих од почетка није постојала намјера регистрације привредног друштва или се од ње касније одустало. У оваквим ситуацијама одговорност чланова за
обавезе је лична и неограничена. Ibid, 214.
У раније важећем Закону о предузећима Србије из 1996. и Р. Српске из 1998. год., ово правно
стање се називало „пренос потраживања и дуговања“. Видјети чл. 6 наведеног Закона (Сл.
гласник Р. Српске, бр. 24/98).
Закон о трговачким друштвима Хрватске (Народне новине, бр. 113/93, 34/99, 52/00, 118/03), чл. 6.
Видјети Зоран Арсић, Владимир Марјански, Право привредних друштава, 2. издање, Нови
Сад, 2015, 124; Стеван Шогоров, „Одговорност оснивача за обавезе предузећа – преддруштва“, Право и привреда, бр. 5-8/98, 42-51.
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чају не подразумијева прихватање и теорије о његовој правној природи коју
су произвели њемачки аутори, а прихватили и неки од наших.10
Према наведеном схватању, преддруштво није одвојено од привредног друштва, већ се ради о истом друштву које регистрацијом стиче правни
субјективитет, тј. оно је привредно друштво у настајању (in stato nascendi).
Сматра се да је ријеч о друштву sui generis, које је, иако још није стекло правни субјективитет, након склапања оснивачког акта почело правно да егзистира.11 Штавише, ово друштво има и своје органе које мора изабрати прије
регистрације, а који су потом задужени да поднесу пријаву надлежном регистру.12 Поједини аутори, ипак, сматрају да из овог не може произаћи органска структура преддруштва, већ да тако именовани органи представљају само пуномоћнике заједнице која се назива преддруштво.13
У суштини, сам концепт преддруштва има своја два основна схватања. Прво, према коме преддруштво и привредно друштво чине јединство (теорија јединства – идентитета) и друго, према коме је преддруштво удружење грађанског права без правног субјективитета, те које се
не може поистовјетити са новонасталим друштвом (теорија правне одвојености).14 Основна дилема, коју на различите начине рјешавају наведене
теорије, јесте која правна правила примијенити на интерне и екстерне
односе оснивача прије регистрације привредног друштва. Присталице
теорије јединствености су склоне да превагу дају прописима компанијског права, док они који заступају теорију правне одвојености сматрају
да се превасходно ради о облигационоправним односима.

10
11

12
13
14

Ову теорију у нашем праву заступа С. Шогоров. Види: С. Шогоров, 45.
Д. Дивљак, 31. Сматра се да оно није ни друштво грађанског права, ни удружење (Verein), већ једно sui generis друштво заједничке руке (Gesamthandsgesellschaft eigener Art), какву природу има и
ортачко друштво у њемачком праву, које такође нема правни субјективитет. Оно престаје без ликвидације моментом регистрације привредног друштва. Видјети Uwe Hüffer, Aktiengesetz, 9. Auflage, München, 2010, 198, 203. Слично схватање заступа и F. Kübler, 433. Овај аутор сматра да је преддруштво „једна организација, која подлијеже посебном правном режиму“. Ibid, 438. С друге стране, дефинише се и као „удруживање sui generis“ (Vereinigung eigener Art), које у великој мјери одговара друштву са ограниченом одговорношћу које се оснива. Стога се истиче да је, осим оснивачког акта, на односе у овој фази могуће примијенити и правила која се односе на д.о.о, осим уколико нису инкомпатибилна са стадијумом оснивања. Види: G. Hueck, C. Windbichler, 207.
Видјети Закон о трговачким друштвима Хрватске, чл. 62 ст. 4.
Види: Звонимир Слакопер, Друштво са ограниченом одговорношћу (у судској пракси и правној теорији), 2. издање, Загреб, 2009, 97.
Више о наведеним теоријама: С. Шогоров, 43-44. Такође, видјети U. Hüffer, 203.
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Ставови у германској правној литератури да је за предметну фазу прихватљива и природа грађанскоправног ортаклука су, ипак, временом побијеђени, па тако и компромисна схватања, којима се покушало помирити двије
супротстављене теорије, изношењем становишта да друштво могу обавезивати само они правни послови које су органи закључили у оквиру својих овлашћења, тј. само они који су неопходни или макар корисни за настанак и касније постојање будућег друштва, ипак, полазе од теорије јединствености.
Присталице компанијскоправне природе преддруштва истичу и
бројне предности таквог приступа. Сматра се да унос ствари и права прије регистрације не би био могућ без постојања преддруштва, а посебно се
наглашава значај ове чињенице у случају кад је предмет улога неко предузеће, које би у међувремену пропало кад не би имао ко да с њим управља у фази оснивања.15 Стога се пледира за то да се чак омогући и уписивање права својине, па и других стварних права на некретнинама које се
уносе у друштво, у земљишне књиге, и то као заједничко неподијељено
власништво у корист и на име свих чланова као заједничких власника тако да се сви и назначе као преддруштво привредног друштва чији су чланови.16 Ови захтјеви су упућени у циљу спречавања накнадног преношења права својине над већ уложеним некретнинама трећим лицима.
Први извор који би требало примјењивати на односе у преддруштву је свакако оснивачки акт. Међутим, јасно је да иако постоји слобода
регулисања односа и у фази преддруштва, оснивачи то, по правилу, не
чине. Напротив, у оснивачки акт се најчешће уносе само основне одредбе
које су нужне и прописане законом као услов за правну ваљаност таквог
акта, док се евентуална разрада у случају потребе врши другим општим
актом (нпр., статутом или уговором чланова) који се не мора регистровати и чије измјене изискују једноставнију процедуру и мање трошкове. С
друге стране, чак и кад би се односи из преинкорпорационе фазе регулисали овим актом, тешко би било предвидјети све могуће ситуације и искључити потребу за супсидијарним изворима права.
Присталице корпоративне природе преддруштва, стога, излаз виде у
супсидијарној примјени норми компанијског права, и то зависно од тога који се организациони облик привредног друштва жели основати. Само уколико би то била друштва лица, могли би се примијенити и облигационо15

16
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Види: Ј. Барбић, 177-178. И G. Hueck, C. Windbichler истичу да преддруштво може да управља
предузећем, па чак и да буде у улози комплементара командитног друштва. Види: G. Hueck,
C. Windbichler 209. Такође, F. Kübler, 436.
Ј. Барбић, 185.
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правни извори, тј. правила уговора о ортаклуку.17 И овдје се, ипак, разликују
системи у којима ортачка друштва немају правни субјективитет, попут њемачког, и они гдје га имају, као што је хрватско законодавство. Само у првим би била могућа примјена правила грађанског ортаклука, док би у другим, досљедним заступањем усвојеног става, прво требало примијенити
правила трговинског ортаклука, па тек онда грађанског.
Када је ријеч, пак, о будућим друштвима капитала, тада се заступа
недвосмислено становиште да треба примијенити правила одговарајућег
типа привредног друштва.18 Изузетак се чини једино у односу на она правила која изричито претпостављају правни субјективитет. Тако, нпр.,
оснивачки акт друштва са ограниченом одговорношћу не би могао да се
измијени квалификованом већином, како би иначе било могуће да је
друштво регистровано, већ би се морао усвојити нови акт од стране свих
оснивача, и то у форми законом прописаној за доношење, а не измјене
оснивачког акта, уколико је ова друга евентуално блажа, као што је случај
у праву Р. Српске.19 Оваквим приступом се, међутим, одступа од досљедне примјене концепта идентитета преддруштва и друштва, па се у њемачкој правној теорији јављају и другачија становишта, према којима и у наведеним случајевима треба примијенити право привредних друштава и
прихватити измјене путем квалификоване већине. Постоји и мишљење
компромисног карактера према коме би се могле прихватити измјене
оснивачког акта квалификованом већином, али да се то може регистровати тек након стицања правног субјективитета.20
17
18

19

20

Тако С. Шогоров, 45.
Тако би, нпр., повјериоци преддруштва друштва капитала своја потраживања могли остваривати само од преддруштва, које би могло захтијевати од оснивача покриће губитака само до висине обећаног улога у друштво. Види: G. Hueck, C. Windbichler, 210-211. С друге стране, F. Kübler признаје да је
спорно питање обима одговорности и тога према коме постоји иста, те износи четири различита
схватања почев од непостојања одговорности за правне послове, већ само за законске обавезе, преко
ограничене спољне одговорности само до висине обећаног улога (које становиште заступају и Hueck
и Windbichler), па до неограничене унутрашње одговорности према предддруштву за губитке или
неограничене спољне одговорности према повјериоцима. На крају се опредјељује за посљедње рјешење као најприближније правној природи овог стања истичући да је неубједљиво тумачење о потреби примјене правила о ограниченој одговорности чланова привредног друштва које још није ни
основано, уз постојање неизвјесности да ли ће уопште и доћи до оснивања (нпр., у случају одустајања
од намјере регистрације и претварања преддруштва у „лажно“). Видјети F. Kübler, 440-441.
За доношење је неопходна нотарска обрада, док се измјене могу вршити и у форми нотарске
потврде. Видјети Закон о привредним друштвима Републике Српске (Сл. гласник РС, бр.
127/08, 100/11, 67/13; у даљем тексту: ЗПД), чл. 7. За хрватско право, видјети Ј. Барбић, 182.
Види: Ј. Барбић, 182-183.
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Осим досљедношћу у провођењу концепта идентитета, предности
примјене компанијскоправних над облигационоправним прописима се
бране и другим аргументима. Тако се истиче на прво мјесто сврха склапања оснивачког акта, а то је стварање привредног друштва и што скорија
примјена правила која регулишу жељени организациони облик. Затим се
наглашава да је то чак у складу и са основним принципима облигационог
права да уговоре треба тумачити у складу са заједничком намјером уговарача, а то је код уговора о оснивању примјена одредаба компанијских закона. Такође, сматра се да су правила компанијског права изричита, док
би примјена облигационог права захтијевала сложенија тумачења и
правне конструкције. Предност правила привредних друштава покушава
се оправдати и општим принципом lex specialis derogat legi generali. Коначно, сматра се да и сами разлози престанка преддруштва, од којих су
неки истовјетни разлозима за престанак и самог привредног друштва,
као нпр., одлука чланова преддруштва о престанку или пресуда суда донесена поводом тужбе због престанка из важног разлога или због немогућности постизања сврхе друштва, такође говоре у прилог аналогне
примјене правила о друштву на преддруштво.21
Досљедна примјена правила компанијског права може да произведе и ограничену одговорност оснивача за обавезе преузете у име будућег друштва. Приговор да то није прихватљиво у случају да друштво не
буде основано, побија се аргументом да су трећа лица била упозната са
чињеницом да се наступа у име будућег друштва капитала, па тако и на
ограничену одговорност оснивача само до висине улога који су унијели
или су се обавезали унијети у будуће друштво. Дакле, оснивачи за обавезе
преддруштва не би требали сносити већи ризик него за обавезе самог
друштва.22 Сматра се да и таква ограничена одговорност треба да престане моментом уписа друштва у надлежни регистар.23 Међутим, ако се оба21
22

23
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Више: З. Слакопер, 93-94, 104.
Овакав став и за наше право заступа С. Шогоров, 47-48. Међутим, мора се нагласити да је у вријеме писања наведеног рада на снази у Србији био Закон о предузећима из 1996. године, који је рјешењем из чл. 6 о аутоматском прелазу права и обавеза насталих у фази оснивања на новоосновано друштво, у великој мјери потпиривао такав приступ. Штавише, ово је могло да се протумачи
као много досљеднија примјена теорије јединства него она из њемачког законодавства, према коме је пренос права и обавеза уговорног карактера, с тим да уколико се оствари у року од три мјесеца од дана регистрације, не тражи се сагласност повјерилаца. Видјети Закон о акционарским друштвима Њемачке из 1965. године (Aktiengesetz, BGBl. I S. 1089), пар. 41 ст. 2.
Према тзв. теорији континуитета сва оправдана права и обавезе прелазе на друштво у моменту регистрације, без потребе за посебним преузимањем истих од стране друштва. Види:
G. Hueck, C. Windbichler, 212, 470. До тога долази путем универзалне сукцесије. Видјети F.
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везе не преузимају изричито у име будућег друштва, оно их и тада може
преузети након што стекне правни субјективитет, али се у овом случају
то одвија према правилима уговорног права, тј. примјеном одредаба о
уступању уговора, преузимању дуга или приступању дугу.
Ипак, и упоредноправна рјешења која почивају на германском
концепту остављају доста дилема по питању одговорности за обавезе. Тако се у Хрватској прописује неограничена и солидарна одговорност за
обавезе у фази оснивања оних лица која су их преузела у име трговачког
друштва.24 С обзиром на то да та лица не морају бити и оснивачи друштва, јавља се дилема у погледу врсте одговорности оснивача у том случају. У правној теорији постоје становишта да би требало прихватити
концепт супсидијарне одговорности у односу на лица која су преузела
обавезу, с обзиром да солидарна одговорност, као тежа од супсидијарне,
није прописана законом.25
На основу свега изложеног, могли бисмо закључити да иако присталице компанијскоправне природе преддруштва то изричито не истичу, оно према њиховом схватању практично има ограничен субјективитет. Преддруштво, у ствари, антиципативно позајмљује субјективитет од
будућег друштва и може да наступа у правном промету у његово име
иако то друштво још не постоји. На преддруштво се примјењују идентични прописи као и на привредно друштво, при чемо се чак јављају ставови
о потреби примјене и оних извора који се искључиво односе на правне
субјекте, као што је нпр., могућност вођења стечајног поступка.
Насупрот теорији идентитета стоји концепт одвојености фазе
оснивања у односу на привредно друштво и његову правну природу, који
нарочито заступа француска правна теорија.26 Ова струја се позива искључиво на облигационоправну природу оснивачке фазе, која траје од
доношења оснивачког акта све до регистрације привредног друштва, те

24
25
26

Kübler, 437. Иначе, овај аутор заступа становиште да до момента регистрације постоји неограничена одговорност чланова за обавезе преддруштва. Ibid, 441-442. Теорију универзалне
сукцесије прихвата и хрватско законодавство. Види: Закон о трговачким друштвима Хрватске, чл. 6 ст. 3 и 6.
Закон о трговачким друштвима Хрватске, чл. 6 ст. 2.
З. Слакопер, 99.
Наведено становиште заступају Ripert, Hamel и други аутори. Више о томе: Ивица Јанковец,
Привредно право, 4. издање, Београд, 1999, 44-45.
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која је најприближнија установи грађанског ортаклука. Таквом становишту се приклања и већина наших аутора.27
Закон о привредним друштвима Србије више не садржи одредбе о
питању одговорности за обавезе настале у фази оснивања, нити начину
њеног преноса са оснивача на новоосновано друштво, али регулише да
друштво може члановима извршити повраћај трошкова у вези са оснивањем искључиво ако је то предвиђено оснивачким актом.28 За разлику од
овог, раније важећи Закон, који је у готово идентичном тексту и данас на
снази у Републици Српској, предвиђа режим уговорне цесије за питање
преноса обавеза са оснивача на новоосновано друштво.29 Овим је јасно
наглашена одвојеност идентитета преддруштва и привредног друштва.
Интересантно је да је то најбоље могао потврдити Закон о предузећима
из 1996. године,30 да је усвојена одредба из његовог Приједлога, да се односи између оснивача регулишу грађанскоправним уговором.31 Ово је
посебно битно нагласити, с обзиром да је поменути Закон прихватио
концепт законске цесије обавеза из фазе оснивање, што је приближније
супротстављеној теорији идентитета. С друге стране, постоје још драстичнија рјешења у правцу побијања било каквог идентитета, која у потпуности забрањују могућност наступања у име будућег друштва, а у слу27

28
29

30
31
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Видјети Мирко Васиљевић, Компанијско право, 9. издање, Београд, 2015, 62; И. Јанковец, 4446; Марко Рајчевић, „Правни статус оснивача привредног друштва“, Правна ријеч, бр. 36/13,
401-402; Д. Дивљак, 32-33. Присутне су и дефиниције фактичког ортаклука, који између осталог, може настати кад се друштво формира с намјером уписа у привредни регистар, али до
тог уписа из неког разлога не долази. Видјети Ранко Вулић, Душка Богојевић, „Неке форме
сличне ортаклуку“, Правна ријеч, бр. 20/09, 560.
ЗПД Србије (Сл. гласник Р. Србије, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15), чл. 16 ст. 1.
Видјети ЗПД Р. Српске, чл. 12 ст. 2. Спорна је, међутим, терминологија која се у Закону користи, с
обзиром да се предвиђа солидарна одговорност са оснивачима или другим лицима која су преузела обавезе у оснивачкој фази, ако се након регистрације те обавезе преузму. Дејство преузимања
дуга се, међутим, састоји у ослобађању од одговорности претходног дужника уз изричит или прећутан пристанак повјериоца. Овако је регулисано и у нашем Закону о облигационим односима
(Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и Сл гласник Р. Српске, бр. 17/93 и 3/96; у даљем тексту: ЗОО), чл. 446-448. Само изузетно, ако је у вријеме повјериочевог пристанка на уговор о преузимању дуга преузималац био презадужен, а повјерилац то није знао нити је морао знати, пређашњи дужник се не ослобађа обавезе (ЗОО, чл. 448 ст. 2). Стога би било исправније тумачење да се,
у ствари, ради о приступању дугу, за које се не тражи сагласност повјериоца, с обзиром да треће
лице ступа у обавезу поред дужника (видјети чл. ЗОО, чл. 451-452). Рјешење да друштво може
преузети обавезе од оснивача након уписа у регистар постоји и у француском праву (Закон о трговачким друштвима Француске из 1966. год., чл. 5 ст. 2).
Односно, Р. Српске из 1998. године. Видјети Сл. гласник Р. Српске, бр. 24/98.
Ради се о несуђеном чл. 7 ст. 2 овог Закона. Више о томе Д. Дивљак, 33.
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чају кршења забране одговорно лице/а санкционишу одговорношћу за
створене обавезе цјелокупном сопственом имовином, односно неограниченом солидарном одговорношћу.32
Неспорно је, према томе, да у нашој правној теорији преовлађује
став на оснивачки акт све до регистрације привредног друштва има искључиво облигационоправну природу, те да тек моментом стицања правног субјективитета привредног друштва задобија и статусноправне карактеристике.33 Јасно је и да овај акт, иако је дозвољено, не може предвидјети све могуће ситуације и односе који се могу појавити у фази оснивања, па може доћи и до потребе примјене супсидијарних извора права, а
то би била правила уговора о ортаклуку. Ту се проблем компликује, с обзиром да је у питању неименовани уговор.34 Некада је био регулисан прописима који су, на основу Закона о неважности прописа донијетих прије
6. априла 1941. године и за вријеме непријатељске окупације, изгубили
правну снагу.35 Међутим, ови прописи се и данас, у недостатку позитивноправних извора, могу примјењивати у форми обичаја. На простору
Србије и Републике Српске су важила два таква извора: Српски грађански законик (у даљем тексту: СГЗ) од 11.03.1844. године и Аустријски грађански законик (у даљем тексту: АГЗ) од 01.06.1811. године.36 Први законик је у ствари скраћени превод другог,37 који се код нас примјењивао на

32
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34
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Видјети Закон о привредним друштвима Федерације БиХ (Службене новине ФБиХ, бр. 81/15),
чл. 4 ст. 3-4.
Због овакве природе уговора о оснивању привредног друштва у XIX вијеку је била веома раширена тзв. уговорна теорија о трговачким друштвима, према којој је трговачко друштво,
као и ортаклук, уговорни однос у који су ступили његови оснивачи. Ова теорија је касније
напуштена и замијењена институционалном теоријом која више одговара потребама савремене тржишне привреде. Више: И. Јанковец, 46-46.
Био је предвиђен у Скици за законик о облигацијама и уговорима професора Константиновића, под насловом „привредно удружење грађана“, међутим ово рјешење није ушло у текст
ЗОО-а. Актуелни Нацрт грађанског законика Србије обухвата и питање грађанског ортаклука. Више: Томица Делибашић, „Грађански ортаклук у светлу правне традиције и савремених
законских решења“, Право и привреда, бр. 4-6/2015, 796.
Видјети Сл. лист ФНРЈ, бр. 86/46.
Проглашен је у Бечу под насловом Allgemeines Burgerliches Gesetzbuch für die deutschen
Erbländer (Општи грађански законик за њемачке насљедне територије), Justizgesetzsammlung,
бр. 1-6/1811. Претрпио је три новеле – 1914., 1915. и 1916. године.
Мада има и различитих одредаба. Тако су, нпр., према АГЗ-у сви ортаци обавезни једнако радити на заједничкој користи ортаклука, без обзира да ли посједују различите удјеле (чл.
1185), док су према СГЗ-у то дужни чинити по мјери удјела уложеног у ортаклук (пар. 730).
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територији Војводине, а у Босни и Херцеговини је у вријеме аустроугарске управе имао значај помоћног правног извора.
Грађански ортаклук се мора разликовати од трговачког, прије свега,
по томе што нема правни субјективитет, мада постоје мишљења да би га
требало признати.38 Ипак, с обзиром да формалноправно никад није признат, недостатак субјективитета производи и друге посљедице, као што је
немогућност остваривања стварних права на имовини, а самим тим и преузимања обавеза у правном промету. Ово је и основни разлог зашто су присталице теорије идентитета одступиле од схватања о грађанскоправној природи преддруштва. И поред тога, имовина, односно улози, се могу уносити
и у ортаклук. Она формално остаје у својини ортака, али се фактички ствара
режим заједничке имовине (тзв. имовине заједничке руке), на који начин
уосталом функционишу и ортачка трговачка друштва у оним правним системима који им не признају правни субјективитет (као што су енглески,
амерички и њемачки), па тако отпада и наведени приговор присталица теорије идентитета. Сваки пословни подухват сноси одређене ризике, па тако и
овај има ризик да ортаци препродају унесене удијеле против воље осталих
чланова, али тиме и они сами ризикују властиту одговорност за причињену
штету и то неограничено цјелокупном имовином.39 Оваква одговорност је
потврђена и ЗПД-ом Р. Српске,40 који предвиђа одговорност оснивача који
не изврше обавезе у вези са оснивањем привредног друштва или дају нетачне податке у вези са улогом.
За заштиту интереса повјерилаца преддруштва, веома је значајно
и законско рјешење о неограниченој солидарној одговорности за радње
преузете у фази оснивања, поготово у случају да друштво не прихвати
обавезе проистекле из тих радњи.41 Овим је преузето рјешење Прве директиве компанијског права ЕУ из 1968. године.42 Наведеним законским
рјешењем се одступа од мишљења да се у грађанском ортаклуку за обавезе одговара подијељено, сразмјерно удјелима ортака,43 и приближава рјешењу прихваћеном за трговачки ортаклук чији ортаци за обавезе друштва одговарају неограничено солидарно цјелокупном својом имовином.
38
39
40
41
42
43
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Тако сматра Борис Визнер, Грађанско право у теорији и пракси, књига III, Ријека, 1969, 1162.
Нав. према Илија Бабић, „Уговор о ортаклуку“, Правни живот, бр. 10/04, 485.
Видјети АГЗ, чл. 1191 и СГЗ, пар. 738.
Види: ЗПД Р. Српске, чл. 13 ст. 3.
ЗПД Р. Српске, чл. 12. Од наведене врсте и обима одговорности се може одступити само ако
је уговором са повјериоцима другачије одређено.
Наведена Директива (ОЈ, 68/151/ЕЕC), чл. 7. Више: М. Рајчевић, 402.
Види: Т. Делибашић, 790.

ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Право и привреда

Примјена правила грађанскоправног ортаклука рјешава, пак, дилему о правном положају лица која преузимају обавезе за потребе будућег друштва и дефинитивно их третира као пуномоћнике, а не као органе
преддруштва.44 АГЗ овдје упућује на одредбе које се односе на права ортака на управљање заједничком имовином,45 према којима право на управљање припада свим ортацима, а о текућим пословима се одлучује већином гласова, и то по капиталу, а не по удјелима.46 На исти начин се може
изабрати и пословођа, који ће се сматрати пуномоћником.47 Ако их је
изабрано више, тада и они одлучују већином гласова.48 Тиме је ријешен и
приговор који се спорадично појављује у правној теорији, а који се састоји у невјерици како се може, уколико се прихвати природа грађанског
ортаклука, повјерити управљање оним лицима за која нису гласали сви
чланови преддруштва.49 Дакле, то је могуће и у случају грађанског ортаклука, тако да отпада и овај аргумент у прилог потребе за приклањањем
корпоративној природи преддруштва. Уговор о ортаклуку је, такође, и
уговор са особинама intuitu personae, тј. међусобног повјерења које треба
да постоји међу ортацима, па они зато своја права из уговора не могу
пренијети на трећа лица без сагласности осталих уговарача.50
Приказаним рјешењима показује се да разлика између компанијскоправног и облигационоправног концепта правне природе преддруштва и није толико велика, поготово с обзиром на чињеницу да значајан
дио присталица теорије идентитета одступа од потпуне примјене одредаба компанијског права, попут оних које се односе на измјене оснивачког
акта квалификованом већином, и сл. Пошто се ради о облигационом уговору, он се прије стицања правног субјективитета мора усвојити и мијењати искључиво сагласношћу свих оснивача. Такође, у овој фази је још
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У хрватском праву је законом прописана обавеза формирања органа д.о.о.-а прије подношења пријаве за упис у судски регистар, и то једног или више чланова управе друштва, а ако
друштво мора имати надзорни одбор, обавезан је избор и овог органа прије регистрације.
Видјети Закон о трговачким друштвима Хрватске, чл. 394 ст. 1. Именована лица, у ствари, и
подносе пријаву за упис у регистар.
АГЗ, чл. 1188 у вези са чл. 833-842.
АГЗ, чл. 833.
Истовјетно рјешење предвиђа и СГЗ (видјети пар. 733 и 737).
Додатно се истиче да, уколико се ради о трговцима, право оглашено, те дато једном или неколицини
ортака да воде ортаклук, тј. да потписују у име ортаклука свеколике исправе и списе, садржава већ у
себи пуномоћ од свих ортака (АГЗ, чл. 1201). Упореди са СГЗ, пар. 748.
На појављивање наведеног приговора упућује и З. Слакопер, 97-98.
Видјети АГЗ, чл. 1186 и СГЗ, пар. 731.
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увијек могуће тражити поништење или раскид уговора,51 док се након регистрације привредног друштва може тражити само ликвидација друштва, која би могла произвести дејство поништења или раскида уговорног односа. Коначно, уколико не дође до оснивања друштва, а претходно
су уношени улози у преддруштво, могуће је да је наступањем у правном
промету дошло до промјена у имовини, па у случају тешкоћа у вези диобе
заједничке имовине треба примијенити принцип да се она мора извршити тако да сви чланови буду задовољни, а не већинским гласањем.52
Можда најдрастичнија разлика између два концепта се може приказати у поступку оснивања једночланог друштва, што је могуће у случају затвореног акционарског друштва и друштва са ограниченом одговорношћу.
Присталице теорије идентитета и тада сматрају да постоји преддруштво, те
да је потребно примијенити исти режим као и у случају вишечланих преддруштава, с обзиром да и овдје постоји потреба предузимања одређених
правних радњи прије регистрације, макар оних законом прописаних, као
што је обавеза уношења улога. Сматра се да моментом уношења, ти улози
више не припадају оснивачу, па се не могу захватати ни извршењем ради
намирења потраживања од стране његових личних повјерилаца. То може
довести и до злоупотреба.53 С обзиром на то да грађански ортаклук не може
да се састоји од само једног ортака, овим путем није могуће одредити правну природу једночланог преддруштва. Сматрамо да у овом случају не би
требало ни прихватити да се уопште ради о преддруштву, јер не постоји потреба да једини оснивач регулише своје односе према било коме, па треба и
даље лично да одговара према трећим лицима за све предузете радње све
док намјеравано привредно друштво не буде и основано.
Упоредноправни преглед становишта о правној природи периода
прије инкорпорације бисмо могли завршити указивањем и на англосаксонско право, које се често издваја у односу на континенталноправна рјешења.
Тако је и у овом случају, с тим да се посебно мора издвојити енглеско право.
Наиме, у овом правном систему, ни у теорији ни у законодавству није посвећено много пажње фази преддруштва. Акцентује се позиција тзв. покретача

51
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Поништење се, нпр., може тражити због заблуде или других мана воље, док се раскид може
тражити због промијењених околности. Види: И. Јанковец, 45.
Види рјешење чл. 841 АГЗ-а. Такође, СГЗ, пар. 734. Уколико би ствар унијета у ортаклук у међувремену изгубила своју индивидуалност и постала нова ствар на којој су титулари сви ортаци, као заједничари или сувласници, ризик случајне пропасти или оштећења ствари сноси
ортаклук. Види: И. Бабић, 487.
Ово признају и присталице наведеног концепта. Види: Ј. Барбић, 199-200.
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(енг. promoter), који не морају бити будући чланови компаније,54 њихова обавеза фидуцијарне дужности према компанији,55 и посљедице њеног кршења,
као и режима награђивања и накнаде трошкова оснивања. Интересантно је
рјешење да, иако постоји обавеза фидуцијарне дужности према будућој компанији и вршењу послова оснивања, промотери немају право на било какву
накнаду, па чак ни издатака за потребе регистрације, уколико им то компанија не одобри посебним уговором тек након стицања субјективитета.56
Што се тиче саме правне природе стања прије инкорпорације, ту се
енглеска правна теорија углавном не изјашњава, мада постоје и одређена
мишљења да се ова фаза може подвести под ортачко друштво (partnership).57
У сваком случају, не прихвата се идентитет између преддруштва и новооснованог друштва, с обзиром да енглеско право заузима најригорознији
приступ по питању могућности преузимања права и обавеза из фазе оснивања од стране привредног друштва. Наиме, то је могуће само у случају новације, која се мора доказати. Притом, да би дошло до новације, неопходан
је пристанак сауговарача, јер се практично ради о закључењу новог уговора.
Према томе, само поступање по уговору закљученом у преинкорпорационој
фази није довољно, уколико су представници компаније у заблуди мислили
да су обавезни да то чине. Такође, ни чињеница да су одредбе претходног
уговора унијете у опште акте компаније, не даје њеним представницима
овлашћење да могу просто да га усвоје и реализују.58
54

55

56
57
58

Некада су, до Првог свјетског рата, то били чак и професионални оснивачи, који су знали
злоупотријебити свој положај на штету компаније и њених будућих власника, па су изгубили
повјерење и временом нестали. Томе су кумовале и законске одредбе које су чиниле ригорознијим услове јавне емисије акција. Више: Paul L. Davies, Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law, 8th ed., London, 2008, 105-106; Robert R. Pennington, Company Law, 7th edition, London/ Dublin/ Edinburg, 1995, 701-702.
При чему се не врши било какво разграничење периода унутар фазе оснивања, па чак не објашњава ни чињеница како ова обавеза, која се састоји у: а) забрани стицања тајног профита из
вршења оснивачких послова без сагласности компаније и б) откривању компанији било каквог
интереса који може постојати на страни промотера у трансакцијама у које улази, може постојати према компанији у периоду када она још не постоји.
Види: Geoffrey Morse et al., Charlesworth and Morse: Company Law, 14th ed., London, 1991, 103.
У енглеском праву ортачко друштво нема субјективитет. Видјети код Д. Дивљак, 33.
Компанији се не дозвољава да само ратификује уговор, с образложењем да у вријеме његовог закључења она није постојала, те да нико није могао да поступа као њен претпостављени заступник.
Ово правило је установљено још у XIX вијеку у случају Kelner v Baxter (1866) LR 2 CP 174. Више:
Derek French, Stephen W. Mayson, Christopher L. Ryan, Mayson, French & Ryan on Company Law,
31st ed., Oxford, 2014. То, међутим, не значи да компанија не би могла, нпр., прихватити испоруку
робе или понуђену исплату, а да не буде везана уговором. Види: P. Davies, 115.
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Правила о могућности преузимања уговора закључених од стране
промотера су се, ипак, временом ублажавала. Према common law-у, ваљани су били само уговори које су закључили промотери и у своје име поред имена компаније, док су они закључени само у име будуће компаније
били ништави. Наравно, за обавезе из првих су одговарали сами промотери. Потом је у енглеско право, под утицајем компанијског права
Европске Уније,59 увршћена одредба да уговори могу остати на снази и у
другом спорном случају. Наведено рјешење је имплементирано 1972. године,60 а сада се налази, са мањим измјенама, у чл. 51 ст. 1 Компанијског
закона из 2006. године.61 Стога, у случају уговора закључених прије инкорпорације, одговарају само они који су их и закључили, уколико није
шта другачије договорено са сауговарачем, док компанија може да преузме одговорност само у случају закључења новог уговора под истим условима. Чак и тада промотери и даље могу бити одговорни, уколико се у
новом уговору та одговорност не искључи.
Можемо, на крају, закључити да и поред чињења у правцу ублажења проблематике преузимања уговорне одговорности,62 енглеско право је
и даље остало са најстрожијим захтјевима у овом погледу.63 Из тог разлога, да би избјегли своју одговорност, промотери често практикују припремање нацрта уговора, умјесто њиховог закључивања са трећим лицима. У таквим уговорима се изричито наглашава да је новооснована компанија уговорна страна и предвиђа се да ће сауговарач извршити своју
обавезу тек након што компанија стекне правни субјективитет.64

59
60
61
62
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64
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Првобитно чл. 7 Прве директиве компанијског права, која је усвојена прије него што је Велика Британија ушла у Европску Заједницу, а сада чл. 8 Директиве 2009/101/ ЕC.
European Communities Act из 1972, чл. 9 ст. 2. Видјети D. French et al., 627; P. Davies, 115-116.
Companies Act. Више: John Birds et al., Boyle & Birds’ Company Law, 6th ed., Bristol, 2007, 112-113; Ben
Pettet, Pettet’s Company Law (Company and Capital Markets Law), 3rd ed., Harlow, 2009, 52-53.
На чему је посебно радио Jenkins Committee који је 1962. препоручио реформу у виду допуштања могућности ратификације уговора из преинкорпорационе фазе, без потребе добијања
сауговарачеве сагласности. Види: P. Davies, 118; R. Pennington, 106.
То није случај са осталим правним системима из групе англосаксонских. Тако је у америчком
праву дозвољена ратификација уговора, с обзиром да се сам уговор након инкорпорације
третира као континуирајућа понуда отворена за усвајање од стране новоосноване компаније.
Више: М. Васиљевић, 62; R. Pennington, 107.
Види: G. Morse et al., 110.

ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Право и привреда

IV Закључак
Иако су теоријски замисливи, у пракси се готово не појављују случајеви да неко оснује привредно друштво без предузимања претходних
правних радњи. Обично се и прије стицања правног субјективитета друштва јавља потреба обављања појединих послова како би се створили
услови да се друштво што прије укључи у правни промет. Најчешће се
ради о закључењу уговора о закупу пословног простора, набавци опреме,
ангажовању радника, именовању првих чланова органа, и сл. Уосталом,
одређене радње, које изискују трошкове чије рефундирање се очекује од
будућег друштва, се и морају обавити. То су, нпр., отварање привременог
рачуна, трошкови доношења оснивачког акта и регистрације друштва,
јавне емисије у случају стварања отвореног акционарског друштва, и сл.
На све наведене односе и радње је потребно примијенити одређена правна правила. Која ће бити узета у обзир, зависиће од усвојеног концепта правне природе стања прије инкорпорације, које можемо назвати
преддруштвом. Иако постоје мишљења да већ само склапање оснивачког
акта даје једној оваквој заједници корпоративни карактер, не бисмо се
могли сложити са тим. Наиме, оснивачки акт се доноси да би производио статусно дејство након регистрације привредног друштва. До тог момента, он се може примјењивати, али са дејством само између самих
оснивача, и то уколико су регулисали међусобне односе у фази оснивања,
што и није уобичајено. У сваком случају, оснивачки акт може имати само
облигационоправно дејство у периоду трајања преддруштва. Његове одредбе које имају екстерно дејство неће бити релевантне за трећа лица.
Стога је за одређивање правних извора који ће се примијенити на те односе од круцијалног значаја тумачење правне природе преддруштва.
Чланови преддруштва се, наиме, налазе у једном уговорном односу, у ком имају исти циљ и гдје владају односи intuitu personae. Они наступају у односима са трећим лицима као заступници једне заједнице која нема правни субјективитет и стога су лично одговорни за преузете обавезе. Таква ће бити одговорност чак и изабраних представника (нпр., првих органа друштва), који уопште не морају бити оснивачи. Иако они
дјелују фактички на основу уговора о налогу у име будућег друштва, чињеница је да то друштво још не постоји, те су правно посматрано у том
тренутку и они сауговарачи трећих лица.
Према томе, с обзиром на то да у нашем правном систему не постоје привредна друштва без правног субјективитета, те да не можемо
прихватити да између преддруштва и будућег друштва постоји иденти179
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тет, то је логично да оваква заједница може имати само природу једног
грађанскоправног уговорног односа, а најприближнија је уговору о ортаклуку. Стога у недостатку законских одредаба које изричито регулишу
односе у периоду преддруштва, потребно је примијенити изворе који се
односе на грађански ортаклук, а не изворе компанијског права.

Zoran VASILJEVIĆ, PhD
Assistant Professor at the Faculty of Law University of Banja Luka

LEGAL NATURE OF THE COMPANY'S
PREINCORPORATION PHASE
Summary
In this paper the author attempts to determinate, temporally and legally, the period prior to the acquisition of the company’s legal personality. That
the word is about one of the most complex problems of company law, speaks the
fact of diversity of theoretical approaches and legal regimes in comparative law.
It is only for the society, which originated before the conclusion of the articles of
association, to some extent agreed opinion that it has legal nature of the civil
law partnership. On the contrary, it is quite difficult to determinate the legal nature and applicable rules on the internal and external relations of the members
of the society that could be named as preliminary company, which lasts during
the period from conclusion of articles of association until its registration in company register. The opinions range from the recognition of its corporate legal nature, and even pointing the need to recognize at least limited legal personality,
to the opposite attitude which negate its identity with the future company and
advocate purely civil law legal nature of the incurred society, without recognizing the possession of legal personality. The author pays tribute to the second
point of view and supports the theory of the civil law partnership legal nature of
preliminary company.
Key words: preliminary contract, preliminary company (preincorporation phase), civil partnership, incorporation.
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Др Иван ТОДОРОВИЋ
адвокат у Београду

ПРЕДЛАГАЊЕ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
У СКЛАДУ СА НАЧЕЛОМ САВЕСНОСТИ И ПОШТЕЊА
Резиме
У раду се анализирају злоупотребе института плана реорганизације. Навођење водећих случајева из америчке праксе по питању одбациавања планова због поступања у лошој вери има за циљ да се снагом аргумената наведених у образложењима пресуда скрене пажња на могуће
обрасце коришћења овог правног института које би требало окарактерисати као незаконите и у домаћој пракси. Америчко право је узето као
полазна основа, имајући у виду да је реорганизација настала у том правном систему и да се многа решења у домаћем закону угледају управо на
тзв. „Chapter 11“ америчког стечајног закона. Савесно и поштено поступање је конкретизовано и одредбама немачког стечајног закона, које важи за једно од најразвијенијих стечајних законодавстава на свету. Након сагледавања неколико модела несавесног поступања предлагача планова у домаћој пракси, даје се закључак о потреби „морализације“ код
примене института реорганизације у Србији.
Кључне речи: план реорганизације, предлагање плана реорганизације у
доброј вери, стечај, реорганизација.

I Увод
План реорганизације се у домаћој пракси често употребљава противно начелу савесности и поштења. Законом о стечају је предвиђено да
се реорганизација спроводи ако се њоме обезбеђује повољније намирење
поверилаца у односу на банкротство, а посебно ако постоје економско
оправдани услови за наставак дужниковог пословања. Овакву одредбу
треба тумачити да не може постојати реорганизација без основног циља,
повољнијег намирења поверилаца. Ако је тај основни услов испуњен, додатни услов који треба посматрати као споредни је постојање услова за
наставак дужниковог пословања.
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У пракси се овако постављени циљ реорганизације често може изиграти. Примера ради, план реорганизације се предлаже само да би се исходовао период мораторијума, односно забране извршења на имовини
стечајног дужника, планови се изгласавају уз помоћ тзв. пријатељских
поверилаца, предлаже се више планова реорганизације за истог стечајног
дужника, не постоје реални услови за спровођење реорганизације.
Поред чињенице да је важећим законом предвиђено да стечајни судија доноси решења да је план усвојен или констатује да план није усвојен,1
суд не би требао да буде сведен на улогу органа који констатује исход гласања по класама поверилаца, већ треба активно да контролише законитост
плана реорганизације. Стечајни судија има таква овлашћења и дужности у
смислу чл. 158 ст. 5 тач. 1 Закона о стечају. Сматрамо да контрола у погледу законитости плана реорганизације мора обухватити и проверу да ли је
план предложен у складу у са начелом савесности и поштења.

II Поступање у складу са начелом савесности и поштења
У домаћем праву је предвиђена обавеза поступања у складу са начелом савесности и поштења у заснивању и остваривању права и обавеза
из облигационих односа. Осим тога, Закон о облигационим односима
прописује у чл. 13 забрану злоупотребе права, где такву злоупотребу дефинише као вршење права противно циљу због ког је оно установљено.
Сматра се да се ове одредбе имају применити на целокупан правни систем, а не само у области облигација, јер је ово начело „једно од основних
начела нашег имовинског права“.2 Применом овог начела се врши морализација облигационоправних односа,3 али и укупног правног система.
Преднацрт Грађанског законика Републике Србије предвиђа у чл. 20 нешто шири концепт забране злоупотребе права, па такву злоупотребу
проширује и забраном вршења права у намери да се другоме шкоди.
Начело савесности и поштења представља корекцију строгог нормирања, чијом применом може доћи до неправичних решења.4 Поступање у складу са начелом савесности и поштења, односно „у доброј вери“ –
bona fidei још од римског права представља саставни део правног систе-

1
2
3
4
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Закон о стечају – ЗОС, Службени гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012, 83/2014, чл. 166.
Ивица Јаковец, Привредно право, Београд, 1999, 241.
Мирко Васиљевић, Трговинско право, Београд, 2006, 25.
Слободан Перовић, Облигационо право, Београд, 1990, 57
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ма.5 Поступање у доброј вери је у тесној вези са теоријом забране злоупотребе права.6 Доктрина о забрани злоупотребе права обухвата између
осталог и случај употребе права противно сврси због које је право установљено. Када се поступа на тај начин, поступа се противно начелу савесности и поштења. Вршење права супротно циљу и смислу института
вређа јавни поредак.7 Однос између начела савесности и поштења и забране злоупотребе права је специфичан, ови концепти се преплићу, али
се не поклапају у потпуности.8
Нашим Законом о облигационим односима није дефинисано шта
се сматра савесним и поштеним поступањем, међутим, приликом примене права долази до конкретнизације овог начела. На сличан начин је један амерички судија закључио о концепту поступања у доброј вери, кога
сматрамо еквивалентом савесном и поштеном поступању у нашем систему: „Нећу покушати данас да га дефинишем... Али, знам да га препознам
када га видим“.9
У упоредном праву постоје различити називи за савесно и поштено поступање, па је тако у Сједињеним Америчким Државама овај концепт назван поступање у доброј вери. У Немачком грађанском законику
је предвиђена обавеза поступања у поверењу и вери (нем. Treu und Glauben) и обавеза поштовања добрих обичаја.10 У Француској је предвиђена
обавеза извршења уговора у доброј вери.11 У енглеском праву поступање
у доброј вери се сматра прећутним условом сваког уговора, а овај принцип је заснован и на правилу estoppel.12 Бечка конвенција о међународној
продаји робе (CISG) прописује у чл. 7 да се у тумачењу конвенције мора
водити рачуна о поступању у доброј вери у међународној трговини.
Осим тога, Unidroit Principles of International Commercial Contracts и Principles of European Contract Law које је предложила Lando комисија садрже
одредбе да у коришћењу права и испуњавању обавеза свака страна мора
5
6
7
8
9
10
11
12

Обрад Станојевић, Римско право, Београд, 2001, 270; Reinhard Zimmerman, Simon Whittaker,
Good Faith in European Contract Law, Cambridge University Press, 2000, 16.
Saul Litvinoff, „Good Faith“, Tulane Law Review, Vol. 71, 1997, 1660.
Слободан Перовић (ур.), Коментар Закона о облигационим односима, Београд, 1995, 23.
Владимир Водинелић, Такозвана злоупотреба права, Београд, 1997, 72.
Нав. према: Steven Reinhold, „Good Faith and International Law“, UCL Journal of Law and Jurisprudence, Bonn Research Paper on Public International Law, No. 2/2013, 40.
Немачки Грађански законик (Bürgeliches Gesetzbuch), пар. 242.
Француски Грађански законик (Code Civil), пар. 1134 .
Klaus Peter Berger, The Creeping Codification of the New Lex Mercatoria, Kluwer Law International, 2010, 205.
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поступати у доброј вери и на поштен начин.13 Поред чињенице да постоје
разлике у садржини концепта поступања у доброј вери, овај концепт је
неопходан као минималан услов за социјалну интеракцију,14 односно за
нормално функционисање правног система.
Овакав захтев, за савесним и поштеним поступањем, није довољно поставити само у погледу облигационих односа, већ је неопходан у
целом правном поретку, што подразумева и стечајно право. Сматрамо да
је из овог правног начела изведено и начело једног третмана и равноправности, које је предвиђено нашим Законом о стечају.15 Томе доприноси и стечајно начело заштите поверилаца, којим се предвиђа сразмерно
намирење ових лица у стечају. Осим тога, начело хитног поступања такође има за циљ да омогући повериоцима да што пре намире потраживања,
јер је поштено да лица која су претрпела финансијске губитке због лоших
резултата стечајног дужника буду током стечаја што је могуће мање угрожена. Сва ова стечајна начела се примењују на стечај у виду банкротства,
али и на реорганизацију.
У реорганизацији предлагач поступа савесно и поштено само ако
предложи план који се може спровести, који обезбеђује повољније намирење поверилаца у односу на банкротство. Део одредбе чл. 155 Закона о
стечају који поставља услов да се реорганизација, поред предуслова за
повољнијим намирењем поверилаца, може спроводити „посебно ако постоје економско оправдани услови за наставк дужниковог пословања“
треба тумачити на такав начин да суд тим пре треба да заузме став да је
план законит, ако поред основног предуслова (повољније намирење поверилаца у односу на банкротство), постоје услови и да се дужниково пословање санира и да он настави да послује током реорганизације, па и након реализације плана. На овај начин се задржавају радна места, јер дужник наставља пословање. Као додатни аргумент у прилог става да је
провера да ли је план предложен у складу са начелом савесности и поштења (односно у доброј вери) наводимо и то да такво опредељење српског законодавца постоји рецимо у Закону о споразумном финансијском
реструктурирању,16 у ком је у члану 7 прописано начело поступања у до13
14
15
16
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Unidroit Principles of International Commercial Contracts, Art. 1.7; The Principles of European
Contract Law, Article 1:201.
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број вери при спровођењу финансијског реструктурирања. Иста логика
се има применити и у реорганизацији, као сличном правном институту.
Овако прокламовани циљ реорганизације означава да се сврха института реорганизације постиже у два случаја: 1) када план омогућава повериоцима да поврате више средстава у односу на банкротство, па било
да је реорганизација трајног или привременог карактера и 2) када повериоци могу имати бољи положај у односу на банкротство и (кумулативно) када се дужник може трајно санирати. Услов да је реорганизација посебно оправдана када постоје економски услови за наставак дужниковог
пословања не би требало схватити на тај начин да је могуће спроводити
реорганизацију чак и када не постоје економске основе за њено спровођење. Напротив, без таквих основа план би био незаконит. Могуће је да
план предвиди само реорганизационе мере продаје имовине дужника и
делимичан отпуст дугова, у ком случају не долази до наставка пословања
стечајног дужника, али и у том случају треба да постоје економске основе
за споводљивост плана. Овај услов не треба мешати са додатним аргументом у прилог оправданости плана реорганизације предвиђен у чл. 155
Закона о стечају.
У даљем тексту рада ћемо покушати да дамо одговоре на следећа
питања: Када се може сматрати да је план предложен противно начелу
савесности и поштења? Када се може сматрати да план не испуњава циљеве реорганизације који су прокламовани стечајним законом? Да ли постоје случајеви када план може да пређе основни критеријум – усклађеност са циљем реорганизације, а да је и даље предложен несавесно и непоштено? Која треба да буде санкција за овакве, непоштене планове? Најпре, за потребе даље анализе и тражења одговора даћемо приказ неких
решења из америчке теорије и праксе, с’обзиром да се овај правни систем
сматра најразвијенијим у области стечајног права и да се домаће законодавство у знатној мери угледа на њега.

III Америчко право – Good Faith услов за потврду
плана реорганизације
Америчко стечајно право предвиђа као посебан услов за потврду
плана реорганизације да је план предложен у доброј вери и да план није
противан закону.17 Овај услов се примењује на такав начин да суд процењује према свим околностима конкретног случаја да ли ће план реоргани17

Амерички Законик (United States Codе; даље у фуснотама: USC), пар. 1129.
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зације испунити циљеве прокламоване стечајним прописима.18 Оцена о
томе да ли је план предложен у доброј вери се доноси анализом чињеница
и применом начела правичности, а мање „стриктном применом правних
норми и прецедената“.19 У случају да план није предложен у доброј вери,
амерички судови сматрају да је намера предлагача да злоупотреби институт реорганизације. Рецимо, када нема изгледа да ће реорганизација успети и када се може закључити да стечајни дужник заправо покушава да одложи испуњење обавеза или да спречи обезбеђене повериоце да реализују
своја права, суд не сме потврдити план реорганизације.20
Пракса америчких судова је успоставила одређене критеријуме
који могу указати на поступање стечајног дужника у лошој вери приликом предлагања плана реорганизације. Примера ради то је случај када дужник поседује само имовину коју чини једна ствар, недозвољено понашање дужника пре подношења плана реорганизације, мали број необезбеђених поверилаца, покушај да се заустави реализација права заложних поверилаца путем увођења мораторијума на обавезе дужника, покушај да се на спор између две стране (од којих је једна дужник) утиче
путем плана реорганизације, дужник који нема запослена лица или постојећи привредни подухват, недовољна ликвидност и немогућност да се
обезбеде финансијска средства за потребе реорганизације.21 Питање поступање у доброј вери се разматра имајући у виду све околности случаја,
дакле није у питању „статички концепт“22 који се може дефинисати
унапред за све случајеве, већ га судије употребљавају да би спречиле луцидне покушаје стечајних дужника и њихових пуномоћника да злоупотребе одредбе стечајног закона.23
Литература у Сједињеним Америчким Државама наводи неколико најчешћих група случајева у којима постоји изигривање института реорганизације. Прва група обухвата коришћење плана као тактике за сти-

18
19
20
21
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цање предности поводом парничног поступка који је у току.24 Тако је у
случају In re Epco Norteast Inc.25 стечајни суд стао на становиште да је дужник предложио план реорганизације у циљу одлагања и компликовања
парничног поступка између дужника, једне компаније и неколико физичких лица. План реорганизације је на крају повучен од стране предлагача, међутим, суд је одлучивао даље о томе да ли предлагача треба казнити имајући у виду да је знао или је морао знати да није постојао основ
за предлагање плана. Противници предлагача плана су истицали да стечајни дужник не обавља било какве привредне активности које би могле
бити предмет реорганизовања, да је реч о друштву без имовине и без запослених лица. Стога, није постојао прави основ за реорганизацију и стечајни суд се определио за одређивање казне према предлагачу плана (на
основу Bankruptcy Rule 9011 – правила стечајне процедуре).
Другу групу чине случајеви када није испуњен услов постојања
привредног субјекта чију активност би требало сачувати (енгл. оngoing entity). Пример оваквог поступања је случај In re Victory Construction Co. Inc.26
Овај предмет се карактерише као „синдром новог дужника“ који је основан
незнатно пре подношења предлога за усвајање плана реорганизације.27 Наиме, у овом случају Victory Construction, компанија из Калифорније, основана је 1964. године и бавила се пословима у вези са некретнинама све до
1972. године, након чега је своје активности заснивала на трговању хартијама од вредности до 1976. године. Ове године то друштво је практично
престало да обавља било какве привредне активности. Власник свих акција у Victory Construction-у је био Fred Roven, који је такође имао власништво над 100% акција у друштву Devonshire. Када је Victory Construction
постало неактивно (1976. године), Devonshire је започео послове са некретнинама, међутим 1979. године ово друштво је поднело план реорганизације. У том тренутку Fred Roven поново активира Victory Construction за даље
пословне активности. Намера Fred Roven-а је била да купи непокретност у
Лос Анђелесу, међутим та непокретност је била оптерећена залогом у корист банака, привредних друштава, физичких лица и округа Лос Анђелеса.
Током преговора са заложним повериоцима Fred Roven је сазнао да власник непокретности не измирује редовно обавезе према поверицима, да су
24
25
26
27

Lawrence Ponoroff, F. Stephen Knippenberg, „The implied good faith filing requirement: Sentinel
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Bankr. E.D.PA 1990.
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Vol. 35, 1984, 341.

187

4-6/2016.

Иван Тодоровић (стр. 181-199)

покренути поступци за реализацију заложних права и сазнао је све детаље
у вези са висином дуга према овим поверицима.
За Roven-а су постојале две могућности за куповину некретнине,
посредством његовог привредног друштва Victory Construction. Прва могућност је била куповина непокретности без терета уз исплату заложних
поверилаца, а друга могућност је куповина уз исплату власнику непокретности и опстанак права која су теретила непокретност. Одабрана је
друга стратегија, са намером да се исплати износ од око сто хиљада долара власнику непокретности (који износ је Fred Roven дао у виду позајмице свом привредном друштву) и да се преговара са обезбеђеним повериоцима о начину исплате обавеза које су теретиле непокретност. Вредност
непокретности је била око три милиона долара. Потраживања заложних
поверилаца су имала повољан карактер по Roven-a, имајући у виду да је
уговорена ниска каматна стопа, што би му омогућило да финансира развој целокупног пројекта (изградња хотела) на предметној непокретности
по ниским каматним стопама, које је могао да сам отплаћује. У поређењу
са другим изворима финансирања на тржишту, каматне стопе које су уговорене са заложним повериоцима су биле врло повољне.
Међутим, план да се договоре још повољнији услови отплате дуга
према заложним повериоцима није успео. Почетком 1980. године Victory
Construction је покушао да спречи реализацију заложних права на непокретности, без успеха. Стога, опција коју је Fred Roven покушао да искористи је била подношење плана реорганизације над Victory Construction.
На овај начин предлагач плана је заправо покушао да употреби институт
реорганизације да започне нови пословни подухват, а не да очува постојеће пословање. Намера је била да се очувају ниске каматне стопе на потраживања према заложним повериоцима и избегне принудна продаја
непокретности.
Повериоци су се успротивили предложеном плану реорганизације и тражили су да суд дозволи да се они, као обезбеђени повериоци, могу
намиривати и поред уведеног мораторијума на извршење према стечајном дужнику (енгл. automatic stay). Аргументи који су навели повериоци
су следећи: 1) план није предложен у доброј вери, 2) повериоци нису добили адекватну заштиту у погледу имовине која је предмет заложног права и 3) имовина која је предмет залоге није потребна за спровођење реорганизације.
Суд је стао на становиште да план реорганизације није предложен
у доброј вери, да је реч о „синдрому новог дужника“, тј. да се реорганиза188
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цијом не покушава спасавање постојећег привредног подухвата, већ да се
започне нова пословна активност на штету обезбеђених поверилаца.
План реорганизације није коришћен у сврхе које су предвиђене законом.
Дужник је стога покушао да злоупотреби институт плана реорганизације.
Додатни пример за случајеве када се план предлаже без стварне
основе за реорганизацију је In re Nancant, Inc.28 У овом случају, стечајни
дужник је имао власништво само над једном некретнином, коју је стекао
незнатно пре предлагања плана реорганизације. На тој непокретности су
постојала заложна права која су заједно са дуговима за порезе премашивала њену вредност, а једини необезбеђени поверилац је потраживао само две стотине долара од стечајног дужника. Предлагач је тврдио да су
дугови за порезе превисоки и тражио је увођење мораторијума (подношењем предлога плана реорганизације), покушавајући да избегне принудно намирење пореских обавеза. У предлогу је наведено да реорганизација није могућа без смањења пореских обавеза. Суд је заузео став да је
једина сврха предложеног плана била да се питање пореза измести из
надлежности пореских органа у надлежност стечајног суда и да стечајни
поступак није механизам којим дужник може своја порескоправна питања решавати пред стечајним судом. Стога, суд је одбацио предложени
план реорганизације.
Трећу групу обухватају случајеви у којима стечајни дужник нема
стварну намеру да спроведе реорганизацију, већ жели да „изађе“ из конкретних уговора који нису по њега повољни.29 Један од таквих случајева
је In re Dixie Broadcasting, Inc. 871 F.2d. 1023 (11th Cir. 1989). Dixie Broadcasting је био власник две радио станице у америчкој држави Алабама –
WHO-AM и WDRM-FM. Једини акционар ове компаније је било друштво Martin Broadcasting, Inc, a ова друштва повезују и идентични чланови управе – Donald G. Martin и J. Mack Bramlett. Ова лица су, поред послова са радио станица, имала заједничке активности у вези са вађењем
руде угља. Radio WBHP је закључио 11. априла 1984. године уговор са Dixie Broadcasting којим је било предвиђена продаја радио станице WDRMFM купцу WBHP по цени од 925.000 америчких долара. Поред овако закљученог уговора, Dixie Broadcasting је преговарао о продаји радио станице и са осталим заинтересованим лицима и добио је побољшану пону-

28
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ду од Colonial Broadcasting Co. за цену нешто вишу од милион долара (првобитна понуђена цена је била мања од понуде коју је дао Radio WBHP).
С’обзиром да је „на столу“ била боља понуда у односу на цену
предвиђену уговором са WBHP, Dixie Broadcasting није испунио уговорену обавезу преноса лиценце за радио станица на овог купца, уз образложење да обезбеђени поверилац друштва Dixie Broadcasting, друштво Barclays-American/Business Credit, Inc. није дало сагласност на пренос лиценце. Овај поверилац је имао залогу на имовини Dixie Broadcasting у висини
од милион долара, а обезбеђење се простирало на непокретној и покретној имовини дужника, укључујући лиценцу за радио станицу и све акције
које чине капитал дужника. Дуг према Barclay-у се односио на вађење руде угља, које су Donald G. Martin и J. Mack Bramlett водили преко других
компанија. Barclay је стекао право право да услови продају имовине Dixie
Broadcasting на основу споразума закљученог са тим друштвом од 10. маја
1984, дакле након закључења уговора између о продаји радио станице
WBHP-у.
Имајући у виду да се уговор о продаји радио станице није испуњавао и да је WBHP сазнао за понуду Colonial-a, WBHP је поднео тужбу
против Dixie Broadcasting, којом је тражио испуњење закљученог уговора
и забрану преноса лиценце за радио станицу на било које треће лице. Током једног суђења, 5. децембра 1986. године, судија је саопштио странкама да сматра да је тужбени захтев основан, али да ће направити паузу у
суђењу у трајању од два сата, како би странке покушале да се договоре о
мирном решењу спора, што су странке прихватиле. Тог дана није дошло
до поравнања, али су странке наставиле да преговарају 30. јануара 1987.
године. Током паузе у преговорима, односно у време паузе за ручак, Dixie
Broadcasting је поднео предлог за усвајање плана реорганизације, што је
заправи значило да су преговори пропали.
WBHP се успротивио усвајању плана реорганизације и захтевао је
да суд одбаци предложени план или да укине мораторијум према стечајном дужнику, како би ова компанија могла принудним путем остваривати права према субјекту реорганизације. Суд је заузео став да је Dixie Broadcasting предложио план реорганизације са циљем да избегне последице
очекиване судске одлуке у парници коју је покренуо WBHP за реализацију закљученог уговора и преноса лиценце за радио станицу, затим да је
предлагач плана покушао да спор са WBHP измести из поступајућег суда
и тиме исходује да спор решава стечајни суд и са циљем да се уведе мораторијум на обавезе стечајног дужника и да на тај начин избегне парницу
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која је била при самом крају. На овај начин је Dixie Broadcasting покушао
да реорганизацију искористи као „last minute“ излаз из парнице коју би
евидентно изгубио. Стога, план реорганизације је био предложен у лошој
вери имајући у виду однос између Dixie Broadcasting и WBHP и суд је
одобрио укидање мораторијума према WBHP.
Интересантан је случај реорганизације компаније Manville, која је
предложила план реорганизације који би је штитио не само од постојећих, већ и од будућих потраживања.30 Ово друштво се бавило израдом
производа од азбеста и у периоду отпочињања производње нису постојала медицинска истраживања о штетности овог материјала. Информације
о могућим здравственим проблемима које азбест узрокује су се појавиле
тек након више деценија. Када се испоставило да је директан узрок
здравствених проблема управо овај материјал, против Manville-а су покренуте бројне парнице, где су се као тужиоци углавном појављивали запослени у том друштву и чланови њихових породица. У тренутку подношења плана реорганизације, током 1982. године, очекивало се да ће бити
покренуто још 32.000 поступака за надокнаду штете против Manville-а.
Стога, ово друштво је спас потражило у виду института реорганизације.
Предлагач плана је тврдио током поступка да не постоји други начин да
се очува његово пословање, осим подношења плана реорганизације, с’обзиром на високе трошкове судских поступака. Аргумент који је истакнут
за усвајање плана, који би предвиђао ограничење штете и за будућа потраживања, а не само за она која су већ настала, био је равноправан третман поверилаца подразумева да сва потраживања, садашња и будућа,
треба да буду на исти начин намирена и да се једино на такав начин може
очувати профитабилност компаније.31 У овом случају се у ствари поставило питање да ли је овакав план реорганизације предложен у доброј вери.32 Посебно треба истаћи да би овакав план реорганизације утицао на
потенцијалне повериоце, који нису унапред познати, а који не би имали
прилику ни да гласају о плану. Manville је у тренутку подношења плана
могао да измирује постојеће обавезе, међутим, обзиром на тренд раста
броја поступака који покрећу оштећена лица, ово друштво је заиста могло да буде у финансијским потешкоћама.
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Предложени план реорганизације у случају Manville је задовољавао циљ који је предвиђен стечајним прописима, јер би без плана који би
унео предвидивост у трошкове које ће предлагач имати у будућности и
ограничавање исплата штета ова компанија запала у проблеме и био би
отворен стечајни поступак. Путем реорганизације би се очувало пословање овог привредног друштва и не би дошло до масовног губљења радних
места. Осим тога, повериоци који још нису поднели тужбе против друштва би касније остали без средстава на којима би се могли наплатити.
Ово су разлози којима се суд водио, када је проценио да је план реорганизације поднет у доброј вери и да чињеницу да предлагач покушава да
ограничи будућа потраживања не треба по себи узети као ограничавајући фактор за спровођење реорганизације.33 Суд је такође сматрао да се
предложеним планом штити равноправност поверилаца, јер би она лица
која би била бржа и судским путем остварила своја права према Manvilleу у садашњем тренутку спречила будуће повериоце да реализују своја
права. Стога план је штитио начело једнаког третмана поверилаца.34
Осим наведених примера, у америчкој литератури се наводи да је
план предложен у лошој вери, ако не постоје реалне основе за спровођење реорганизације, односно, ако план није изводљив.35 Примера ради,
план није изводљив када је дужник већ распродао своју имовину или када су пословне активности дужника сведене на тако низак ниво да је реалније очекивати спровођење банкротства уместо реорганизације.36
Посебан изазов у заузимању става да ли је конкретан план реорганизације поднет у лошој вери се састоји у томе што се такав закључак може изводити из 1) објективних околности случаја и 2) мотивације предлагача плана. У америчкој литератури и пракси се често користи тзв.
објективно-субјективни тест. Наиме, судија треба да испита усклађеност
предложеног плана реорганизације са прокламованим циљевима стечајног закона и могућност да предлагач заиста и спроведе реорганизацију
(објективни тест) и да спречи предлагача да злоупотреби институт реорганизације и изигра повериоце (субјективни тест).37
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Додатна дилема у анализи питања подношења плана у доброј вери
је процесног карактера. Ко сноси терет доказивања да је план предложен у
доброј вери – предлагач плана или поверилац који се противи усвајању
плана? У америчкој литератури се наводи став да институт реорганизације
представља својеврстан баланс између дужника и поверилаца и да би стога
лице које приговара плану реорганизације требало да пружи prima facie
доказ да постоји лоша вера дужника у предлагању плана реорганизације, а
затим се терет доказивања да је план предложен у доброј вери преноси на
предлагача плана.38 Као додатни аргумент у прилог овог става се може навести и то да амерички закон не прописује постојање добре вере као предуслов за подношење предлога плана реорганизације, тј. као услов да би се
уопште ушло у поступак разматрања плана (у ком случају би терет доказивања био потпуно на страна предлагача плана и таква разјашњења био дужник требао да пружи већ приликом подношења плана). Напротив, услов
да план треба да буде предложен у доброј вери је прописан у одредби која
се тиче усвајања плана реорганизације. Наиме, суд неће потврдити план
реорганизације ако он није предложен у доброј вери.39
Америчко право, као део Common Law система, почива на другачијим основама у поређењу са српским правом, међутим, имајући у виду
развијеност америчке праксе у овој области, оно може послужити као
светионик за разумевање начина на који се институт реорганизације може изиграти и који су начини да се са таквим покушајима избори. Поред
евидентне другачије историје развоја стечајног права у Европи и у Сједињеним Америчким Државама, навођењем случајева из овог правног миљеа има за циљ да укаже на чињеницу да се аргументи који су коришћени
у образложењу одлука америчких судова могу у знатној мери применити
и у нашој пракси. Упоређивањем решења из других правних система се
могу боље разумети предности и слабости сопственог система,40 осим тога коришћење судских одлука из других правних система, уз уважавање
разлика тог система са домаћим, може бити од користи управо због снаге
аргумената.41 Анализа праксе америчких судова је сврсисходна и са становишта српског права, имајући у виду да је институт реорганизације потекао из Сједињених Америчких Држава, да су европске земље преузеле,
38
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у најмању руку, основне идеје такве реорганизације и да је то случај и са
нашим правом. Правни систем се развија поред основа у домаћем праву
и позајмицама идеја из страних права.42

IV Елементи савесности и поштења у немачком
стечајном праву
Идеја о савесном и поштеном поступању код предлагања плана
реорганизације постоји и у другим правима. Рецимо, у немачком праву
није прописана посебна обавеза предлагања плана у доброј вери, међутим, „морализација“ права реорганизације је учињена у другим одредбама стечајног закона. Примера ради, једна класа поверилаца према плану
реорганизације треба да обухвати повериоце са истоврсним привредним
интересима, а класе се морају међу собом разликовати по својој суштини.43 Затим, суд ће према немачком закону одбацити план реорганизације
када је очигледно да се обавезе према повериоцима не могу измирити
према предложеном плану.44 Суд ће потврдити план реорганизације чак
и када он није усвојен у свакој класи, ради спречавања опструкције – нем.
Obstruktionverbot (уз следеће предуслове: 1) повериоци из класе која није
гласала за усвајање плана нису стављени у гори положај у односу на положај који би имали без плана реорганизације, 2) када повериоци учествују на сразмерно у стицању имовинских вредности према плану реорганизације и 3) већина укупних класа из плана гласа за његово усвајање).45 У одредбама закона које регулишу потврђивање плана од стране
суда, прописано је да ће суд одбити усвајање плана и поред изгласавања у
оквиру класа, ако је учесник плана реорганизације стављен у лошији положај у односу на онај који би имао без плана.46 На овакав начин се штите интереси мањинских поверилаца, јер сваки поверилац мора добити
најмање вредност коју би добио током стечаја у виду банкротства.

V Несавесно поступање у домаћој пракси
У овом делу рада ћемо представити описе чињеничних случајева
који се понављају у домаћој пракси, а за које сматрамо да представљају
42
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поступање противно начелу савесности и поштења и у којима планове
реорганизације не би требало потврђивати и поред изгласавања од стране поверилаца. Фаворизовање реорганизације у односу на стечај не би
смело да иде на штету законитости предложеног плана и заштите свих
учесника у поступка, а не само већинских поверилаца.
1. Класе поверилаца
Важећим стечајним законодавством је прописано начело једнаког
третмана и равноправности које се дефинише као једнак третман и равноправан положај поверилаца истог исплатног реда, односно исте класе
у поступку реорганизације.47 Дакле, у оба вида спровођења стечаја, банкротству и реорганизацији, мора се обезбедити исти положај поверилаца
исте класе. Они морају имати исте рокове и квоте намирења, треба да буду намирени истим средствима.48
Сматрамо да ово начело треба тумачити на нешто шири начин него што би указивало чисто језичко тумачење. Наиме, довођењем овог начела у везу са начелом савесности и поштења, може се анализирати допуштеност разликовања између самих класа. Примера ради, могуће је да
предлач плана реорганизације формирао планом више класа необезбеђених поверилаца или више класа обезбеђених поверилаца којима предвиђа битно различит третман. Свако овакво разликовање не може бити
потпуно произвољно, већ мора бити аргументовано и оправдано. Разлике у третману класа поверилаца треба да буду правичне и потребне за
спровођење промена у пословању стечајног дужника.49
Рецимо, ако би предлагач плана раздвојио више класа необезбеђених поверилаца код којих би за добављаче једне врсте сировине предвидео
степен намирења од 70%, а за друге врсте сировина 30%, сматрамо да би и
поред изгласавања таквог плана од стране поверилаца било места аргументацији да постоји несавесно поступање. Наиме, овде није довољно водити рачуна само о томе да ли су повериоци изгласали такав план, већ се
мора водити рачуна и о мањинским повериоцима, односно повериоцима
који су гласали против предложеног плана реорганизације. План предста47
48
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вља битно ограничавање права свих поверилаца, стога ограничења која се
постављају, како већинским, тако и мањинским повериоцима, треба да буде у складу са законом и да буду наметнута у доброј вери. Исто тако, ако би
код обезбеђених поверилаца било предвиђено битно другачије намирење
између класа, рецимо да постоје две класе разлучних поверилаца код којих
су у једну класу сврстани повериоци који имају обезбеђење на имовини
стечајног дуника, а у другу класу повериоци који имају хипотеку на имовини трећих лица, треба водити рачуна о томе да не би требало дозволити
сасвим произвољне разлике у намирењу ових поверилаца, без обзира што
већински повериоци у оквиру класа изгласају план.
2. Изводљивост плана
Закон о стечају предвиђа код прописивања услова потребних за
предлагање унапред припремљеног плана реорганизације50 да је потребно да постоји изјава ревизора или лиценцираног стечајног управника да
је план изводљив. Најпре, чини се да би овакав предуслов био неопходан
и за план реорганизације који је предложен у оквиру отвореног стечајног
поступка, а не само за унапред припремљени план реорганизације. Затим, овде је реч о веома важном предуслову на коме се и заснива целокупна предложена реорганизација, па је неопходно на сигуран начин
утврдити да ће предложене промене довести до реализације плана. Судови се у домаћој пракси углавном задовољавају постојањем изјаве ревизора да је план изводљив, па је чак прихватљиво и тзв. мишљење са резервом, где ревизор даје начелну оцену да се план може спровести, али да
постоје одређени фактори који могу отежати реорганизацију.51 Постојање овакве изјаве је пожељно, међутим, није довољно. Суд сам мора анализирати одредбе плана и стећи бар оквирну представу о оправданости
потврђивања плана, јер ако таква анализа изостане повериоцима (пре
свега мањинским) би се могла наметнути ограничења која нису заснована на реалним предвиђањима. Овде не заговарамо тезу да би суд требао
да цени све економске факторе, као детерминанте за реорганизацију, јер
судија вероватно нема таква сазнања помоћу којих би могао са сигурношћу да оцени реалност предложеног плана, већ сматрамо да је неопходно
50
51
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проверити бар минималне услове за остварење реорганизације, нпр. ако
предлагач наводи да ће отплатити дугове повериоцима кроз профит који
би био генерисан дистрибуцијом неке робе на тржишту Републике Србије, потребно је проверити да ли предлагач уопште има закључен уговор о
дистрибуцији.
3. Проблем узастопних реорганизација
Чланом 173 ст. 3 Закона о стечају прописано је да ће у случају 1)
исходовања плана реорганизације на преваран или незаконити начин
или 2) непоступања стечајног дужника по плану или поступања супротно
плану реорганизације, када се тиме битно угрожава спровођење реорганизације, суд донети решење о отварању стечајног поступка и одредити
да ће стечај наставити банкротством стечајног дужника. Ову одредбу
треба тумачити на такав начин да није могуће након постојања једног потврђеног плана реорганизације који се није реализовао, поново након
отвореног поступка стечаја предлагати нови план реорганизације.
Такође, мишљења смо да и током спровођења реорганизације
иницијалног плана не би требало дозволити субјекту реорганизације да
предлаже покретање стечајног поступка у складу са новим предлогом
плана реорганизације. Код субјекта реорганизације који предлаже више
планова очигледно постоји лоша процена у погледу могућности реализације иницијалног плана или је реч о намери да се повериоци изиграју, а
да дужник што дуже избегава измирење обавеза. Стога, такве предлоге
нових планова реорганизације би требало одбацити, јер су у супротности
са начелом економичности и начелом заштите стечајних поверилаца из
Закона о стечају (наведена начела се могу примети на реорганизацију, а
не само на стечај у виду банкротства).

VI Закључак
Шанса за реорганизацију се не сме пружити на погрешан начин.
Реорганизација долази у обзир само код привредних субјеката код којих
постоје реалне шансе за реализацију плана. Реорганизација, са једне стране, даје могућности за нови почетак стечајном дужнику, али, са друге
стране, она може имати негативан утицај на привредне токове, јер штити
она друштва која производе губитке и тиме се наноси штета здравим
друштвима. Реорганизација тиме знатно утиче на конкуренцију на тржишту, с’обзиром да погодује друштвима која негативно послују. Имајући
то у виду, треба водити рачуна о одређеним моралним минимумима у
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стечајној реорганизацији. Тај минимум представља поступање у доброј
вери, односно у складу са начелом савесности и поштења.
Такву морализацију стечајног права налазимо у захтевима да се
при предлагању и потврди планова морају имати у виду реалне основе за
спровођење планова, избегавање несавесног формирања класа поверилаца, спречавање вишеструких планова реорганизације, вођење рачуна о
правилима да повезана лица не могу гласати о плану реорганизације (дешава се у пракси да се ова обавеза превиди или да се не проверавају чињенице у вези са тим). Осим тога, сматрамо да је неопходно држати се
задатих циљева за спровођење реорганизације, како су они постављени
Законом о стечају. Такве задате циљеве не би требало схватити само као
опште смернице, јер само када је конкретан план у складу са прокламованим законским циљевима реорганизације има места ограничавању права
поверилаца. Чини се да би de lege ferenda требало увести заштиту за мањинске – несагласне повериоце и то на такав начин да ова лица не могу
бити у лошијем положају због усвајања плана реорганизације у односу на
положај који би имала у банкротству. Овакав лошији положај имају мањински повериоци код којих је потраживање „старије“, примера ради по
правноснажним пресудама од пре неколико година и код којих је камата
достигла већу вредност од главнице, а план реорганизације предвиђа отпис камата.
Чест случај грешака при предлагању плана реорганизација постоји и код карактерисања потраживања као оспорених и код процена таквих потраживања за потребе гласања о плану. Примера ради, предлагач
плана потраживање по правноснажној пресуди наведе у плану као оспорено потраживање, чиме покушава да спречи повериоца да гласа о плану
или да умањи његово право гласа. Осим тога, код процена оспорених потраживања судови се не упуштају у дубље анализе основаности и висине
потраживања, већ дају паушалне оцене, којима се може знатно утицати
на „распоред снага“ при гласању о плану.
Наведено указује на потребу за обазривијим поступањем при потврђивању планова, на активнију улогу суда при анализирању предложених планова, на одговорније поступање стечајних управника и ревизора
када дају оцену о изводљивости предложеног плана, имајући у виду да
институт реорганизације, када се злоупотреби, негативно утиче на привредне токове и на правну сигурност.
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PROPOSING THE PLAN OF REORGANIZATION
IN GOOD FAITH
Summary
This article analyses the misusage of the reorganization plan as a legal
instrument. The presentation of leading American cases in regard to the issue of
the dismissal of plans due to the lack of good faith is made with the aim to propose the usage of the strenght of arguments given in American judgments in domestic analysis of proposed plans and to indicate the patterns of bad faith conduct. American law is taken as the basis for the research, having in mind that
reoranization has it’s roots in this law and that many domestic solutions have a
role model in the „Chapter 11“ of the United States Code. Good faith requirement is concretised in several clauses of German insolvency law, which is deemed as one of the most developed insolvency systems in the world. After the indication of several bad faith patterns in domestic law, the author reaches a conclusion about the necessity for a „moralisation“ of the usage of reorganization
plans in Serbia.
Key words: plan of reorganization, proposing the plan of reorganization in
good faith, insolvency, reorganization.
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НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОРИ У РЕАЛНОМ
И БАНКАРСКОМ СЕКТОРУ
Резиме
Посљедњих деценија је уочљив тренд повећања броја независних директора у чланствима корпоративних органа. Статусни корпоративни
прописи Србије и Републике Српске су слиједили савремене тенденције и регулисали ово важно питање. У раду се намјеравају утврдити параметри независности директора у складу са позитивним прописима, упоредити услове независне контролне улоге директора у једнодомном и дводомном систему корпоративног управљања, затим упоредити стандарде независности у
реалном сектору, за које важе наведени општи прописи, са банкарским сектором у коме се у посљедње вријеме легислативом регулатора построжавају
стандарди у регулисању статуса независности.
Кључне речи: независност, директори, реални сектор, банкарски сектор.

I Увод
Данас, када се говори о независним директорима, мисли се првенствено о објективним контролним структурама унутар управа компанија.
Идентична је била идеја када је инсталиран ембрион института независних директора у америчкој корпоративној пракси. Независни директори су били плод интенције акционара, са чиме је упоредо ишла обавезујућа легислатива. Рaзвој акционарства након другог свјетског рата је у први
план изњедрио захтјев за балансирањем интереса менаџмента са интересима акционара у циљу побољшања конкурентности, па су упоредо расли
захтјеви за помјерањем савјетодавне улоге управних одбора на контролну и веће транспарентности унутар компаније, све у циљу максимизације
вриједности за акционаре, у коме су независни директори били најбоље

200

ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

Право и привреда

рјешење.1 Проценат независних директора је у порасту и често превазилази минимуме постављене позитивним прописима. Почетак 21. вијека
су обиљежиле реформе у различитим законодавствима, са намјером успостављања доброг система корпоративног управљања. У америчком систему једнодомности се путем независних директора тежило ограничавању менаџерске моћи наспрам дисперзоване акционарске структуре, док
се реформама у европском систему управљања у коме доминирају већинско или квалификовано акцонарство тежило појачању акционарског статуса мањинских акционара, док су дводомни системи тежили већој транспарентности одбора директора и појачавањем одговорности истих у домену контроле ризика.2 Циљ је ограничење моћи управе и њена контрола, у чему је незаобилазан фактор и институт независних директора. Овај
институт се у ужем смислу односи на чланство у управним и надзорним
одборима, а у ширем смислу на статус чланства у другим тијелима које
формирају и контролишу органи управе, као што су одбор за ревизију,
интерна ревизија, комитети за накнаде и комитет за именовања. Чланови
управе треба да доносе своје одлуке професионално, у складу са високим
стандардима одговорности. Независност често није лако постићи у пракси. Због тога законодавства постављају за чланство у одређеним корпоративним тијелима различите правне критеријуме назависности, па са од
независних чланова очекује доношење независних одлука, те да ће објективност транспоновати на одборе у цјелини.
Корпоративна легислатива Србије даје могућност опције између
једнодомног система у коме котиране компаније имају већину неизвршних директора у чланству управних одбора, од којих најмање један мора бити независан, као и дводомне, гдје су сви чланови надзорног одбора
неизвршни, а најмање један независан. У Републици Српској већина чланова управног одбора јесу неизвршни, а најмање два члана морају бити
независни.3 Компаније реалног сектора су организоване по законима о
привредним друштвима. Са друге стране свјетска фнансијска криза скреће фокус пажње на рањивост банкарског сектора, као и чињенице далеко
већег значаја прецизног и доброг конципирања различитих сегмената
1
2
3

Jeffrey N. Gordon, „The Rise of Independent Directors in the United States 1950–2005: Of Shareholder
Value and Stock Market Prices”, Stanford Law Rewiew, Vol. 59, No. 1/2007, 1510–1540.
Luca Enriques, Paolo Volpin, „Corporate Governance Reforms in Continental Europe”, Journal of
Economic Perspectives, Vol. 21, No. 1/2007, 117–140.
Закон о привредним друштвима, Службени гласник Републике Србије, 99/2011 чл. 383, 387,
392; Закон о привредним друштвима, Службени гласник Републике Српске, 127/08, 58/09,
100/11, 67/13 чл. 301.
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корпоративног управљања, гдје је појачана регулаторна легислатива за
многе институте корпоративног управљања, па и за независне директоре.
Независни директори треба да остваре низ важних функција у различитим аспектима. Сматра се да основни циљ корпоративног управаљања јесте постизање дугорочног развоја компаније, а независни директори
томе доприносе на више начина као што су ублажавање агенцијског проблема на релацији чланови-менаџери, у свом раду више воде рачуна о личној репутацији сходно чему настоје избјегавати грешке, непостојање интереса ствара предуслове за бољу заштиту интереса мањинских акционара,
доносе објективније компанијске одлуке, вјероватноћа да ће заступати интересе штетне по компанију је мања, врше квалитетнији надзор над унутрашњим директорима, доприносе транспарентности у финансијском извјештавању, те да све у свему доприносе ефикаснијем раду управног одбора.4 Финансијски скандали у Америци и Енглеској су сегмент реформи
трасирали кроз смањење улоге директора и предсједника одбора и повећање улоге неизвршних директора, који треба да буду трансмитери ставова
акционара у борд.5 Дакле, они требају допринијети рјешењу агенцијских
проблема. Институт независних дирекора није прошао без критике. Почев
од финансијских доказивања да компаније са независним члановима одбора не остварују бољи пословни резултат до замјерки да исти мало познају пословне ситуације компанија и не могу ријешити проблем асиметричности иноформација, да не могу адекватно штитити интерес акционара
(због ограничења у времену, буџету и информацијама), да недостају контролни механизми над њима (унуташњи акционарски активизам и спољна
контрола тржишта), али се истиче да и овај институт захтијева предуслове
као што су развијено тржиште, правна држава, привредно судство, довољан развој института у пракси, гдје се уочава да је велика већина европских и азијских држава увела овај институт у задњој деценији 20. вијека и
првој деценији 21. вијека, изузев Америке (која је компанијским законом
из 1940. захтијевала заступљеност преко 40% независних директра), тако
да је и овај институт још у развоју.6

4

5
6
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Tsai-Yuan Lin, Min-Yen Chang, „Impact on a independent director system on a board of directors
and the systems relation to corporate performance. Case study of listed companies in Taiwan”, Investment Management and Financial Innovations, Vol. 11, No. 1/2014, 57–60.
Alexander Kern, „UK Corporate Govenance and Banking Regulation: The Regulators Role as Stakeholder”, Stetson Law Review, Vol. 33/2004, 1000.
Tong Lu, Developement of System of Independent Directors and the Chinese Experience, доступно на адреси: http://dspace.africaportal.org/jspui/bitstream/123456789/21923/1/Development%20of
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II Фактори независности
Остварење независности у раду директора зависи од низа правних
и фактичких чињеница. Организовање система управљања по једнодомном систему у оквиру кога одређени број чланова управних одбора јесу у
статусу независних, или по дводомном систему, у оквиру кога је надзорни одбор састављен искључиво од неизвршних чланова и као такав представља контролу извршне управљачке структуре, има великог утицаја на
независну позицију директора и комитета управљачких органа. Однос
броја извршних и неизвршних чланова је јако битан параметар могућности остварења циљева независности директора. Трећа чињеница јесу сами критерији незвисности.
Нити једнодомни, нити дводомни системи нису добри сами по себи,
већ њихова дјелотоворност зависи од низа других чињеница, мада је уочљиво да једнодомни системи доводе до веће концентрације моћи управе, а дводомни стварају веће предпоставке објективнијој контроли управе. То се може очитовати кроз сљедећу анализу:7 Позитивни аспекти: расподјела надлежности између надзорног и упрвног одбора ствара боље предпоставке члановима надзорног одбора за квалитетан надзор, као и објективност и непристрасност у обављању својих функција; моћ менаџера се лакше ставља
под контролу; могућност надзорног одбора да сазива и извјештава акционаре доводи до трансмисије притиска власника на менаџере да одговорно врше своје послове; надзорни одбор боље проводи интересе заинтересованих
страна; Негативни аспекти: ријетко укључивање надзорног одбора у пословање компаније; дјеловање надзорног одбора зависи од правовременог и
квалитетног информисања управе; ограничен обим активности управе, који
је најчешће накнадан, и сл. Компаративна предност једнодомних система је
у комбинацији специјализованих знања и вјештина извршних директора и
општег знања и ширине искуства неизвршних директора, због чега је у једнодомним системима општеприхваћено да се управни одбор састоји од извршних и неизвршних директора, у коме неизвршни чланови врше функције надзора над извршним директорима, док извршни чланови омогућавају информисаност управних одбора и блискост са стварним проблемима извршних органа.8

7
8

%20System%20of%20Independent%20Directors%20and%20the%20Chinese%20Experience.pdf?1,
10.3.2016, 1–10.
Марли Гонан Божац, „Swot анализа монистичког и дуалистичког сустава корпорацијског
управљања и конвергенција”, Економски преглед, бр. 7–8/2008, 377–379.
Вук Радовић, „Пут ка независном управном одбору”, Правни живот, бр. 12/2008, 79.

203

4-6/2016.

Дамјан Даниловић (стр. 200-214)

Различити проблеми у системима корпоративног управљања су
почетком 21. вијека узроковали појаву нових корпоративних тијела котираних компанија (комитет за накнаде, комитет за именовања, одбор за
ревизију, интерна ревизија), која на бази стручности и независности
чланства кроз савјетодавну улогу доприносе учинковитом раду управних
и надзорних одбора, у смислу постизања разумних и непристрасних одлука.9 Системи управљања у великој мјери имају утицај на позицију ових
тијела. Може се закључити да укупној независности и објективности
ових комитета, самим тим и објективном и непристрасном раду њихових
контролних органа (надзорних и управних одбора) више доприноси дводомна у односу на једнодомну структуру. У оба случаја управа тежи резултате управљања приказати што бољим, али систем у коме управни одбор бира чланове комитета може довести до подешавања рада чланова
комитета вољи управног одбора, како би исти добили још један мандат.
Ово је логично јер извршни чланови могу сопствене тенденције провести
у општи став управних одбора, будући да су њихови чланови. Ситуација
је значајно другачија када надзорни одбори, првенствено надзорна тијела, у којима нема толике могућности утицаја извршних директора, бирају
чланове комитета.
Од броја неизвршних и независних чланова одбора зависи стварна независност одбора као цјелине. Евидентно је да упоредна законодавства на различите начине приступају овом питању. Од процента неизвршних директора у чланству управног одбора зависи њихова контролна
моћ. Исто тако од броја независних чланова зависи транспоновање контролних механизама. Кодекси корпоративног управљања захтијевају заступљеност између 33% и 50%, негдје се прописује правни стандард „адекватан број”, док Шведска захтијева у чланству одбора максимално једног независног члана.10 Сматра се да управни одбори треба да буду састављени већином од неизвршних чланова, како би могли обављати контролну функцију према извршним директорима, док прописи њујоршке
и лондонске берзе захтијевају за највеће компаније већинско независно
9

10

204
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чланство.11 Мали број независних директора у одбору има улогу „гласа
савјести”, који заштитну улогу могу остварити кроз дијалог унутар одбора, док би исту позицију имали неизвршни директори уколико би били
мањина у односу на извршне директоре. Већина независних или неизвршних директора системом прегласавања имају значајну контролну снагу.
1. Критеријуми независности
Институт независних директора подразумијева низ правила која у
својој сублимацији треба да омогући транспоновање независности и
објективности као крајње одреднице у доношењу управљачких и надзорних корпоративних одлука. Законодавства прописују одређене критеријуме које члан управних и надзорних одбора мора испуњавати како би се
остварили циљеви независности. Одређени параметри који указују на сукобе интереса морају бити задовољени приликом избора и за све вријеме
трајања мадата, док се наметањем одређених дужности директора након
именовања, за чије непоштовање могу услиједити статусна или имовинска одговорност тежи остварењу независности у пракси. Од низа фактичких околности, на крају крајева од самог карактера личности зависи
да ли ће сваки од именованих независних директора, њих већина или мањина заиста бити независни, или ће подлијегати неком од центара моћи
као што су генерални директор и управни одбор као цјелина. Стварно
независни директори могу да зауставе многобојне злоупотребе, сукобе
интереса и доминацију моћи како квалификованих и већинских акционара, тако и корпоративних управљачких органа, прилагодити системе
накнађивања интересима компаније и акционарима. Истраживања показују да директори иако испуњавају формалне услове независности у
пракси већином преко познанстава долазе на корпоративне функције, у
којима степен и бројност веза сваког појединог члана са осталим члановима или групама чланова у одбору одређује домете његове независности, на крају крајева дешава се да одбори пружају отпор у избору независних и слободоумних чланова који су опасни по мир одбора.12 То указује
да у пракси није лако успоставити независност. За очекивати је да ће истраживања психологије група допринијети успостављању квалитетнијих
стандарда процјене независности, који ће у пракси бити контролисати
преко интерних и екстерних механизама.
11
12

Мирко Васиљевић, Корпоративно управљање, Београд, 2008, 93, 98–100.
Kathy Fogel, Liping Ma, Rondall Morck, Powerful Independent Directors, 2015, доступно на адреси: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2377106, 9.3.2016, 1–46.
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а) Критеријуми независности ex ante и ex post
Упоредна законодавства утврђују различите критеријуме које чланови управљачких органа морају задовољавати унапријед, приликом избора. Намјера законодаваца није то да критеријуми за избор независних
директора буду испуњени само у тренутку избора, већ они морају постојати све вријеме обављања функције. Критеријуми су постављени негативно, представљају чињенице чије постојање представља сметњу за именовање у својству независног члана. Упоредна законодавства на три начина третирају негативне чињенице. У некима се наводе само орјентири
којима се надлежни компанијски орган води при давању коначне процјене независности, друга законодавства наводе чињеничне сметње. Претежан број законодавстава (нпр. Хонг Конг, Италија, Тајланд, Шпанија,
САД) само постојање негативне чињенице сматрају за сметњу независности, док у мањем броју земаља (Француска и Велика Британија) постојање једног или више негативних критеријума не представља препреку независности per se, већ се и ова лица могу сматрати независним уз објашњење примјене критеријума и разлога зашто се сматрају независним,
док трећа група земаља (нпр. Бразил) одређени број негативних чињеница сматра за препреку, док одређени број преставља обориву предпоставку.13 Већина негативних чињеница представља везу између члана управог
одбора и друштва, или његових руководилаца (да не буде члан уже породице од лица које управља компанијом; да није запослен у компанији,
или групи компанија; да не прима од друштва или групе компанија додатне накнаде; да није у пословним односима са компанијом; није обављао послове вањског ревизора у компанији; да није или не представља
квалификованог акционара; нека законодавства прописују максималан
број година које се могу провести на управљачкој функцији).14 Наша законодавства су уподобљена овим, може се рећи опште прихваћеним
стандардима.
Постојање истовременог вишеструког чланства у управним и надзорним одборима различитих компанија је јако битно питање статуса независности. Законодавства се разликују по овом питању и законске одредбе се крећу од потпуне забране истовременог обнашања функција
(домаће законодавство), до слободног обављања функција у више компанија. Очигледно је да прва категорија иде за већим стандардима професионализације чланства, док друга категорија иде за чињеницом да испу13
14
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њавање фидуцијарних дужности представља гарант независности у оваквим околностима. Хрватско право прави разлику у овом погледу између
чланова надзорних одбора и неизвршних директора управног одбора са
једне стране и статуса извршних директора са друге стране. Сви чланови
су дужни да раде у интересу друштва, али обзиром да чланови надзорног
и управног одбора не обављају свој посао у статусу радног односа, то не
захтијева од њих пуни професионални ангажман, те стога за њих не важи
забрана конкуренције која се односи на извршне директоре.15
Поставља се питање да ли је у конкретним околностима и савременим тенденцијама у корпоративном управљању ово рјешење допустиво. Одређене специфичности су евидентне и код нас и у земљама бивше
Југославије. У првом реду то је превелик и недозвољив уплив политичких странака на привредна друштва, недостатак корпоративне културе,
традиције и сл.16 Имовинска неодговорност директора из времена самоуправљања има још добро учвршћене коријене, поготово кад су у питању
јавне компаније, док судска пракса по многим питањима или не постоји
или је неконзистентна. Висок уплив политичких структура и у приватним компанијама често има везе са именовањем чланова управе, а у јавним је на нивоу политичког полтронства. Често је уочљива „циркулација” истих лица у чланствима корпоративних органа. Даље, поставља се
питање да ли се у земљама бивше Југославије испрофилисао довољан
број стручњака који адекватно могу обављати дужности у компанијским
органима. Одговор је негативан. Било би погубно у таквим околностима
слободно дозвољавати чланство у корпоративним органима више компанија. Посебно је питање да ли овакви односи штете ефикасности рада одбора. Шта ако је исто лице неизвршни члан у конкурентским компанијама, па и када компаније нису истог сектора али су међусобни конкурентни у појединачним правним пословима? Како ће таква лица у својству
контролних чланова доносити објективне одлуке, одобравати послове
менаџмента, односно да ли ће бити искључени из процеса контроле и одлучивања због постојања сукоба интереса? У таквим ситуацијама се поставља питање професионалног рада и објективности вишеструких чланова одбора. Да ли управни и надзорни одбори могу као до сада да се састају тромјесечно и мјесечно, или ће се од њих захтијевати значајнији ан15
16
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гажман? Да ли се адекватно може обављати надзорна функција, гдје се
тражи све већи и већи ангажман контролних директора, професионализација и специјализација? Одговор је негативан. Као значајне препреке у
контроли извршних директора идентификоване су чињенице малог броја састанака управног одбора(шест пута годишње), на којима је немогуће
упознавање са свим проблемима, поготово ако постоји додатни радни
ангажман чланова управног одбора, затим ограничено познавање компаније и њеног пословања од стране чланова управног одбора, које је утолико лошије уколико извршни одбор сужавањем круга информисања повећава информациону асиметрију и повећава концентрацију моћи генералног директора, као и недовољно дефинисана свијест о циљевима одбора у цјелинини и интересима које треба заступати приликом доношења одлука.17 У скоријој будућности је за очекивати појачавање стандарда
професионализације чланова одбора, што води сужавању рада у конкурентским дјелатностима.
Сматра се да је поред негативних предпоставки независности неопходно позитивним прописима утврдити низ позитивних предпоставки
које чланство управе мора испуњавати како би се остварио критеријум
независности:18 1) лични атрибути као што су интегритет, морални стандарди, смјелост, и сл.; 2) одговарајућа знања, способности и вјештине; 3)
довољно расположивог времена за извршавање задатака; 4) мотивисаност чланова да раде у најбољем интересу друштва. Оно што се може запазити код наведених позитивних претпоставки јесте чињеница да они у
првом реду јесу критеријуми неопходни за најшире речено професионално обављање дужности чланова управе, са значајним директним утицајем на њихову позицију независности.
б) Независност еx post
Суштински гледано, институт независних директора треба да
омогући да то они заиста и буду у свом мандату. Циљ система корпоративног управљања јесте стварање оквира у коме ће управа доносити одлуке на независан и објективан начин. Након што буду испуњене позитивне предпоставке и буде утврђено непостојање негативних претпоставки независности, питање независности се тиче два сегмента. Прво је орјентир независности, а друго институционалне спроводљивости ствар17
18
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них критеријума независности. У привредним друштвима постоји низ
паралелних и супротстављених интереса, тако да независност мора бити
проматрана у том контексту. Свака одлука се доноси и истовремено уподобљава или супротставља неким од интреса у компанији, па се поставља
питање како у таквим околностима процијенити њену независност. Независност директора није циљ само за себе, већ се мора уподобљавати одређеним интересима. Стога се и сматра да ће се процјена независности и
објективности одређене пословне одлуке, тј. независног положаја директора, просуђивати према уподобљености са најважнијим интересима о
којима је управа дужна да се стара у свом раду. То су они интереси које
захтијевају позитивни прописи. По претежности интереса су се правни
системи подијелили на групу у којима је претежан интерес акционара и
на групу у којима је претежан интерес компаније, уз обавезу управе да
доноси одлуке водећи рачуна о другим заинтересованим странама. Наведени стандарди се односе и на извршне и на неизвршне директоре, али се
очекује да ће неизвршни, односно независни директори више о томе водити рачуна обзиром на постојање више елемената статусне независности. Швајцарско право је изњедрило институт фидуцијарног члана
управног одбора, који је дужан заступати интересе акционара, али је то у
пракси спроводиво само у случају стопроцентног чланства, јер у осталим
случајевима директори морају узимати у обзир интересе мањинских акционара, а судска пракса је потврдила да у групи компанија интерес компаније има предност над било којом групом.19
Велико је питање како у пракси постићи независност директора.
Сматра се да новији концепт независних директора мора поћи од личних
карактеристика и околности директора. Овдје се мора разликовати филозофско психолошки конепт независности као слободе од спољне принуде
и утицаја, од аутономије као концепта слободе од ширег спектра ограничења, уз постојање могућности формулисања и остваривања независних циљева, а на том путу се искристалисао један правац рјешења овог питања на
начин да се независним директорима омогући избор помоћног професионалног особља које ради за независне директоре, а други правац у идентификацији директора који имају мотивацију и активан ангажман за постизање независног одбора.20 Провјера независности би се вршила кроз по19
20
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ступак периодичне евалуације новоизабраних директора, гдје би се анализирао њихов ангажман, присуство сједницама, приступ информацијама,
понуда алтернативних рјешења у одлучивању, и сл., након чега би добијали потврду независности21. Одређени стандарди у виду фидуцијарних дужности су наметнути члановима управе како би остваривали своје дужности у најбољем интересу компаније и акционара. Кршење ових дужности
може проузроковати статусну или имовинску одговорност и на тај начин
представљају додатни гарант независности директора.

III Независни директори у банкарском сектору
Регулатива статуса независности директора у банкарском сектору
поставља веће стандарде у односу на општа правила статусних прописа.
Корпоративно управљање банкарским сектором јесте јавни интерес. То
је посљедица високих привредних системских ризика који су иманентни
банкарском сектору. Инсолвентност банака, највећих или значајних привредних финансијера, неминовно узрокује неповољна привредна кретања.22 Крахови банака лоше дјелују на повјерење у правни систем. Поред
тога инсолвентност банака активира ланац инсолвентности субјеката финансијског и реалног сектора. У другом аспекту инсолентност банака државама намеће обавезу значајних трошкова реализацијом исплата кроз
систем осигурања неисплаћених депозита клијентима инсолвентних банака. Уз ове околности, постоји још један крупан проблем. Банке могу
веома брзо преузимати велике ризике и врло лако их замаскирати, због
сложености пословних операција и имовине.23 Овакви односи упечатљиво указују да системи надзора и одговорности имају статус приоритетних
принципа, којима се морају уподобљавати сви појединачни елементи система банкарског корпоративног управљања. У таквој констелацији односа организовање система управе и значај незасвисности директора у
банкарском сектору постаје један од кључних параметара доброг корпоративног управљања и заштите јавног интереса
С обзиром на појачану надзорну функцију унутар дводомних система и осигурање бољих претпоставки независности чланства корпоративних
органа, сматра се да су они прикладнији за банкарски сектор, поготово у ситуацијама у каквим се налазе наше земље карактеристичне по правној неси21
22
23
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гурности, може се рећи и правне неодговорности, која повлачи за собом непостојање или лабавост добре тржишне контроле. Упоредни системи различито приступају овом питању. Америчка једнодомност важи јединствено и
за финансијске привредне субјекте, док европске земаље дозвољавају опредјељивање за један или други модел. Опречни су ставови науке за оправданост једног или другог модела. Тврди се да су неуспјеси у јенодомним структурама створили сугестије да дводомни системи корпоративног управљања
у банкарству потенцијално дају боље перформансе ради институционалне
раздвојености управног и надзорног одбора, у којој се очекује боља надзорна улога, али се у пракси акционари у Великој Британији првенствено окрећу једнодомној структури, јер сматрају да рад у одвојеним сједницама надзорног и управног одбора не даје могућност интерактивне размјене мишљења и удруживања искустава, те да у периоду прије избијања финансијске
кризе дводомни системи нису изњедрили боље финасијске резултате у односу на једнодомне.24 Италијански регулаторни прописи теже раздвајању
улога органа банака, са циљем успостављања система одговорности, али дају
могућност да извршни директори буду чланови у управним одборима уз
обавезу формирања контролних органа у надлежности управних одбора у
случају сложености банака.25
Домаћи закони о привредним друштвима захтијевају већину неизвршних директора за чланове управних одбора котираних компанија и
не дају никакве додатне критеријуме за избор чланства корпоративних
органа. Кодекси корпоративног управљања препоручују независност, посједовање знања за адекватно обављање функција, довољну посвећеност
и сл., али нису обавезујући. Свака појединачна компанија може прописивати сопствене стандарде. За банкарски сектор постоји више обавезујуће
регулативе и више стандарда. У Србији је прихваћен једнодомни модел у
коме минимум трећина директора морају бити независни, тј. испуњавати
и негативне и позитивне предпоставке, а у Републици Српској дводомни
систем у коме закон не поставља минимални број независних чланова,
већ се подзаконском регулативом процјењје сукоб интереса као негативна сметња.26 И домаћи и регулатори земаља окружења су подзаконским
прописима утврдили посебне позитивне критеријуме независности које
24
25
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морају испуњавати чланови органа банака. Испуњеност услова контролишу регулатори од почетка именовања па за наредни мандатни период.
Идејни концепт је такав да чланови буду стручни и самостални. Србија и
Република Српска имају сличне параметре позитивних претпоставки, са
тим што српска регулатива представља комбинацију лимитативних и орјентационих критеријума, а у Републици Српској доминирају орјентациони критеријуми. Од позитивних претпоставки се процјењују добар
углед (процјена досадашњег успјеха и доказа из јавних ециденција о изреченим санкцијама, прекршајима исл., као и о тренутно покренутим) и
искуство(неопходно је постојање теоријског и практичног искуства, али
одлука као орјентир области теоријског искуства везује за шири смисао
пословања финансијских институција, док предходно искуство такође
мора бити руководно), а од негативних независност (претходне и садашње функције, личне, професионалне и економске односе са члановима
управе и већинским и квалификованим акционарима).27 Будући да број
независних чланова није прецизиран, системским тумачењем долазимо
до чињенице да одбори као цјелина морају испуњавати и позитивне и негативне критеријуме. Са становишта правне сигурности, боље би било
рјешење када би закон прописао минималан број независног чланства.
Српска легислатива предвиђа идентичне орјентационе критеријуме за
процјену пословног угледа, и децидне критеријуме за неопходно искуство (академске студије релевантне за пословање банке минималног трајања четри године, или академске и струковне студије првог степена уз
обавезно радно искуство од десет година у области корпоративног управљања, финансијских тжишта, пословних стратегија и сл.), са тим што
извршни директори поред наведених претпоставки морају имати три године искуства у кадровским или општим пословима у финансијском субјекту, а закон забрањује именовање у случају постојања сукоба интереса.28 Појачани позитивни критеријуми независности и већи број независних чланова у банкарском сектору омогућавају снажнији интерни систем контроле.

27
28
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Одлука о процјени чланова органа банке, Службени гласник Републике Српске, 57/14, чл. 11.
Одлука о спровођењу одредаба закона о банкама које се односе на давање прелиминарног
одборења, дозволе за рад банке и појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије,
Службени гласник Републике Србије, 82/2015, тач. 5 и 6; ЗОБ, Службени гласник Републике Србије, 107/2005, 91/2010, чл. 80.
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IV Закључак
Институт независних директора је доказ да акционарски активизам
може успоставити добре корпоративне институте, који издржавају вишедеценијске тестове. Данас је назамислива једнодомна и дводомна корпоративна структура без овог института, који обезбјеђује адекватнију унутрашњу контролну линију. Правни системи на различите начине приступају
опредјељивању за једнодомну или дводомну структуру, комбинујући предности једног или другог система. Уопштено говорећи, у оним системима
гдје се тражи повећана унутрашња контролна улога, веће аспекте контроле
и независности пружа дводомни систем. Такође, дводомни систем потенцијално ствара боље услове за рад независних и стручних комисија корпоративних органа. Стога, можемо рећи да је он примјеренији у банкарском
сектору, који неминовно захтијева строжије интерне и екстерне системе
контроле. Србија и Република Српска општим корпоративним прописима
слиједе савремене тенденције у утврђивању структуре независних директора, како по саставу, тако и по критеријумима. Легислатива банкарског
сектора је другачија. У Србији је банкарски сектор једнодоман, у коме је
предвиђена трећина независних чланова управног одбора, у Републици
Српској дводоман. Банкарска регулаторна легислатива Србије и Републике Српске построжавају стандарде независности у аспекту позитивних
претпоставки. Захтијева се већи проценат независних директора у чланству управних и надзорних одбора, а испуњење позитивних предпоставки
независности се тражи и за чланство извршних и неизвршних директора.
Идејни концепт је такав да се постигне већа професионализација и независност корпоративних органа. Ипак је између ових система евидентна разлика у томе што су српски прописи претежно базирани на лимитативним
критеријумима, што потенцијално даје снажнији ефекат у постизању постављених циљева. У Републици Српској су успостављени орјентациони
критеријуми, које у наредном периоду треба да искристалише пракса
Агенције за банкарство, што може бити и лоше, јер отвара врата правној
несигурности кроз екстензивно тумачење прописа. Може се очекивати да
ће наука и пракса успостављати нове интерне методе процјене стварне
аутономије независних директора, као крајњег практичног циља овог института, успостављањем параметара система интерних евалуација, система
процјена доминантних интереса и успостављањем помоћних органа независних директора.
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INDEPENDENT DIRECTORS IN REAL
AND BANKING SECTOR
Summary
During last decades corporate corporate governance has been marked by
the trend of increasing in the number of independent directors in corporate bodies. The Company`s Acts of Serbia and the Republic of Srpska have been following modern tendecnies and regulated this very important issue. In this paper
we plan to determine parameters of directors` inedependence in accordance
with positive regulations, to compare conditions of independent control of directors` role in one-tier and two-tier system of corporate governance, as well as to
compare the standards of independence in real sector where mentioned general
regulations are applied with banking sector where recently standards regarding
regulation of independence status are more and more strict by means of regulators` legislative.
Key words: independents, directors, real sector, banking sector.
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ОДГОВОРНОСТ ДРЖАВЕ ПРЕМА ПОВЕРИОЦИМА
СУБЈЕКАТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Резиме
Предмет рада чине питања у вези одговорности државе за ненаплаћена потраживања поверилаца субјеката приватизације. Нарочита
пажња посвећена је анализи одлука Европског суда за људска права, поводом појединачних представки поверилаца поднетих због немогућности
намирења потраживања према друштвеним и државним предузећима
над којима се спроводио или се и даље спроводи поступак приватизације.
Под утицајем одлука Европског суда за људска права, и Уставни
суд Републике Србије је постао посвећен заштити права поверилаца којима нису била доступна ваљана правна средства за наплату потраживања од субјеката приватизације.
У посебном делу рада разматра се правна природа одговорности
државе за онемогућавање поверилаца да своја потраживања према субјектима приватизације наплате уз помоћ доступних правних средстава.
Наведено је чињено ради отклањања дилеме да ли би постојећи правни
путеви заштите ових поверилаца у будућности могли бити проширени.
Кључне речи: одговорност државе, приватизација, реструктурирање,
стечај.

I Уводна одређења
Појам ,,транзиције“, теоријски је прихваћен као реформски процес, чији је крајњи циљ окретање тржишним принципима привређивања
утемељеним на владавини права, реформи својинских односа, либерализацији и стварању ефикасног финансијског система.1 Како је за успостављање тржишне привреде у нашем правно-економском систему било
1

С. Бараћ, ,,Привредне реформе у СРЈ и приватизација“, Право и привреда, бр. 5-8/2001, 689.
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неопходно успостављање нове својинске структуре,2 то се и наше законодавство, још почетком последње деценије XX века, окренуло процесу
својинске трансформације, из друштвене у друге облике својине.3
Још из времена када је напред поменути поступак био у повоју, у
правној теорији утемељено је становиште да стратегија брзе приватизације не води позитивним резултатима. Присталице овог становишта су
истицали да заговорници поступка брзе приватизације, желећи да се
оките ореолом радикалних реформатора, заборављају неке непобитне
чињенице: ,,приватизација је процес, а не чин“, и у развијеним тржишним земљама ,,давање домаћих предузећа ,,на изволте“ страним партнерима, без икакве могућности контроле и каналисања према националним
интересима, не би довела до унапређења у управљању предузећима.4 Напротив, ,,на овај начин створила би се нова расподела друштвене моћи и
концентрација власништва на неекономској основи“,5 превелика понуда
оборила би цену субјеката својинске трансформације.6
Необазирући се на упозорења умне јавности, наша законодавна
политика, особито након отпочињања трећег миленијума, била је окренута убрзаној, или боље речено ,,турбо“ приватизацији. Услед оваквог
опредељења, логично је да остварени резултати не могу бити задовољавајући. Сам ток приватизације најсликовитије се може објаснити емоционалним доживљајем ,,од еуфорије до разочарења“.7
2
3

4
5
6

7
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М. Васиљевић, ,,Нека отворена питања својинске трансформације“, Правни живот, бр. 12/92, 29.
Овај процес отпочет је доношењем Закона о промету и располагању друштвеним капиталом
и његовим изменама и допунама (Сл. лист СФРЈ, бр. 46/1990 и 84/1990), који је претходно
био условљен битним променама – напуштањем концепције удруженог рада, доношењем
Уставних амандмана из 1988. године и изменама и допунама тада важећег Закона о предузећима из 1988. године. Међутим, кључни извор права који је уређивао својинску трансформацију у то време, био је Закон о условима и поступку претварања друштвене својине у друге
облике својине (Сл. гласник РС, бр. 48/1991). Више о почецима својинске трансформације у
нас видети: В. Јовановић, ,,Преображај друштвене својине и облици трансформација предузећа“, Правни живот, бр. 1-2/92, 13-28.
М. Васиљевић, 31.
Исто.
О негативним ефектима примењеног концепта приватизације у Републици Србији видети:
Dj. Popov, ,,Privatization and Foreign Investment – The Case of Serbia and Montenegro“, Transition Studies Review, Wien, 2004, 196-212.
Наведен цитат преузет је из наслова рада који на сликовит начин приказује ток приватизације у Републици Србији: И. Николић, ,,Приватизација у Србији – од еуфорије до разочарења“, Индустрија, бр. 4/2010, 69.
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Да разочарење буде веће, приватизација у Србији, ни након више
од петнаест година није окончана.8 Чак ни по доношењу новог Закона о
приватизацији из 2014. године, којим је било предвиђено да ће процес
приватизације бити окончан до 31. децембра 2015. године,9 законодавац
није остао доследан поштовању рокова које је сам предвидео. Наиме,
доцнијим изменама закона је наново дошло до новелирања рокова за
окончање приватизације, тако што је прописано да се напред поменути
рок не односи на субјекте приватизације који су актом Владе одређени за
субјекте од стратешког значаја, као и на субјекте приватизације чије се
седиште налази или претежна делатност обавља на територији Аутономне покрајине Косова и Метохије или чија се имовина тамо налази.10 У
складу са наведеним законским изменама, Влада Републике Србије донела је одлуку којом је седамнаест привредних субјеката прогласила стратешки значајним, па сходно томе, у односу на њих није могуће применити
горе поменути рок за окончање приватизације.11
Напред описана, континуирана недоследност законодавца у погледу поштовања рокова за спровођење приватизације, довела је и до
значајних проблема у наплати потраживања поверилаца субјеката приватизације. Ови проблеми су настали услед законског ,,одлагања“ принудног извршења и принудне наплате потраживања против субјеката приватизације, све до окончања поступка реструктурирања. Иначе, поступак
реструктурирања био је уређен раније важећим Законом о приватизацији. Међутим, исти проблеми остали су актуелни и након доношења новог
Закона о приватизацији (2014), којим се, само формално не и фактички,
одустало од поступка реструктурирања. Ово из разлога што је у изменама
и допунама наведеног Закона из 2015. године,12 прописано да се поново
одлажу поступци принудног извршења и принудне наплате против субјеката приватизације најкасније до 31. октобра 2015. године, а против су8

9
10
11
12

Након извршених политичких реформи почетком трећег миленијума у Републици Србији
донет је Закон о приватизацији из 2001. године, који је у више наврата доживљавао измене и
допуне. Видети: Закон о приватизацији (Сл. гласник РС, бр. 38/2001, 18/2003, 45/2005,
123/2007, 30/2010, 93/2012, 119/2012 и 51/2014). Након тога, донет је и сада важећи Закон о
приватизацији из 2014. године. Видети: Закон о приватизацији (Сл. гласник РС, бр. 83/2014,
46/2015 и 112/2015).
Закон о приватизацији (Сл. гласник РС, бр. 83/2014), чл. 6 ст. 1.
Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији (Сл. гласник РС, бр. 46/2015), чл. 2 ст. 1
Одлука о одређивању субјеката приватизације од стратешког значаја (Сл. гласник РС, бр.
47/2015).
Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији (Сл. гласник РС, бр. 46/2015), чл. 12 и 13.
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бјеката који су актом Владе наведени као субјекти приватизације од стратешког значаја и оних чије се седиште налази или претежна делатност
обавља на АП Косова и Метохије, поступак принудног извршења и принудне наплате не може бити настављен, односно бити покренут у року од
једне године од дана 27. маја 2015. године, као дана ступања на снагу овог
закона.
Изнетом ваља додати чињеницу да је након 31. октобра 2015. године, према већини субјеката приватизације отворен стечајни поступак,
осим ка оним субјектима који су поменутим актом Владе проглашени субјектима приватизације од стратешког значаја. Одредбама стечајног закона је регулисано да се против стечајног дужника, односно над његовом
имовином, не може одредити и спровести принудно извршење, нити било која мера поступка извршења осим извршења која се односе на обавезе стечајне масе и трошкова стечајног поступка.13 Дакле, повериоци субјеката приватизације, према којима је отворен стечајни поступак, своја
потраживања могу наплатити једино у складу са правилима стечајног закона.14 Таква чињеница не само што додатно одлаже наплату потраживања поверилаца субјеката приватизације, већ и наплату њиховог потраживања у стечајном поступку чини неизвеснијом.
Све напред наведено доприноси закључку да су повериоци субјеката приватизације дуги низ година бивали ,,законски“ онемогућени да
наплате потраживања од својих дужника у приватизацији. Отуда се, као
оправдано, намеће питање да ли постоји одговорност државе, не само
као творца закона већ и креатора тока приватизације у нас, због описане
немогућности поверилаца да своја доспела потраживања наплате од субјеката приватизације. Ради отклањања последица овог ,,законског неправа“ одговор на наведено питање је од изузетног значаја.
Следом наведеног, предмет овог рада посвећен је анализи одговорности државе за ненаплаћена потраживања поверилаца према субјектима приватизације, у контексту како одлука Европског суда за људска
права, тако и праксе нашег Уставног суда. Нарочита пажња пружена је
питању правне природе ове одговорности, с циљем да постојећи правни
путеви заштите поверилаца субјеката приватизације евентуално у будућности могу бити проширени.

13
14
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Закон о стечају (Сл. гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011, 71/2012 и 83/2014), чл. 93 ст. 1.
Закон о стечају, чл. 80 ст. 1.
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II Корен проблема – ,,забрана“ принудног извршења
према субјектима у реструктурирању
Основни узрок немогућности поверилаца да своја потраживања
наплате од субјеката приватизације лежи у приватизационом закону, који је предвиђао ,,забрану“ принудне наплате потраживања према субјекту
у реструктурирању. Иначе, поступак приватизационог реструктурирања
је по први пут уведен у наш правни систем Законом о приватизацији, половином 2001. године. Детаљнија разрада спровођења овог поступка била
је уређена подзаконским актима.15 Наведеном правном регулативом била
је прописана дужност субјеката приватизације да се реструктурирају, у
случају да Агенција за приватизацију процени да капитал или имовина
субјеката приватизације не могу бити продати методом јавног тендера
или јавне аукције без претходног реструктурирања.16
Правне последице реструктурирања првенствено су биле усмерене
ка повериоцима субјеката приватизације који послују у целини или са већинским државним капиталом (тзв. државни повериоци). Према њима
примењивана је обавеза отпуштања дуга субјектима приватизације. Што
се тиче осталих поверилаца, који нису државни, била је предвиђена само
могућност отпуштања дуга ради намиривања потраживања из средстава
остварених од продаје капитала или имовине субјекта приватизације.
Међутим, уколико не учине отпуст дуга, било делимично или у целини,
нису могли да наплате своја потраживања све до окончања поступка реструктурирања.17 Ово из разлога што је у првобитном законском тексту
била предвиђена забрана принудног намирења потраживања према субјектима приватизације до истека четворогодишњег рока предвиђеног за
окончање поступка приватизације.18
Како приватизација у нашој држави није окончана у првобитно
планираном четворогодишњем року, изменама Закона о приватизацији
из 2005. године, настављено је са праксом ,,законског“ спречавања поверилаца да од субјеката приватизације наплате своја доспела потражива15

16
17

18

Уредба о поступку и начину реструктурирања предузећа и других правних лица (Сл. гласник
РС, бр. 1/2002) и Уредба о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације (Сл.
гласник РС, бр. 52/2005, 96/2008, 98/2009, 44/2013 и 59/2013).
Закон о приватизацији (2001), чл. 19.
Милан Станић, ,,Одговорност државе због немогућности намирења потраживања услед реструктурирања дужника“, Спорна питања и новине у примени закона о приватизацији, стечају и осигурању, Глосаријум, 2015, 6.
Закон о приватизацији (Сл. гласник РС, бр. 38/2001), чл. 6.
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ња. Немогућност спровођења принудног извршења, према наведеним законским новелама, била је регулисана тако што у случају када је донета
одлука о реструктурирању пре доношења ових законских измена принудно извршење није било дозвољено у року од годину дана до њиховог
ступања на снагу. Уколико одлука о реструктурирању није донета пре
ступања на снагу поменутих законских измена, онда принудно извршење
није било могуће спровести у року од две године до дана доношења одлуке о реструктурирању. Што се тиче поступака извршења који су пре ступања на снагу предметних законских новела већ започети, одређено је да
се исти прекидају.19
Ни продужење рокова за окончање приватизације по новелама из
2005. године није било довољно. Због непоштовања предвиђених рокова
о планираном окончању приватизације, уследиле су нове законске измене из 2007. године.20 Овим законским изменама било је, прописано да од
дана доношења одлуке о реструктурирању до дана окончања поступка
реструктурирања не може против субјекта приватизације, односно над
његовом имовином, бити одређено или спроведено принудно извршење,
нити било која мера поступка извршења ради намирења потраживања.
Овим законским изменама није био опредељен посебан рок у коме ће поступци принудног извршења бити у прекиду, али је био предвиђен рок за
окончање приватизације 31. децембар 2008. године.21
Изменама и допунама Закона о приватизацији из 2014. године, само је дошло до продужења рока о забрани принудног извршења према
субјектима приватизације до окончања поступка реструктурирања, а најкасније до 30. јуна 2014. године.22
Описаним поступањем законодавца, повериоци су очигледно били ,,законски“ онемогућавани да наплате своја потраживања од субјеката
приватизације. При том, Уставни суд Републике Србије у више наврата
није прихватао иницијативе за оцену уставности наведених одредаба, којим је поступак одређивања принудног извршења и његовог спровођења
према субјектима у поступку реструктурирања био онемогућен.23 Тек је

19
20
21
22
23
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Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији (Сл. гласник РС, бр. 45/2005), чл. 31.
Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији (Сл. гласник РС, бр. 123/2007), чл. 20ж.
М. Станић, 7-8.
Закон о изменама и допунама закона о приватизацији (Сл. гласник РС, бр. 119/12), чл. 1 ст. 1.
М. Станић, 7-10, упућује на: одлуку Уставног суда РС бр. IУ-167/2005 од 09. фебруара 2006.
године (Службени гласник РС, бр. 20/2006); одлуку Уставног суда РС бр. IУ-166/2005 од 25.
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половином 2013. године, поступајући по сопственој иницијативи,24
Уставни суд покренуо поступак утврђивања неуставности одредбе о забрани принудног извршења у поступку реструктурирања. Поступајући
по овој иницијативи, одлуком од 11. новембра 2013. године, Уставни суд
је утврдио да одредба члана 20ж став 1. Закона о приватизацији,25 а којом
је била одложена принудна наплата према субјектима приватизације најкасније до 30. јуна 2014. године, није у сагласности са Уставом Републике
Србије.26 У основи образложења наведене одлуке стоји да је поступак реструктурирања ,,од мере ограниченог трајања..., претворен у континуирану, дуготрајну меру која нити је доводила до приватизације предузећа,
нити је омогућавала њихову ликвидацију“, чиме је ,,...промењен смисао и
суштина института реструктурирања и доведена у питање легитимност
циљева које је законодавац желео остварити његовом применом“. Међутим, и поред изнетог става у образложењу наведене одлуке Уставног суда, као самосталног и независног државног органа,27 изненађујуће се решава да се објава донете одлуке у ,,Службеном гласнику РС“ одложи за
шест месеци. На тај начин је омогућено да поменута одлука не производи
правно дејство у наведеном периоду. Описано поступање Уставног суда у
наведеном случају могуће је двојако тумачити. С једне стране, истина је
да је коришћењем законске могућности одлагања објављивања своје одлуке до шест месеци,28 Уставни суд омогућио законодавцу да доношењем
новог законског прописа измени неуставне одредбе о ,,забрани“ извршења у поступку реструктурирања. Међутим, с друге стране, присутне су и
тврдње да се оваквим поступањем продужило трајање забране принудног
извршења према субјектима приватизације. С тим у вези, могућа су и тумачења да се изнето поступање Уставног суда сукобљава са разлозима и
сврхом због којих је наведена одлука о неуставности одредбе члана 20ж
става 1. поменутог Закона о приватизацији, заправо донета.
Оно што додатно подгрева сумњу у оправданост одлагања правног
дејства поменуте одлуке о неуставности одредбе о реструктурирању у поступку приватизације, јесте чињеница да је и према Закону о приватизаци-

24
25
26
27
28

децембра 2008. године (Службени гласник РС, бр. 17/2009); решење Уставног суда РС бр. IУз98/2009 од 23. јуна 2011. године.
Решење Уставног суда РС бр. IУз-95/2013 од 13. јуна 2013. године.
Закон о приватизацији (Сл. гласник РС, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07-др. закон, 30/10др. закон, 93/12 и 119/12).
Одлука Уставног суда РС бр. IУз-95/2013 од 13. новембра 2013. године.
Устав Републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 98/2006), чл. 166 ст. 1.
Закон о уставном суду (Сл. гласник РС, бр. 109/2007, 99/2011, 18/2013), чл. 58 ст. 4.
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ји, усвојеном након проглашења неуставним одредаба о реструктурирању,29 забрана одређивања и спровођења принудног извршења ради наплате потраживања према субјектима приватизације и даље продужавана.

IV Последице проблема – ,,забране“ принудног извршења
у реструктурирању
Последице узроковане онемогућавањем одређивања и спровођења принудног извршења ради наплате потраживања поверилаца према
субјектима у реструктурирању су вишеструке. Примећено је у пракси неколико типичних ситуација у којима су ове последице неминовно наступале, па су, отуда, оне вредне помена.
Превасходно, нужно је указати на судску праксу према којој су предлози за извршење ради наплате потраживања према субјектима приватизације, поднети након ступања на снагу Закона о приватизацији, односно по
доношењу одлуке о реструктурирању извршног дужника, у већини случајева одбацивани.30 Постојање одлука о одбачају предлога за извршење поверилаца субјеката приватизације уочљиво је и у скорашњој судској пракси.31
Оваквим одлукама суда очигледно је ускраћено право повериоцима на наплату потраживања према субјектима приватизације, чак и у ситуацијама
када они своја потраживања заснивају на правноснажним и извршним судским пресудама. Наведеним поступањем угрожено је уставно право поверилаца субјеката приватизације на мирно уживање имовине.32
Други пример кршења права поверилаца субјеката приватизације
чине ситуације у којима су у време доношења одлуке о реструктурирању
поступци принудног извршења поверилаца субјеката приватизације већ
били у току, али су у складу са законским решењима ови поступци прекидани, са трајањем прекида до момента окончања поступка реструктурирања.33 Описаним чињењем, поред угрожавања права на мирно уживање имовине, засигурно долази до угрожавања права на суђење у разум-

29
30
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Закон о приватизацији (Сл. гласник РС, бр. 83/2014, 46/2015 и 112/2015).
Решење Привредног суда у Крагујевцу, И. бр. 503/2009 од 10. јануара 2009. године, Решење
Привредног суда у Крагујевцу, И. бр. 297/2010 од 20. априла 2010. године.
Решење Привредног суда у Крагујевцу, И. бр. 44/2016 од 4. марта 2016. године; Решење Привредног суда у Крагујевцу И. бр. 49/16 од 3. марта 2016. године.
Устав Републике Србије, чл. 58 ст. 1. Видети и: Одлуку Уставног суда РС, Уж-122/09 од 21. јануара 2010. године.
Решење Општинског суда у Чачку И. бр. 1509/08 од 20. октобра 2009. године.
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ном року, прокламованог не само Уставом РС,34 већ и општеприхваћеним међународним изворима права.35
На овом месту нужно је истаћи и да су у судској пракси били приметни покушаји делимичног ублажавања напред описаних последица насталих услед ,,неваљаних“ законских прописа о реструктурирању у поступку приватизације. Врховни касациони суд је својим правним схватањем
указао на нужност да се извршни поступци који се односе на ,,наплату
новчаних потраживања из радног односа утврђених извршним исправама
против дужника, субјеката приватизације у реструктурирању, неће прекидати. Прекинути поступци ће се наставити и окончати“.36 Поменуто правно схватање Врховног касационог суда није имало осетне ефекте у примени права. Разлози за то су двојаки. С једне стране, постојали су ставови да
се наведеним тумачењем суда, о обавезности извршења одлука поводом
радног односа против субјеката у реструктурирању, крше позитивне законске норме. Отуда, како судска пракса у нас не представља формални
извор права, она не сме бити противна закону.37 На другој страни се указује да се наведеним правним схватањем повериоци потраживања насталих
из радног односа стављају у повољнији положај у односу на друге повериоце, па на тај начин други повериоци бивају дискриминисани.
Но, чак и у ситуацији када су судови нижих инстанци поступали по
усвојеном правном схватању Врховног касационог суда и дозвољавали
спровођење извршења према субјектима приватизације, а ради наплате потраживања из радног односа, Народна банка Србије није у сваком случају
спроводила принудну наплату новчаних потраживања на рачуну дужника
субјекта приватизације.38 Са истоветном праксом непоступања по правноснажним одлукама суда у случајевима спровођења поступка извршења против субјеката у реструктурирању, Народна банка Србије наставила је и по
доношењу новог Закона о приватизацији, као и обновљеног правног става
Врховног касационог суда, којим је истакнуто да ,,након доношења Закона о
приватизацији из 2014. године остаје неизмењен став Врховног касационог
34
35
36

37
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Устав Републике Србије, чл. 58 ст. 1.
Европска конвенција за заштиту људских права, чл. 6 и Протокол 1, чл. 1.
Правно схватање усвојено на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда, верификовано 24.02.2011. године, а образложење 25.03.2011. године, http://www.vk. sud.rs/sites/default/files/attachments/.
Издвојено мишљење судије Врховног касационог суда Стојана Јокића поводом Правног схватања
усвојеног на седници Грађанског одељења Врховног касационог суда, верификовано 24.02.2011.
године, стр. 6-17, http://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/.
Видети: Одлука Уставног суда, Уж-5519/2011 од 09. октобра 2014. године.

223

4-6/2016.

Марко Радовић (стр. 215-232)

суда који налаже спровођење извршења према субјектима приватизације
ради наплате потраживања из радног односа.“39
На крају, ваља указати и на могуће ситуације у којима је, након неуспелог реструктурирања субјекта приватизације, по утврђивању постојања
стечајног разлога, према одређеним субјектима отворен стечајни поступак.
У тим ситуацијама повериоци, по наступању правних последица отварања
стечајног поступка, своја потраживања могу наплатити једино у складу са
одредбама стечајног закона.40 Тада је нужно да повериоци субјеката приватизације према којима је отворен стечајни поступак, своја доспела потраживања пријаве у стечајном поступку,41 а након утврђивања њихове основаности, проценат намирења зависиће од тога да ли је према стечајном дужнику
усвојен план реорганизације или се стечајни поступак спроводи банкротством стечајног дужника. Уколико је план реорганизације усвојен, намирење поверилаца се врши према условима прописаним у плану,42 а с друге
стране, ако се стечајни поступак спроводи банкротством, намирење ће у
крајњем зависити од вредности добијене након продаје имовине стечајног
дужника.43 С обзиром да је у већини случајева проценат намирења у стечајном поступку знатно нижи од вредности потраживања стечајних поверилаца пре момента његовог отварања, произлази да су повериоци субјеката
приватизације по окончању стечајног поступка оштећени за разлику између
исплаћеног износа у стечају и укупне висине њиховог доспелог потраживања пре отварања стечајног поступка. Реално је очекивати да се овакве ситуације дешавају и у будуће, с обзиром да је према већем броју субјеката у реструктурирању отворен стечајни поступак у току 2015. године, а који поступци иначе још увек нису окончани.

V Решење проблема – постојећи приступ
Доста дуго у нашем државно-правном поретку нису била доступна делотворна правна средства повериоцима субјеката приватизације у
реструктурирању, која би им омогућила наплату доспелих потраживања.
Једини могући правни пут за заштиту њиховог уставом гарантованог

39
40
41
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права на имовину био је предвиђен кроз могућност подношења представке Европском суду за људска права.
Једна од кључних одлука наведеног суда, која је имала немерљив
утицај на омогућавање повериоцима субјеката приватизације у реструктурирању да остваре своја потраживања, јесте пресуда у предмету ,,Р. Качапор и друге подноситељке представки против Србије“.44 Наиме, шест
подноситељки представки, на челу са Р. Качапор, биле су запослене у
друштвеном предузећу у периоду од 1993. до 2002. године. Од стране послодавца су упућене на ,,принудно“ плаћено одсуство ,,до времена“ док се
пословање овог предузећа ,,довољно не поправи“. За време одсуства, у
складу са релевантним домаћим законодавством, подноситељке представки су имале знатно умањену месечну накнаду, као и право на исплату
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. Након што је послодавац подноситељкама представки отказао уговоре о раду током 2002. године, обавезао се да свакој подноситељки представке измири износ од по
10.000 динара, као и уплати доприносе за пензијско и инвалидско осигурање. Испоставило се да је послодавац испоштовао обавезу исплате накнаде, док наведене доприносе није измирио. Због таквог поступања друштвеног предузећа, подноситељке представки су поднеле тужбе ради
остваривања права на неисплаћене доприносе и у парницама оствариле
успех. Њихове пресуде постале су правноснажне током 2004. године, па
су након правноснажности и извршности одлука, подноситељке представки упутиле дописе Министарству финансија РС да им предметно
друштвено предузеће није измирило доприносе из области социјалног
осигурања по правноснажним судским одлукама. Међутим, наплата њиховог потраживања била је онемогућена због чињенице да се према њиховом послодавцу, иначе друштвеном предузећу, спроводио поступак реструктурирања у приватизацији. Током 2005. године према овом друштвеном предузећу бива отворен стечајни поступак у коме се подноситељке представки, подношењем пријава потраживања, легитимишу као
стечајни повериоци на основу извршних исправа. У току стечајног поступка, иако пријављена на основу извршних исправа, потраживања подноситељкама представки бивају оспорена и оне су упућене да њихову
основаност поново утврђују у парничном поступку. Таквим поступањем

44

European Court of Human Rights, Judgment in Case of ,,R. Kačapor and Others v. Serbia“, nos.
2269/06, 3041/06, 3042/06, 3043/06, 3045/06 and 3046/06, from January 15, 2008,
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/.
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су подноситељке представки фактички биле онемогућене да остваре своја потраживања, заснована на извршним исправама.
При одлучивању о основаности наведене представке, суд је заузео
став који ће, како се касније испоставило, постати значајан преседан у
приступу судова при решавању свих спорова везаних за наплату потраживања поверилаца субјеката приватизације у реструктурирању. Наиме,
Европски суд за људска права је приметио да капитал предметног предузећа представља друштвени капитал и да њим, као таквим, у великој мери управља Агенција за приватизацију, која је и сама државни орган, као
и Влада РС која контролише рад поменуте Агенције. Отуда произлази
становиште суда да друштвено предузеће, и поред чињенице да послује
као посебно правно лице, не ужива ,,довољно институционалне и радне
самосталности у односу на државу“,45 па отуда нема основа да држава која фактички управља друштвеним предузећем буде ослобођена својих
обавеза по Конвенцији за заштиту људских права и основних слобода.
На основу изнетог става утврђена је ,,обавеза државе да из сопствених
средстава исплати подноситељкама представки износе који су им додељени правноснажним пресудама домаћих судова“.46
Са сличном праксом наставило се и у доцнијим примерима. Тако је у
предметима ,,Црнишанин и друге подноситељке представки против Србије“,47 ,,Адамовић против Србије“,48 потом ,,Нуховић и Куртовић против Србије“,49 држава обавезана на плаћање дугова друштвених и државних предузећа у приватизацији само уз позивање на пресуду донету у поменутом
предмету ,,Р. Качапор и друге подноситељке представки против Србије“ и
указивање на чињеницу да друштвена и предузећа у државном власништву
,,нису имала довољну институционалну и пословну независност од државе“.
Из тих разлога држава је директно одговорна за дуговања предузећа којим
управља. Чак и у ситуацији када немогућност наплате потраживања повериоца настаје због непоступања Народне банке Србије да спроведе судску одлуку о принудној наплати, по становишту Европског суда за људска права
45
46
47

48
49
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заузетом у одлуци ,,Влаховић против Србије“,50 не умањује се одговорност
државе. У поменутој одлуци је изнето да однос у поступању националних
судова и Народне банке представља однос између два владина тела, и, као
такав, он остаје изван утицаја, па самим тим и одговорности подноситеља
представке.51 Отуда је и у овом случају држава обавезана да повериоцу субјекта приватизације исплати у целости потраживање по правноснажној
пресуди на којој је потраживање заснивао.
Симптоматично је да су се сви напред изнети примери односили на
случајеве у којима су се потраживања подносилаца представки односила на
неизмирене тражбине из радног односа. Можда је управо ова чињеница
представљала мотив да наш Врховни касациони суд усвоји правно схватање
којим налаже да је нужно дозволити прунудну наплату потраживања према
субјектима приватизације у реструктурирању, а која су настала из радног
односа. Међутим, Европски суд за људска права није своје поступање усмерио само на ова потраживања, већ на потраживања свих поверилаца према
субјектима приватизације у реструктурирању, без обзира на правни основ
њиховог настанка. У прилог оваквој тврдњи говори чињеницa да је Европски суд за људска права у предмету ,,ДКД-УНИОН ДОО против Србије“,52
утврдио обавезу државе да измири дуговање друштвеног предузећа по
правноснажној судској одлуци повериоца, привредног друштва, и то ради
наплате потраживања насталог из пословног односа друштвеног предузећа
и привредног друштва. Истоветан став суда изнет је и у пресуди у предмету
,,ДОО Бројлер Доње Винковце против Србије“.53
Након што је пракса Европског суда за људска права евидентно
постала устаљена, дошло је до новелирања нашег Закона о Уставном суду,54 чиме је створена могућност да Уставни суд непосредно одлучује, између осталог, и о захтеву подносиоца уставне жалбе за накнаду материјалне штете. Уследиле су, затим, и одлуке Уставног суда којим је, уз позивање на поменуте одлуке Европског суда за људска права, држава обавезивана да поред накнаде нематеријалне штете подносиоцима уставних
50
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European Court of Human Rights, Judgment in Case of ,,Vlahović v. Serbia“, no. 42619/04, from
December 16, 2008, http://www.zastupnik.gov.rs/uploads/cr/presude/.
Исто.
European Court of Human Rights, Judgment in Case of ,,DKD-Union v. Serbia“, no. 42731/06,
from December 10, 2013, http://www.zastupnik.gov.rs/uploads/cr/presude/.
European Court of Human Rights, Judgment in Case of ,,DOO Brojler Donje Vinkovce v. Serbia“, no.
48499/08, from November 26, 2013, http://www.zastupnik.gov.rs/uploads/cr/presude/.
Закон о изменама и допунама Закона о Уставном суду (Сл. гласник РС, бр. 99/2011), чл. 33 и
34.
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жалби накнади и материјалну штету, тако што ће у целости намирити потраживања поверилаца према субјектима приватизације у реструктурирању.55 Да се не ради само о наплати потраживања која су настала из радног односа, потврђују и одлуке Уставног суда којима је држава обавезивана да измири дуговања субјеката приватизације настала из пословних
односа са повериоцима, а која су потом утврђена у правноснажним судским одлукама.56 Уз напред изнето, ваља указати и да је Уставни суд, по
угледу на праксу Европског суда за људска права, стао на становиште да
чак и у ситуацији када је подносилац уставне жалбе делимично намирен
у поступку стечаја према субјекту приватизације, држава ће бити обавезна да повериоцу исплати разлику између износа оствареног у стечају и
укупног потраживања повериоца.57

VI Правни основ утврђивања одговорности државе према
повeриоцима субјеката приватизације
Резимирајући суштину ставова Европског суда за људска права, а
потом и становиште Уставног суда РС у поступцима по уставним жалбама поверилаца субјеката приватизације у реструктурирању, може се закључити да су разлози одговорности државе, због онемогућавања поверилаца да своја потраживања од субјеката приватизације наплате, у основи двојаки. С једне стране, претежно из одлука Европског суда за људска
права, одговорност државе је заснована на тврдњи да друштвена предузећа, и поред тога што представљају самостална правна лица, послују под
искључивом контролом и надзором Владе РС, односно државе. С обзиром на изнето, како друштвена, односно државна предузећа не уживају
,,довољно институционалне самосталности у односу на државу“, то држава у крајњем бива одговорна за њихове обавезе. На другој страни, поступајући у делокругу своје надлежности, Уставни суд је одговорност државе, у ситуацијама када повериоци субјеката приватизације нису могли
наплатити своја потраживања по правноснажним судским одлукама, заснивао на повреди права подносиоца уставне жалбе на суђење у разумном року и права на мирно уживање имовине. Наведени став се огледа у
дужности државе ,,да предузме све мере како би се правноснажна судска
одлука извршила, и да, при томе, обезбеди делотворно учешће њеног
55
56
57
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апарата“.58 Поступање супротно описаном ставу води повреди права на
суђење у разумном року.59 Поред тога, постојана је и повреда права на
мирно уживање имовине. Повреду права на мирно уживање имовине,60
Уставни суд налази у ставу да ,,свако новчано потраживање досуђено
правноснажном судском одлуком улази у имовину повериоца.“61 Стога,
пропуст државе да изврши правноснажну судску одлуку којом је потраживање досуђено, представља мешање у право његовог титулара на мирно уживање имовине.62
Међутим, независно од изнетих разлога одговорности државе, како према становишту Европског суда за људска права, тако и у складу са
одлукама нашег Уставног суда, основ обавезивања државе да повериоцима субјеката приватизације исплати целокупан износ потраживања по
правноснажној судској одлуци, налази се у обавези на накнаду материјалне штете. Присуство недозвољене штетне радње у конкретном случају
огледа се кроз дирање у потраживања повериоца, односно у његова уставом гарантована права на имовину. Услед овакве правно недозвољене
радње, поверилац трпи штету јер је онемогућен да своје потраживање наплати. Присуство узрочне везе између причињене штете повериоцу и чињења државе је неспорно, с обзиром да држава ,,својим апаратом“ контролише и управља радом друштвених односно државних предузећа, а
такође и дужна је да предузме све мере ради извршења правноснажних
судских одлука. Како је непосредну кривицу државе у конкретном случају тешко доказати, јер и ,,пут до пакла поплочан је добрим намерама“,
могуће је застати на објективној одговорности државе за ,,функционисање својих органа и предузећа под њеном контролом“.63
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Одлука Уставног суда РС, Уж-2008/2009 од 02. јуна 2011. године; Одлука Уставног суда РС,
Уж-1712/2010 од 21. марта 2013. године. Слично видети: European Court of Human Rights,
Judgment in Case of ,,Pini and Others v. Romania“, nos. 78028/01, 78029/01, from June 22, 2004,
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/.
Устав Републике Србије, чл. 32 ст. 1.
Устав Републике Србије, чл. 58.
Одлука Уставног суда РС, Уж-1499/2008 од 16. јула 2009. године.
Исто: European Court of Human Rights, Judgment in Case of ,,Vlahović v. Serbia“, no. 42619/04, from
December 16, 2008, http://www.zastupnik.gov.rs/uploads/cr/presude/; European Court of Human Rights,
Judgment in Case of ,,Burdov v. Russia“, no. 59428/00, from May 7, 2002.
Слично становиште заузето је и у скорашњој одлуци Уставног суда РС, којом је, у битном, установљена одговорност државе за дугове општина и других субјеката или предузећа под управом локалних органа. Видети: Одлука Уставног суда РС, Уж-8070/2012 од 19.11.2015. године. Исто: European
Court of Human Rights, Judgment in Case of ,,Yershova v. Russia“, no. 1387/04, from April 8, 2010;
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Нужно је истаћи и да се поменуте одлуке Европског суда за људска
права и нашег Уставног суда, углавном односе на немогућност наплате потраживања по правноснажним судским одлукама. Отуда је сасвим логично питање, да ли је постојана одговорност државе по основу накнаде материјалне штете и према повериоцима субјеката приватизације који своја
доспела потраживања према субјектима приватизације не заснивају на
правноснажним одлукама суда. Ово питање нарочито добија на значају у
ситуацији када се према субјекту приватизације спроведе стечајни поступак и повериоци, чија су потраживања у стечајном поступку утврђена као
основана, успеју само да се делимично намире из стечајне масе субјекта
приватизације. Дакле, да ли би поверилац, који има основано и доспело
потраживање према субјекту приватизације а исто не заснива на правноснажној судској одлуци, имао право да, након делимичног намирења у стечајном поступку спроведеном према субјекту приватизације, од државе
захтева накнаду материјалне штете у висини разлике до пуног износа свог
потраживања. Имајући у виду напред изнете разлоге због којих држава одговара за дугове поверилаца субјеката приватизације, а нарочито оне ,,да
држава у потпуности управља и контролише друштвена и државна предузећа“, може се засигурно рећи да не постоји правна сметња за остваривање
ових захтева. Свакако, одговорност државе у овим случајевима не би смела бити генерализована. Нужно је у сваком конкретном случају ценити више околности. Прво, потребно је утврдити да ли је, у времену трајања поступка реструктурирања према субјекту приватизације, поверилац инсистирао на принудној наплати свог потраживања. Потом, да у тим намерама није остварио успех због законске регулације о ,,забрани“ принудног
извршења према субјектима у реструктурирању, било у случају да му је
предлог за принудно извршење одбачен или је поступак принудног наплате прекинут или на други начин онемогућен због наступања последица
отварања поступка реструктурирања. И на крају, да је услед недоступности
правних средстава за наплату потраживања према субјекту приватизације,
повериоцу угрожено правно на мирно уживање имовине.
VII Закључак
Негативна предвиђања убрзане приватизације, а нарочито поступка реструктурирања, нажалост се обистињују. У овом случају, као и
небројено пута у многим другим, испоставила се исправном народна из,,Otychenko and Fedishchenko v. Ukraina“, no. 1755/05, 25912/06, from March 12, 2009; ,,Shmalko v. Ukraina“, no. 60750/00, July 20, 2004, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/.
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река ,,све што је брзо, то је и кусо“. И то не само што је остала ,,куса“, већ
је, због свог трајања, приватизација у нас одавно изгубила и епитет ,,убрзана“. Услед бројног продужавања рокова за њено окончање, све се више
у стручној јавности говори да се код нас приватизација спроводи ,,на
неодређено време“. Континуирана недоследност законодавца у погледу
поштовања рокова за спровођење приватизације, довела је до изузетно
значајних проблема у наплати потраживања поверилаца субјеката приватизације. Они су превасходно изражени у случајевима када је према субјектима приватизације спровођен поступак реструктурирања.
Законско онемогућавање поверилаца да принудно наплате своја
потраживања по правноснажним и извршним пресудама према субјектима у реструктурирању, довело је до кршења њиховог права на суђење у
разумном року и права на мирно уживање имовине. Изнети ставови су
првобитно потврђени одлукама Европског суда за људска права, а потом
преточени и у праксу нашег Уставног суда.
Међутим, дугови полако стижу на наплату. Због чињенице да друштвена, односно државна предузећа не уживају ,,довољно институционалне самосталности у односу на државу“ и да држава њих контролише и
њима континуирано управља, то у крајњем држава бива одговорна за
њихове обавезе. Како свако новчано потраживање досуђено правноснажном судском одлуком улази у имовину повериоца, то пропуст државе
да изврши правноснажну судску одлуку којом је потраживање досуђено,
представља мешање у право његовог титулара на мирно уживање имовине. Отуда је држава објективно одговорна за накнаду материјалне штете
повериоцима у висини разлике између исплаћеног износа потраживања
до укупне његове вредности.
Устаљена пракса поступања Уставног суда углавном се до сада односила на решавање спорних питања о немогућности наплате потраживања по правноснажним судским одлукама. Но, узевши у обзир разлоге због
којих држава одговара за дугове поверилаца субјеката приватизације, може се закључити да не постоји правна сметња за обавезивање државе на
плаћање целокупног потраживања поверилаца субјекта приватизације, у
виду накнаде материјалне штете, чак и у ситуацији када потраживање није
засновано на правноснажној и извршној судској одлуци. Утврђивање описане одговорности државе начелно је могуће, нарочито у ситуацијама када
по окончању стечајног поступка према субјекту приватизације повериоци
само делимично намире своја потраживања. Но, зарад правне сигурности,
одговорност државе у овим случајевима никако не сме бити генерализова231
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на. Нужно је у сваком конкретном случају превасходно утврдити да ли је, у
време трајања поступка реструктурирања према субјекту приватизације,
поверилац инсистирао на принудној наплати свог потраживања. Затим, да
у тим намерама није остварио успех, управо ,,кривицом“ законске регулације о ,,забрани“ принудног извршења према субјектима у реструктурирању, било у случају да му је предлог за принудно извршење одбачен или је
поступак принудне наплате потраживања прекинут или на други начин
онемогућен због наступања последица отварања поступка реструктурирања. И на крају, да је услед недоступности ефикасних правних средстава за
наплату потраживања према субјекту приватизације, повериоцу угрожено
право на мирно уживање имовине.

Marko RADOVIĆ
PhD student at the Faculty of Law University of Belgrade

STATE RESPONSIIBILITY TO CREDITORS
OF THE SUBJECTS OF PRIVATIZATION
Summary
The subject of this paper deals with the question of State liability for unpaid claims of creditors of the subjects of privatization. Special attention is devoted to the analysis of the decisions of the European Court of Human Rights,
on the occasion of individual applications that were filed by creditors due to
inability to pay out claims to the social and state enterprises over which carried
out or continue to implement the privatization.
The Constitutional Court of the Republic of Serbia, under the influence
of the European Court of Human Rights, became committed to protecting the
rights of creditors, who did not have access to a valid legal remedies for the settlement of the subjects of privatization.
A special part of the paper deals with the interpretation of the legal nature of the State's responsibility for preventing creditors to enforce their claims
against the subjects of privatization using the available remedies. Cited was done in order to eliminate dilemmas whether the existing legal ways of protecting
these creditors possibly be extended in the future.
Key words: responsibility of the state, privatization, restructuring, bankruptcy
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МЕХАНИЗМИ РЕШАВАЊА СПОРОВА
ИЗМЕЂУ ЧЛАНОВА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
У СЛУЧАЈУ БЛОКАДЕ ОДЛУЧИВАЊА
Резиме
Чланак се бави анализом механизама за решавање проблема блокаде одлучивања између чланова привредног друштва. Блокада одлучивања карактеристична је за двочлана друштва лица или друштва капитала са мањим бројем чланова и представља један од најозбиљнијих проблема који могу настати у функционисању привредног друштва. Иако
блокада одлучивања може имати озбиљне последице по друштво (између
осталог и престанак друштва) европска права овом проблему не посвећују довољно пажње. У том погледу за разлику од европских, пракса англосаксонског права је пре више деценија препознала озбиљност овог проблема, те је у циљу његовог решавања развила одређене механизме. Један од
механизама пореклом из англосаксонског права којим се решава проблем
блокаде одлучивања између чланова привредног друштва јесу компромисорне клаузуле које се уносе у оснивачки акт друштва, а којима се настали проблем решава тиме што један или више чланова излазе из друштва, на тај начин што под претходно дефинисаним условима и процедурама свој удео продају преосталом члану (или члановима) друштва. У
овом раду биће представљен појам и сврха предметних клаузула, а затим
ће бити речи о њиховој правној природи и могућности примене у српском
праву.
Кључне речи: блокада одлучивања, члан привредног друштва, друштво
лица, оснивачки акт, уговор између чланова друштва, уговор о преносу удела, обавеза чињења.
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I Увод
Привредно друштво је правно лице које обавља делатност у циљу
стицања добити.1 У свом суштинском значењу привредно друштво као
правни субјект представља интересну заједницу сачињену од минимум
два, а често много више различитих интереса. То су интереси самог друштва, његових власника, поверилаца, запослених, управе, потрошача, државе.2 Чињеница постојања наведених различитих интереса унутар привредног друштва углавном се испољава приликом доношења одлука од
стране друштва. У зависности од интензитета супротстављености конкретних интереса унутар друштва процес доношења одлуке може да резултира блокадом одлучивања.
Случај блокаде одлучивања, поред неликвидности, један је од најозбиљнијих проблема који могу настати у функционисању привредног
друштва.3 Под појмом блокада одлучивања подразумева се ситуација када унутар друштва (од стране скупштине или органа управљања) није могуће донети одлуку која је значајна за друштво, услед постојања различитих мишљења (интереса) о конкретној одлуци, а што се испољава у виду
немогућности постизања кворума за одржавање седнице или једнакој подели гласова.4
Уобичајено проблем блокаде одлучивања се везује за друштва лица у околностима једнаке поделе власништва.5 Међутим, овај проблем
има знатно шири домен јер блокада одлучивања није својствена само
члановима друштва лица, већ и члановима друштва капитала. Наведено
1
2

3
4
5
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Закон о привредним друштвима – ЗПД, Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014,
5/2015, чл. 2.
Reinier Kraakman, John Armour, Paul Davies, Luca Enriques, Henry Hansmann, Gerard Hertig,
Klaus Hopt, Hideki Kanda, Edward Rock, The Anatomy of Corporate Law A Comparative and Financial Approach, 2nd ed., Oxford, 2009, 36; Мирко С. Васиљевић, Корпоративно управљање,
изабране теме, Београд, 2013, 100.
Jason M. Hoberman, „Practical Considerations for Drafting and Utilizing Deadlock Solutions for
Non-Corporate Business Entities“, Columbia Business Law Review, Vol. 2001, Issue 1 (2001), 231.
F. Hodge O’Neal, „Resolving Disputes in Closely Held Corporations: Intra-Institutional Arbitration“, Harvard Law Review, Vol. 67, No. 5 (1954), 786.
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Claudia M. Landeo, Kathryn E. Spier, „Irreconcilable Differences: Judicial Resolution of Business
Deadlock“, University of Chicago Law Review, 2013, доступно на адреси: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2282162, 25.03.2016, 3.
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из разлога јер до блокаде одлучивања може доћи увек када су чланови
друштва подељени у две по величини једнаке гласачке групе, а не само
када је реч о двочланом друштву. Такође, код друштава капитала блокада
одлучивања може настати не само на нивоу чланова друштва, већ и на
нивоу органа управљања.6
Узроци настанка блокаде одлучивања унутар привредног друштва
су многобројни, те имајући у виду наведену чињеницу, као и последице
које могу да наступе изненађује став европско-континенталних права да
се овим питање не баве. Са друге стране, англосаксонско право је препознало значај овог проблема, те је у циљу његовог решавања развило одређене механизме помоћу којих се проблем блокаде одлучивања унутар
привредног друштва може решити.7
Један од механизама пореклом из англосаксонског права којим се
решава проблем блокаде одлучивања унутар привредног друштва јесу
клаузуле које се уносе у оснивачки акт друштва, најчешће приликом
оснивања друштва. Реч је о специфичним клаузулама које за циљ имају
да у случају настанка блокаде одлучивања између чланова друштва, настали проблем реше тиме што један или више чланова друштва који припадају једној од две фракције на које су се чланови друштва поделили, излазе из друштва, на тај начин што под претходно дефинисаним условима
свој удео продају преосталом члану (или члановима) друштва.8 Предмет6

7

8

Блокада одлучивања на нивоу чланова друштва може да се пренесе на органе управљања у
два случаја. Први, када унутар друштва нема одвојености власништва од управљања, па самим тим блокада у скупштини подразумева и блокаду одбора директора и други када постоји
раздвојеност између власништва и управљања унутар друштва, те уколико дође до блокаде
одлучивања у скупштини, блокада се преноси и на одбор директора у околностима када директори имају јасну слику која фракција чланова друштва је била заслужна за њихово именовање. Такође, блокада одлучивања на нивоу органа управљања може настати независно од
блокаде скупштине друштва. P. G. Willoughby, „Company Law – Deadlock – Just and Equitable
Ground for Winding Up – Residuary Power of Company in General Meeting – Re Commonwealth
Printing Press Limited“, Hong Kong Law Journal, Vol. 5, Part 3 (1975), 343-345.
Као средство решавања проблема блокаде одлучивања унутар привредног друштва, поред механизама о којима ће бити речи у овом раду, англосаксонска пракса познаје и арбитражу, медијацију и именовање посебне врсте директора од стране суда чији је основни задатак посредовање у решавању проблема између чланова друштва, а за време трајања блокаде преузима управљање редовним пословањем друштва. Такође у механизме решавања блокаде одлучивања
убрајају се продаја удела, пријем новог члана и престанак друштва. Види: Susanna M. Kim, „The
Provisional Director Remedy for Corporate Deadlock: A Proposed Model Statute“, 2013, доступно на
адреси: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=925938, 25.03.2016; Ј. Hoberman 235-241.
H. Fleischer, 37-38.
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не клаузуле имају ограничени домен примене у случају блокаде одлучивања унутар привредног друштва у том смислу што их је могуће применити само на 1) друштва лица или друштва капитала са мањим бројем
чланова, 2) случај блокаде одлучивања између чланова друштва, 3) проблем се решава само једним начином – престанком чланства у друштву,
тачније продајом удела преосталим члановима друштва.
Чланак има за циљ да представи појам и врсте клаузула оснивачког акта пореклом из англосаксонског права којима се решава проблем
блокаде одлучивања између чланова друштва (компромисорне клаузуле).
У другом делу чланка биће дат покушај дефинисања правне природе
предметних клаузула у оквирима српског права и могућност (принудне)
примене у пракси.

II Узроци настанка блокаде одлучивања унутар
привредног друштва
Постојање више конститутивних интереса унутар привредног друштва који узрокују настанак сукоба унутар друштва, последица је специфичности правног субјективитета привредног друштва као правног лица.9
9
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У том погледу у англосаксонској литератури често се може уочити став да је привредно друштво (компанија) само творевина права која постоји на папиру. Наиме, иако право привредном друштву признаје самосталан правни субјективитет и правно-релевантну вољу, привредно друштво никада не може имати суштинску аутономију као што је то случај са физичким лицима. Наведено из разлога јер привредно друштво настаје као резултат заједничког
удруживања једног или више физичких или правних лица, коме је право признало самостални субјективитет и правно-релевантну вољу у односу на физичка и правна лица која су друштво основала. Међутим, упркос наведеној чињеници привредно друштво своју правно-релевантну вољу може изразити само преко физичких лица која улазе у састав органа друштва
(скупштина или органе управљања). Са друге стране физичка лица која су основала друштво
или се налазе у органима друштва такође имају свој правни субјективитет и правно-релевантну вољу. У том погледу основни задатак компанијског права је да успостави механизме
на основу којих је у што већој мери могуће правити разликовање између правног субјективитета привредног друштва и правног субјективитета лица која су друштво основала, односно
улазе у састав органа друштва. Наведено из разлога јер физичка лица која оснивају друштво
правни субјективитет привредног друштва обично схватају као продужетак личног правног
субјективитета који им омогућава постизање циљева које им право не дозвољава као физичким лицима. Последица свега наведеног јесте да унутар привредног друштва постоје минимум два посебна интереса, а то су интерес привредног друштва и интерес његових чланова.
Када се интересу друштва и његових чланова прикључе интереси и других лица, под претпоставком да су макар два интереса у сукобу, могућност настанка сукоба је неизбежна. У том
погледу додатни задатак компанијског права је да успостави хијерархију различитих интереса који постоје унутар привредног друштва, а која се мора поштовати приликом доношења
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У досадашњој теорији и пракси компанијског права препозната су
три најзначајнија сукоба интереса унутар привредног друштва, названи
агенцијски проблеми, у односу на које су развијани механизми у циљу
њиховог решавања. То су сукоб између чланова друштва и директора
друштва (први агенцијски проблем), сукоб између већинских и мањинских чланова друштва (други агенцијски проблем) и сукоб интереса привредног друштва и његових чланова и свих осталих интереса који се везују за привредно друштво (трећи агенцијски проблем).10 Сви наведени
сукоби искључиво или барем у већини случајева се односе на друштва капитала, тачније акционарско друштво.
Међутим, поред наведених сукоба о којим се увелико расправља,
чини се најозбиљнији сукоб који може настати унутар привредног друштва јесте сукоб интереса самог друштва и његових чланова. Наведено из
неколико разлога. Прво, за разлику од осталих до сада препознатих сукоба интереса, сукоб интереса привредног друштва и интереса његових
чланова има знатно шири домен примене јер може настати у свим привредним друштвима, а не само друштвима капитала. Друго, изузетно је
тешко дефинисати, последично разликовати појам интерес привредног
друштва и интерес чланова друштва у њиховом међусобном односу.11
Треће, до сада нису успостављени ефикасни механизми који могу да реше сукоб интереса привредног друштва и његових чланова.12

10

11
12

одлуке било од стране чланова друштва или органа управљања, такође и да предвиди санкције за случај непоштовања дефинисане хијерархије интереса. Carlos L. Israels, „Sacred Cow of
Corporate Existense Problems of Deadlock and Dissolution“, University of Chicago Law Review,
Vol. 19, Issue 4 (1952), 778; Ann M. Scarlett, „Shareholder Derivative Litigation’s Historical and
Normative Foundations“, Buffalo, 2013, доступно на адреси: http://www.ssrn.com/abstract=2358209, 25.03.2016, 837; R. Kraakman et al., 1, 35; Обрен Станковић, Владимир Водинелић, Увод у грађанско право, 5. издање, Београд, 2007, 87-88.
R. Kraakman et al., 36; Вук Радовић „Утицај агенцијских проблема на право акционарских
друштава и корпоративно управљање“, Корпоративно управљање, зборник радова (ур. Мирко Васиљевић, Вук Радовић), Београд, 2008, 235-266.
М. Васиљевић (2011), 102-107.
Једини механизам који је до сада успостављен у циљу решавања сукоба интереса између привредног друштва и његових чланова јесте прописивање дужности лојалности чланова друштва према самом друштву. Види: Karsten Engsig Sørensen, „Duty of Loyalty of Shareholders –
A Possible Remedy for Conflicts in SMEs?“, 2010, доступно на адреси: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1709944, 25.03.2016. У нашем праву овај механизам
има ограничен домен примене имајући у виду узак круг чланова друштва који имају дужност
лојалности према привредном друштву. Види: ЗПД, чл. 61.
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У том погледу може се поставити питање да ли сукоб интереса
привредног друштва и његових чланова представља sui generis агенцијски
проблем, који се не може поистоветити ни са једним од постојећих.13 По
дефиницији, агенцијски проблем настаје у околностима када се више лица налазе у интересној заједници, са међусобно различитим интересима,
а само нека од тих лица имају могућност доношења одлуке која се односи
на целу заједницу.14 Због наведеног формира се однос принципал – агент,
у коме принципал преноси овлашћење за доношење одлуке на агента, а
агент приликом доношења одлуке мора да узме у обзир интерес принципала.15 Агент своје овлашћење на доношење одлуке може злоупотребити
или само имати различито мишљење од принципала, услед чега долази
до сукоба. Сваки агенцијски проблем, претпоставља и постојање агенцијских трошкова, а механизми који се успостављају управо имају за циљ
што већу редукцију потенцијалних трошкова.16 Посматрано у односу
друштво – чланови друштва, неспорно је да је друштво то које се налази у
улози принципала, а његови чланови у улози агента. Специфичност сукоба интереса између друштва и његових чланова, у односу на остале сукобе испољава се управо у виду трошкова који настају као последица сукоба. Наиме, за разлику од осталих агенцијских проблема где се агенцијски проблеми испољавају у порасту трошкова пословања (који настају
услед потребе да се приципал увери да агент ради у његовом интересу
или обрнуто као последица потребе да агент докаже своју лојалност
принципалу),17 те у циљу њиховог смањења развијани су одређени механизми, сукоб интереса између друштва и његових чланова резултира
много озбиљнијом последицом (агенцијским трошком), а то је управо
блокада одлучивања и немогућност функционисања друштва. Додатна
специфичност овог проблема испољава се у томе што интерес принципала једино може бити дефинисан од стране агената (због поменуте специфичне правне природе привредног друштва), те управо у различитом поимању агената (члана друштва) о садржини појма интерес привредног
13

14
15
16
17
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Појмови интереса привредног друштва и интереса чланова друштва као засебни појмови помињу се у оквиру теорије трећег агенцијског проблема, али на начин да се наведена два интереса налазе на једној страни и којима могу бити супротстављени други конститутивни интереси унутар привредног друштва. R. Kraakman et al., 36; В. Радовић, 257.
R. Kraakman et al., 36.
R. Kraakman et al., 36.
R. Kraakman et al., 37-38.
Andreas Cahn, David C. Donald, Comparative Company Law, Text and Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the UK and the USA, Cambridge, 2010, 300.
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друштва долази до међусобног сукоба агената и на крају блокаде одлучивања. Неспорно, ниједан сукоб унутар привредног друштва, па ни сукоб
између друштва и чланова није могуће спречити, али је неопходно развити механизме који су унапред познати и који ће бити примењени када до
сукоба дође, у циљу омогућавања наставка пословања друштва. Како је
наведено, до сада једно је англосаксонско право препознало значај овог
проблема и развило механизме у циљу његовог решавања.

III Појам и врсте клаузула оснивачког акта привредног друштва
којима се решава проблем блокаде одлучивања између чланова
друштва (компромисорне клаузуле)
1. Појам
Компромисорна клаузула оснивачког аката привредног друштва
може се дефинисати као посебан уговор закључен између чланова друштва којим се за случај настанка блокаде одлучивања једном члану (или
члановима) друштва даје право да свој удео по одређеној цени и дефинисаним процедурама прода другом члану (или члановима) друштва. Предметне клаузуле настале су пре више деценија у англосаксонској правној
пракси, чија је примена данас у тој мери заступљена да је тешко пронаћи
оснивачки акт који ове клаузуле не садржи.18 У европској теорији и пракси предметне клаузуле су тек од недавно предмет интересовања.19
Постоји неколико појавних облика предметних клаузула са истим
резултатом, а то је да се блокада одлучивања реши тиме што један или
више чланова друштва који припадају једној фракцији, излазе из друштва на начин да свој удео под претходно дефинисаним условима и процедурама продају преосталим члановима друштва.20 Основни циљ предметних клаузула је успостављање механизма на основу кога ће се омогућити олакшан излазак из друштва и формирати правична цена за куповину, односно продају удела у друштву.21 Наведено из разлога јер у односу на друштва лица, као и друштво са ограниченом одговорношћу, не постоји формирано тржиште где би се без потешкоћа могло наћи треће лице које би купило удео и пронаћи параметри за одређивање праве вредности удела.22 Клаузуле по свом правном дејству могу бити диспозитивне
18
19
20
21
22

H. Fleischer, 36.
H. Fleischer, 43-46.
Ј. Hoberman, 242-245.
H. Fleischer, 40.
C. Landeo, K. Spier, 3-4.
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или императивне.23 Диспозитивне клаузуле започињање поступка остављају на вољи чланова друштва, те од воље чланова друштва зависи да ли
ће када настане блокада одлучивања уговорени поступак бити примењен
и који од чланова друштва ће се наћи у улози покретача поступка (покретање поступка је дефинисано као право, али не као обавеза). Са друге
стране уколико се предметне клаузуле дефинишу као императивне, у том
случају када настане блокада одлучивања одређени члан друштва има
обавезу да покрене поступак сходно уговореној клаузули (на пример
члан друштва који је гласао против доношења одлуке).
Посматрано у односу на структуру, компромисорне клаузуле имају два обавезна елемента. Први, дефинисање појма блокаде одлучивања,
односно када према схватању чланова друштва настаје блокада одлучивања (на пример, односи се само на конкретне одлуке). Други, дефинисање
поступка који следи након тога што један од чланова прогласи да је наступила блокада одлучивања.24
Како је наведено, предметне клаузуле настале су у англосаксонском праву у оквиру кога је потврђена њихова пуноважност. Слично
осталим институтима англосаксонског компанијског права, компромисорне клаузуле почињу да се примењују и у европским земљама, а у некима од њих већ је и потврђена њихова пуноважност од стране судова
(Аустрија, Немачка и Француска).25
2. Врсте
У досадашњој англосаксонској пракси формирале су се четири врсте предметних клаузула.
Модел А (Russian roulette). Процедура решавања блокаде одлучивања започиње на начин да један од чланова друштва (X) другом члану
друштва (Y) доставља понуду којом даје опцију да 1) члан друштва (Y)
купи удео члана друштва (X) по одређеној цени или да 2) члан друштва
(Y) по истој цени прода свој удео члану друштва (X). Дакле, члан друштва коме је понуда достављена има право избора или да купи удео члана који је започео поступак, или да том члану прода свој удео, у оба слу-

23

24
25
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Richard R. W. Brooks, Kathryn E. Spier, „Trigger Happy or Gun Shy? Dissolving Common-Value
Partnerships with Texas Shootouts“, 2004, доступно на адреси: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=556164, 25.03.2016, 2.
H. Fleischer, 38.
H. Fleischer, 43, 44, 46.
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чаја по цени која је одређена од стране члана друштва који је започео поступак.26
Модел В (Texas shoot-out). Процедура решавања блокаде одлучивања започиње на начин да један члан друштва (X) другом члану друштва
(Y) доставља понуду за куповину удела које члан (Y) има у друштву по
одређеној цени. Члан друштва коме је понуда учињена (Y) има могућност
да понуду прихвати или да члану друштва (X) упути контрапонуду за куповину удела које члан (X) има у друштву, али по вишој цени од првобитно одређене. Ово право избора се даље проширује и на члана друштва
(X), те процес може да се понови више пута, али је битан услов да цена
удела код сваке наредне понуде буде већа од претходне. Уместо наведеног процеса, пракса је развила и други облик овог модела који се чешће
уговара, а то је да оба члана истовремено чине понуду за куповину удела
другог члана. Понуде се достављају у писменом облику, најчешће трећем
лицу (које може бити ангажовано и на процени вредности удела). Онај
члан друштва који понуди вишу цену има право да купи удео другог члана, а други члан има обавезу да закључи уговор о продаји удела.27
Модел V (Sale shoot-out). Овај модел је сличан моделу В, али у обрнутом смеру. Члан друштва који започиње процес (X), другом члану друштва (Y) доставља понуду за продају свог удела у друштву. Члан друштва
(Y) има право избора, те може прихватити да купи удео члана (X), или
учинити контрапонуду, односно члану (X) понудити да купи удео члана
(Y), али по нижој цени од првобитно одређене.28
Модел G (Deterrence approach). Овим моделом у оснивачком акту се
дефинише на који начин ће бити утврђена вредност удела по којој ће бити
закључен уговор о продаји између чланова. Поступак се покреће на тај начин што један члан друштва (X) примењује уговорени механизам за одређивање вредности удела, а након тога други члан друштва (Y) има право
избора да купи удео члана (X) или да свој удео прода члану (X) по претходно одређеној цени или у одређеном проценту процењене вредности.29
На основу изложене садржине предметних клаузула може се закључити да је њихово основно обележје успостављање механизма за одређивање правичне вредности удела на тај начин што приликом започи26
27
28
29

H. Fleischer, 38.
H. Fleischer, 39.
H. Fleischer, 39.
H. Fleischer, 39.
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њања поступка у највећем броју случајева није познато који члан друштва ће бити купац а који продавац, те имајући у виду наведено, члан
друштва који започиње поступак нема интереса да одреди ниску, односно превисоку цену удела, већ ону која одговара стварној вредности.

IV Правна природа клаузула оснивачког акта привредног друштва
којима се решава проблем блокаде одлучивања
(компромисорне клаузуле) и могућност примене у српском праву
Анализу предметних клаузула са становишта српског права неопходно је започети са питањем да ли је уговарање ових клаузула дозвољено према Закону о привредним друштвима. Потом је неопходно испитати правну природу клаузула са становишта српског права и на крају размотрити потенцијални исход њихове примене у пракси, првенствено у
односу на могућност принудне примене.
1. Дозвољеност копромисорних клаузула оснивачког акта према
Закону о привредним друштвима и њихова правна природа
Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: ЗПД) у члану
11 став 3 прописано је да у ортaчком друштву, комaндитном друштву и
друштву с огрaниченом одговорношћу оснивaчким aктом се уређује
упрaвљaње друштвом и другa питaњa у склaду сa овим зaконом зa свaку
поједину прaвну форму друштвa,30 док је у члану 15 истог закона прописано да члaн друштвa може зaкључити уговор сa једним или више
члaновa истог друштвa којим се регулишу њихови међусобни односи у
вези сa друштвом, aко овим зaконом није другaчије одређено.
На основу одредби члана 11 и члана 15 ЗПД проистиче да је уговарање предметних клаузула у српском праву дозвољено. Чланови друштва
предметне клаузуле могу унети у оснивачки акт приликом оснивања друштва или неком од каснијих измена, такође примену ових клаузула могу
уговорити посебним уговором између чланова друштва како је то дефинисано у члану 15 ЗПД.

30

242

ЗПД за ортачка друштва у члану 94 посебно уређује садржину уговора о оснивању, те је поред тачно одређених елемената у ставу 2 прописано да оснивачки акт може да садржи и друге елементе од значаја за друштво и ортаке. Види: ЗПД, чл. 94. У односу на друштво са ограниченом одговорношћу у члану 140 ЗПД прописано је да члaнови друштвa с огрaниченом
одговорношћу своје међусобне односе у друштву, кaо и односе сa друштвом, уређују слободно, aко овим зaконом није другaчије уређено. Види: ЗПД, чл. 140.
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Оснивачки акт, као уговор о оснивању друштва, мора садржати
законом прописане елементе (изостанак неких од њих узрокује ништавост оснивања),31 док је преостала садржина оснивачког аката у домену
слободе уговарања између чланова друштва и подлеже аутономији воље
чланова друштва.32 У односу на посебан уговор чланова друштва из члана
15 ЗПД, сам закон, између осталог, изричито уређује да се овим уговором
може уредити начин решавања блокаде у одлучивању.
У оба случајa, било да су предметне клаузуле предвиђене оснивачким актом или посебним уговором, уговорна природа ових клаузула је
неспорна.33 У том погледу уколико су предвиђене оснивачким актом клаузуле о начину решавања блокаде одлучивања спадају у формалне или
тзв. неправе одредбе оснивачког акта које имају искључиво облигационо-правно дејство,34 док случају да су предвиђене посебним уговором,
облигационо-правно дејство имају по својој природи.
Уколико је неспорно да предметне клаузуле имају карактер уговора између чланова друштва, утолико је неспорно ко су стране у облигационом односу који настаје на основу тако закљученог уговора (чланови
друштва).
Међутим, може бити спорна правна природа уговора35 који је настао на основу ових клаузула, те шта је садржина тог уговора, односно
шта су права и обавезе уговорних страна.36
У односу на правну природу уговора дилема постоји по питању да
ли је уговор између чланова друштва заснован на предметним клaузулама по својој природи (врсти) алеаторан уговор или уговор закључен под
условом, односно поставља се питање да ли обавезе за уговорне стране
31
32
33

34
35
36

ЗПД, чл. 13.
Јакша Барбић, Право друштава, књига друга, друштва капитала, 4. издање, Загреб, 2007,
1023, 1028.
У теорији постоје три схватања о правној природи оснивачког акта привредног друштва.
Према првој, уговорној теорији, у питању је уговор закључен између чланова друштва у правом значењу тог појма. Према другој, нормативној теорији, реч је објективном праву. Према
трећој, мешовитој теорији, реч је уговору по основу кога настаје нови правни субјект (привредно друштво) након чега нема места примени уговорног права, већ оснивачки акт треба
сматрати као извор објективног права. Ј. Барбић, 1023, фн. 1258.
Ј. Барбић, 1028; Мирко Васиљевић, Компанијско право, право привредних друштава, 8. издање, Београд, 2013, 55.
Посматрано у односу на општу теорију поделе уговора. Види: Слободан Перовић, Облигационо право – књига прва, 7. издање, Београд, 1990, 191-192.
У смислу садржине облигационо-правног односа. Види: С. Перовић, 16.
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настају у тренутку потписивања ових клаузула или неком каснијем моменту.37 Претходно наведено имајући у виду да је правно дејство предметних клаузула везано за настанак будућег неизвесног догађаја (блокада
одлучивања).
Алеаторни уговори се дефинишу као уговори код којих услед постојања неизвесног догађаја, у тренутку њиховог закључења није познато
1) која од уговорних страна је дужник, а која поверилац, 2) висина престације и 3) узајамни однос престација уговорних страна.38 Дакле, уговор настаје у тренутку постизања сагласности између уговорних страна, док од
конкретног неизвесног догађаја зависи дефинисање битних елемената уговора. Са друге стране, уговори закључени под условом такође зависе од будућег неизвесног догађаја, али на начин да конкретан догађај има утицај на
настанак (одложни услов) или престанак (раскидни услов) уговора.39
Имајући у виду напред дефинисане појмове алеаторних уговора,
те уговора закључених под условом, као и претходно изложену садржину
предметних клаузула, проистиче да је реч о уговору између чланова друштва закљученим под одложним условом. Наведено из разлога јер ће
обавезе из уговора (компромисорне клаузуле) за чланове друштва настати само уколико се оствари будући неизвестан догађај, а то је настанак
блокаде одлучивања, док је сама садржина и узајамни однос престација
већ приликом закључења уговора позната. Додатно, у случају уговарања
диспозитивних клаузула, како је претходно дефинисано, будући неизвестан догађај од којег зависи настанак уговора између чланова друштва на
основу предметних клаузула састоји се из два елемента, први елемент је
да је наступила блокада одлучивања, а други да је један од чланова прогласио да је блокада наступила и да је започео поступак по уговореној
клаузули. Са друге стране уколико су чланови друштва приликом уговарања клаузуле дефинисали који конкретно члан има обавезу да покрене
поступак по уговореној клаузули (императивне клаузуле), у том случају
будући неизвестан догађај од чијег наступања зависи настанак уговора по

37

38
39
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У односу на остале поделе уговора, предметни уговор се може дефинисати као неименовани,
формални (потребна је писмена форма према члану 11 и 15 ЗПД), двострано обавезни и теретни, са тренутним извршењем обавезе, једноставни, са споразумно одређеном садржином,
индивидуални, посебни, самостални, закључен с обзиром на својства личности (не преноси
се на треће лице у случају продаје удела без посебног уговарања), главни и каузални уговор.
Види: С. Перовић, 192-244; Ј. Барбић, 1029.
С. Перовић, 209.
С. Перовић, 210-211.
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основу предметних клаузула састојао би се само од једног елемента, а то
је наступање блокаде одлучивања (према дефиницији појма из клaузуле).
2. Права и обавезе које настају за чланове друштва
по основу компромисорне клаузуле (садржина уговора)
и могућност принудне примене
Уколико се дефинише да предметне клаузуле имају карактер уговора између чланова друштва, као основно питање може се поставити
која права, односно обавезе настају за чланове по основу предметних
клаузула, односно шта је садржина предметног уговора.
У систему искључиве добровољности примене ових клаузула
(диспозитивне клаузуле), када није прописана обавеза покретања поступка нити је дефинисано који од чланова друштва покреће поступак, већ је
покретање и спровођење поступка остављено на вољи чланова друштва,
све док се не испуни одложни услов (блокада одлучивања и званично покретање поступка од стране једног члана) имајући у виду да уговор није
настао, последично не могу настати права, односно обавезе за чланове
друштва. У том погледу право на покретање поступка сходно уговореној
клаузули не треба посматрати као право које настаје на основу уговора,
већ као чињеницу, односно један од конститутивних елемената одложног
услова на основу кога уговор настаје. Тек када се испуни одложни услов у
целости настају конкретне обавезе сходно садржини уговорене клаузуле.
У систему обавезне примене предметних клаузула (императивне
клаузуле), када се јасно дефинише да у случају настанка блокаде одлучивања конкретан члан има обавезу да покрене поступак по клаузули, тада
уколико наступи одложни услов (блокада одлучивања) прва обавеза која
настаје јесте обавеза покретања поступка по клаузули за конкретног члана друштва, којој кореспондира право другог члана да захтева покретање
поступка.
Даља садржина права и обавеза различита је у односу на сваки модел клаузула.
Модел А (Russian roulette). У систему добровољне примене предметних клаузула, прва обавеза настаје тек када члан (X) упути члану (Y)
понуду са могућношћу избора да члан (Y) купи удео члана (X) или да свој
удео у друштву прода члану (X) по истој цени. У том моменту настаје прва
обавеза по уговореној клаузули, а то је да члан (Y) изабере једну од понуђених опција (куповина или продаја удела). Након избора понуђених опција
од стране члана (Y), настаје обавеза за оба члана друштва да закључе уго245
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вор о продаји удела. У систему принудне примене предметних клаузула,
поменутим обавезама се придружује обавеза конкретног члана дефинисаног клаузулом да учини понуду за продају односно куповину удела, којој
кореспондира право другог члана да захтева покретање поступка.
Модел В (Texas shoot-out) и модел V (Sale shoot-out). Слично као у
претходном, у систему добровољне примене предметних клаузула, прва
обавеза настаје тек када члан (X) упути члану (Y) понуду за куповину, односно продају удела. У том моменту настаје прва обавеза по уговореној
клаузули, а то је да члан (Y) изабере да купи, односно прода свој удео у
друштву или да учини кoнтрапонуду за куповину односно продају удела
према члану (X) по вишој, односно нижој цени. Даље настаје обавеза за
члана (X) да на исти начин одговори на понуду члана (Y), све док се не
дође до највише куповне, односно најниже продајне цене. На крају када
се постигне коначна куповна, односно продајна цена, за оба члана друштва настаје обавеза закључења уговора о продаји удела. Уколико је уговорен други облик овог модела (истовремено чињење понуде за куповину удела), једина обавеза која настаје за оба члана јесте обавеза закључења уговора о продаји удела, након анализе садржине учињених понуда. У
систему принудне примене предметних клаузула, поменутим обавезама
се придружује обавеза конкретног члана дефинисаног клаузулом да учини понуду за продају односно куповину удела, којој кореспондира право
другог члана да захтева покретање поступка.
Модел G (Deterrence approach). У систему добровољне примене
предметних клаузула, прва обавеза настаје тек када члан (X) иницира договорени механизам за утврђивање вредности удела, након чега настаје
обавеза за члана (Y) да учини понуду члану (X) да прода свој удео члану
(Y) или да купи удео члана (Y) по утврђеној цени. Након тога настаје обавеза за оба члана друштва да закључе уговор о продаји. У систему принудне примене предметних клаузула, поменутим обавезама се придружује обавеза конкретног члана дефинисаног клаузулом да покрене поступак
за утврђивање вредности удела.
У свим случајевима, наведеним обавезама једног члана кореспондира право другог члана друштва да захтева испуњење конкретне обавезе.
Све наведене обавезе представљају обавезе чињења настале на
основу уговора као извора облигација.40 У том погледу обавезе по пред40
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метним клаузулама не треба посматрати кроз њихову садржину (понуда,
контрапонуда, изјашњење на понуду, прихват понуде, закључење уговора), већ у смислу да је реч о обавезама чињења,41 као што је то на пример
обавеза израда неке ствари, које су настале на основу слободно изражене
воље уговорних страна и које обавезе су могуће, допуштене и одредиве.42
У конкретном случају реч је о чињењу које се састоји од давања изјаве воље (понуда (котрапонуда), прихватање понуде, закључење уговора).
Имајући у виду да је у пракси врло вероватно да један од чланова
друштва не поступи сходно уговореним клаузулама, те не покрене поступак или се не изјасни о свом избору у складу са уговореном клаузулом (не
одговори на понуду) или не жели да закључи уговор о продаји удела, може
се поставити питање да ли је издејствовање овако уговорене обавезе на давање изјаве воље могуће остварити у судском поступку. У нашем праву познати су примери у којима је законом предвиђено да у конкретном случају
судска одлука може заменити изјаву воље,43 међутим у свим тим случајевима садржина изјаве воље је позната. Када је реч о предметним клаузулама
обавеза на давање изјаве воље углавном се односи на обавезу да се члан
друштва изјасни о понуђеним могућностима, те у том погледу није могуће
знати каква би била садржина његове изјаве воље, а у односу на коју у случају њеног изостанка пресуда може заменити њено постојање. Тек у последњем сегменту поступка изјава воље члана друштва има одређену садржину – давање сагласности за закључење уговора.
Дакле, у конкретном случају обавеза чињења се састоји у виду обавезе давања изјаве воље, те би тужбени захтев требало да гласи да се тужени обавезује да учини понуду тужиоцу, односно да се изјасни на понуду тужиоца у остављеном року.44 У односу на последњу обавезу по клаузули која се односи на закључење уговора, пресуда суда би могла да замени сагласност члана друштва за закључење уговора. Одвојено је питање
целисходности покретања судског поступка у конкретном случају, која ће
свакако постојати уколико члан који жели да изађе из друштва не може
да пронађе треће лице на тржишту које би купило његов удео.
Доношење одлуке од стране судова наведене садржине, барем у
првом делу захтева вероватно би тешко могле бити издејствоване у прак41
42
43
44

С. Перовић, 17.
ЗОО, чл. 46, 49, 50.
Види: ЗОО, чл. 45; ЗПД, 169.
За доношење пресуда овакве садржине залаже се и америчка правна теорија. Види: C. Landeo,
K. Spier, 1-36.
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си, али би такве одлуке биле у складу са садржином обавезе чињења на
коју је дужник (члан друштва) пристао својом слободном вољом.
Наведено из разлога јер иако је реч о елементима који претходе
настанку уговора (у овом случају уговора о продаји удела), те да је закључење уговора у нашем праву у искључивом домену аутономије воље, у
конкретном случају све наведене околности не би требало посматрати
као елементе у процесу настајања уговора у односу на које се примењује
начело аутономије воље,45 већ као обавезу чињења која је претходно настала управо на темељу принципа аутономије воље, слободним избором
члана друштва да се њоме обавеже.
У том погледу, након доношења судске одлуке, даљи поступак
принудног извршења спроводио би се сходно правилима о извршењу
обавеза које може да испуни само дужник, односно према правилима извршења о издејствовању изјаве воље за случај када пресуда суда замењује
сагласност за закључење уговора о продаји удела.46

V Закључак
Блокада одлучивања један је од најозбиљнијих проблема који могу
настати у функционисању привредног друштва. За разлику од европских
права, англосаксонско право је препознало значај овог проблема, те је у
циљу његовог решавања развило одређене механизме који су се показали
као делотворни.
Један од механизама пореклом из англосаксонског права којим се
може решити проблем блокаде одлучивања јесу компромисорне клаузуле
оснивачког акта друштва. Реч је о клаузулама које имају ограничен домен
примене на друштва лица или друштва капитала са мањим бројем чланова, решавају проблем блокаде одлучивања само на нивоу чланова друштва, са исходом се блокада одлучивања решава тиме да један члан друштва продаје свој удео другом члану (или члановима) друштва по утврђеној цени и поступку сходно уговореној клаузули.
Постоји неколико врста предметних клаузула у пракси, међу којима су највише заступљена четири модела, чија је садржина објашњена у
овом раду. Основни циљ предметних клаузула јесте да се успостави механизам за одређивање правичне цене по којој ће удео у друштву бити про45
46
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дат, односно купљен, пре свега имајући у виду да у односу на друштва
код којих се ове клаузуле примењују нема развијеног тржишта за продају
удела. До наведеног циља долази се тиме што у највећем броју случајева
на почетку спровођена поступка члан друштва који иницира поступак и
који по правилу одређује цену није сигуран да ли ће се наћи у улози продавца или купца, те последично по правилу одређује цену која одговара
обема странама. Наравно, ниједан механизам није без недостатака или
могућности злоупотребе, те у односу на предметне клаузуле углавном истиче да не служе свом циљу у случају када постоји информациона и финансијска асиметрија између чланова друштва.47
На основу правног основа и садржине предметних клаузула, те
одредби ЗПД проистиче да је уговарање предметних клаузула дозвољено
у српском праву. По својој природи клаузуле представљају уговор између
чланова друштва закључен под одложним условом. Наведено из разлога
јер настанак права и обавеза уговорних страна зависи од реализације будућег неизвесног догађаја (настанак блокаде одлучивања, а у неким случајевима и захтев за спровођење уговорене процедуре од стране члана
друштва). Све обавезе које настају на основу предметних клаузула настале су као последица примене начела аутономије воље, а по својој садржини представљају обавезе чињења. Обавеза чињења које настају на основу
предметних клаузула састоје се у обавези давања изјаве воље (чињење понуде, изјашњавање на дату понуду и на крају закључење уговора о продаји удела). Као и свака обавеза чињења која испуњава услов пуноважности, обавеза давања изјаве воље може се остварити у судском поступку
принудним путем. Да ли ће наведено бити случај у односу на обавезе које
настају на основу садржине предметних клаузула остаје као отворено питање док као конкретан случај не буду разматране пред привредним судовима, а циљ овог рада је да укаже на смернице којима би суд требало да
се руководи приликом одлучивања.

47

R. Brooks, K. Spier, 26-28; H. Fleischer, 40-41.
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METHODS FOR SOLVING THE DISPUTES BETWEEN
MEMEBERS OF THE COMPANY IN CASE OF DEADLOCK
Summary
This article analyzes the methods for solving the problem of deadlock
between members of the company. Deadlock is characteristic for two member
partnership or limited liability company with a small number of members and
presents one of the most serious problem which can arise during the life of the
company. Although the deadlock can cause serious consequences (among others
dissolution of the company) European law does not devote enough attention to
this issue. In this regard, contrary to the European Law, practice of the AngloAmerican law, a few decades ago, noticed the seriousness of this problem and
has developed certain methods in order to deal with it. One of the method formed by Anglo-American law, which can solve the problem of deadlock between
members of the company, is the shoot-out clause which is the part of the company’s incorporation act and by which deadlock between members of the company should be solved in a way that one or more members of the company leave
the company by selling it’s share to the other member (or members), all according to the previously agreed procedure. This article will first present the term
and the goal of the subject clauses, and afterwards the legal nature and the possibility of its implementation in Serbian law will be discussed.
Key words: deadlock, member of the company, partnership, incorporation act,
agreement between members of the company, agreement on the
transfer of shares, obligation to act.
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НОВЕЛЕ ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ И УНАПРЕД
ПРИПРЕМЉЕНИ ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ*
Резиме
Закон о изменама и допунама Закона о стечају (Службени гласник
Републике Србије, бр. 88/14) који је ступио на снагу 13. августа 2014 године, донео je бројне новинe у домаће стечајно право. Рад се бави новелама
које су непосредно или посредно повезане са УППР-ом. Први део рада је посвећен уводним разматрањима о поступку реорганизације. Други део се
бави општим напоменама о УППР-у. Трећи део рада je намењен анализи
измена и допуна стечајног закона које се тичу УППР-а, и то: начела стечајног поступка везанa за УППР, садржине плана реорганизације и рочишта, и најзад, положаја заложних поверилаца у поступку реорганизације.
У четвртом делу рада се излаже анализа једне скорашње судске одлуке.
На крају, у петом делу се изводи закључак.
Kључне речи: унапред припремљени план реорганизације, стечај, начела
стечаја.

I Уводнa разматрања о реорганизацији
Стечајни поступак, као поступак генералног (општег) извршења
над дужником се спроводи реорганизацијом или банкротством. Реорганизација је укупност мера које се предузимају према инсолвентном ду*

У тексту и фуснотама ће за унапред припремљени план реорганизације бити коришћена
скраћеница УППР. За план реорганизације поднет по отварању стечајног поступка ће се користити термин: „обичан” план. Када се разматрају заједничке карактеристике, користиће се
термин план реорганизације. Судска пракса је преузета са електронске базе Paragraf lex, програма за аутоматско вођење предмета MEGA LIBRA, као и љубазношћу судије Мирослава Николића, председника Одељења судске праксе Привредног апелационог суда, и заменице Одељења судије Татјане Ђурице.
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жнику на основу судски закљученог уговора његових поверилаца, ради
економског опоравка дужника и исплате дугова.1 Реорганизацијом стечајног дужника ствара се правна могућност да се предузимањем мера
предвиђених планом омогући не само наставак пословања одређеног
привредног друштва, већ да се исто оспособи и за стицање прихода.2 Дакле, реорганизација у смислу „оздрављења” привредног друштва је претходница или замена за банкротство које значи „смрт” привредног друштва.3 Реорганизација је алтернатива стечају – банкротству, те се стога
реорганизацији приступа када су испуњени услови за отварање стечајног
поступка.4 У наш правни систем је уведена Законом о стечајном поступку
из 2004. године. Према позитивном стечајном праву: „Реорганизација се
спроводи ако се тиме обезбеђује повољније намирење поверилаца у односу на банкротство, а посебно ако постоје економски оправдани услови
за наставак дужниковог пословања”.5
Не улазећи у питање правне природе6 и деобе плана реорганиза7
ције, можемо констатовати да појам реорганизације садржи два аспекта:
материјални и процесни. У материјалном смислу, реорганизација се исказује кроз план реорганизације који представља нови уговор између стечајног дужникa и његових поверилаца чија је садржина одређена законом8. План мора да садржи барем једну од мера за његову реализацију,
које су, такође, алтернативно, exempli causa прописане законом.9 У про1
2
3
4
5
6
7

8

9
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Гордана Илић-Попов, Небојша Јовановић, Јован Јовановић (уредници), Приручник за стечајне управнике, Београд, 2006, 144.
Драгиша Слијепчевић, „Правна дејства плана реорганизације на трећа лица“, Радни материјал са
двадесетог саветовања судија привредних судова Републике Србије, 2012, 7.
И реорганизација је стечајни поступак, па је неопходно да се на страни дужника стекне најмање један стечајни разлог.
Мирко Васиљевић, Компанијско право, 10. издање, Београд, 2015, 520.
Закон о стечају, Службени гласник РС, бр. 104/09, 99/11 – др.закон, 71/12 – УС, бр. 83/14, чл.
155 ст. 5.
М. Васиљевић (2015), 524; Михајло Велимировић, Стечајно право, Нови Сад, 2004, 187.
Постоје ликвидациони, преносни и санациони план. Вид. Г. Илић-Попов, Н. Јовановић, Ј. Јовановић, 333; Драгиша Слијепчевић, Слободан Спасић, Коментар Закона о стечајном поступку, Београд, 2006, 457.
Закон о стечају, чл. 156 и чл. 167 ст. 1. „Аутономијом воље учесника поступка реорганизације
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променити власничка структура и спровести статусне промене стечајног дужника.” Д. Слијепчевић (2012), 8.
Закон о стечају, чл. 157. „У пракси ће се ипак чешће прибегавати комбинацији низа мера зарад пословног оживљавања стечајног дужника.” Г. Илић-Попов, Н. Јовановић, Ј. Јовановић,
341. И данас, као и пре једну деценију, актуелна је примедба: „Репрограмирање дугова је један
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цесном смислу, реорганизација се испољава кроз законом утврђена поступања стечајног судије, стечајног дужника и поверилаца (као и привременог стечајног управника, ако је именован) чији је пожељни исход усвајање плана већином гласова свих класа поверилаца који гласају о плану и,
најзад, судско потврђивање плана одговарајућим решењем.10 Суд ће одобрити план само ако је у складу са законом.11 С друге стране, повериоци
морају сами да пронађу интерес у плану реорганизације.12
Најзад, дејства судски потврђеног плана реорганизације су оно што
и оправдава његово постојањe. Према позитивном стечајном праву, након
доношења решења о потврђивању усвајања плана реорганизације („обичног” и УППР-а), сва потраживања и права поверилаца и других лица и обавезе стечајног дужника се уређују искључиво према условима из плана реорганизације.13 Новелама је наглашено да план реорганизације неће почети
да се примењује пре дана правноснажности поменутог решења, нити по истеку рока од 15 дана од тог дана.14 Усвојени план је извршна исправа и сматра се новим уговором за измирење потраживања која су у њему наведена.15
Дакле, судским потврђивањем плана међусобни правни односи између стечајног дужника и његових поверилаца добијају нову димензију. Значајна
особина плана је да обавезује и оне повериоце који за њега нису гласали.
Одлука квалификоване већине поверилаца обавезује, дакле, све повериоце

10
11

12

13
14

15

од најчешћих инструмената који се користе у циљу реструктурирања и реорганизације предузећа са финансијском проблемима”. Мило Стевановић, Приручник за стечајне управнике,
Београд, 2005, 199.
Закон о стечају, чл. 158–166.
То је наглашено у решењу Привредног апелационог суда – ПАС, Пвж 325/2014 од 25. јуна 2014.
године: „Не може се приступити гласању о унапред припремљеном плану реорганизације ако
план формално садржи све елементе, али није у складу са законом“.
Корисна је поука из решења ПАС Пвж 499/14 од 14. октобра 2014. године: „Стечајни судија
није овлашћен да цени да ли је УППР изводљив, нити да ли је економски оправдан. Ово цене
сами повериоци”.
Закон о стечају, чл. 167 ст. 1.
Закон о стечају, чл. 165 ст. 13. Претходна редакција закона је дан почетка примене плана везивала за дан доношења првостепеног судског решења о потврђивању усвојеног плана, што
није било у складу са општим правилима о дејству правноснажних судских одлука. Закон о
стечају – претходна редакција Закона о стечају, Службени гласник РС, бр. 104/09, 99/11 –
др.закон, 71/12 – УС, чл. 165 ст. 11.
Закон о стечају, чл. 167 ст. 1. И закон који уређује материју извршења познаје усвојени план
реорганизације, чије је усвајање потврђено одлуком суда, као извршну исправу. Закон о извршењу и обезбеђењу, Службени гласник РС, бр. 31/11, 99/11 – др. закон, 109/13 – одлука УС,
55/14, 139/14, чл. 13 тач. 5.
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након што је суд потврдио стечајни план.16 Уредно извршавање обавеза из
плана је у обостраном интересу: стечајни дужник у случају неиспуњења обавеза ризикује могућност индивидуалног извршења (јер је усвојени план извршна исправа), али и могућност отварања стечаја,17 а за повериоца је од виталног значаја поштовање усвојеног плана, јер мимо рокова и услова измирења утврђених планом он нема могућност остварења потраживања. Отуда
повериоцу коме стечајни дужник добровољно не испуњава уредно обавезе
по усвојеном плану стоје на располагању два правна пута остварења свог
потраживања: покретање поступка извршења на основу извршне исправе и
предлог за покретање стечајног поступка према стечајном дужнику.
Посебно је значајно питање положаја поверилаца који нису обухваћени планом у случају „обичног” плана реорганизације. Ту се поставља питање како ће они остварити своја права према стечајном дужнику
ако он то не учини добровољно. У теорији је изнет оправдан став да је
овим повериоцима за остваривање потраживања потребна правноснажна кондемнаторна пресуда (пресуда за осуду на чинидбу) према стечајном дужнику, која је у складу са условима плана.18 Другачије је са УППРом (infra стр.5).

16
17

18
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М. Велимировић, 187.
Законом о стечају (чл. 11 ст. 2 тач. 4) прописано је да стечајни разлог чини: непоступање по усвојеном плану реорганизације и ако је план реорганизације издејствован на преваран или незаконит начин. Међутим, у овом потоњем случају, стечајни судија ће решењем о отварању стечајног поступка
одредити да се стечајни поступак спроводи банкротством стечајног дужника (чл. 173 ст. 3). А contrario, ако се само ради о томе да стечајни дужник не поступа по усвојеном плану (тј. не спроводи планом предвиђене мере), примењују се општа правила стечајног поступка, тј. стечајни поступак се (поново) над истим стечајним дужником може спровести или реорганизацијом или банкротством. Ratio оваквог разликовања понашања стечајног дужника лежи у томе да превара и незаконито поступање стечајног дужника указују на неспремност стечајног дужника да искрено примењује план, већ
му план служи за остварење других циљева, нпр. пролонгирање плаћања обавеза повериоцима без
намере да се оне заиста и плате. Поврх тога, истичемо да је: „стечајни поступак који се отвори из наведених разлога нов стечајни поступак и у њему повериоци поново пријављују потраживање“. Радни материјал са двадесетдругог саветовања судија привредних судова Републике Србије, питање бр.
83, 2014, 276. Најзад, судска пракса се у решењу Пвж 376/14 од 23. јула 2014. године изјаснила на следећи начин: „Када је над предлагачем решењем истог суда претходно отворен стечајни поступак, потврђено усвајање унапред припремљеног плана реорганизације и обустављен стечајни поступак, нема услова за подношење новог предлога за отварање стечајног поступка са унапред припремљеним
планом реорганизације“.
„Стога су повериоци потраживања која нису обухваћена планом реорганизације у могућности да
принудно намирење остваре само по основу посебне извршне исправе – кондемнаторне пресуде
коју ће издејстовавати у парничном поступку против дужника над којим је вођен и окончан по-
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II Опште напомене о унапред припремљеном
плану реорганизације
Када се план реорганизације поднесе истовремено са предлогом за
покретање стечајног поступка, тада он мења назив у УППР и ступају на сцену нова правила поступка. УППР мора да садржи и додатне састојке, поред
састојака „обичног” УППР-а, а и поступак по њему је модификован.19 Подношење предлога за покретање стечајног поступка у складу са УППР-ом је
резервисано за стечајног дужника.20 Новеле су установиле један изузетак од
овог правила.21 У теорији се овакав стечајни поступак назива хибридним.22
Након подношења, стечајни судија је дужан да у кратком року од 3 дана од
дана пријема предлога у суду донесе решење о покретању претходног поступка за утврђивање испуњености услова за покретање стечајног поступка
у складу са УППР-ом и да истим решењем закаже рочиште за расправљање
и гласање о плану. Стечајни судија ће тако поступити под условом да УППР
садржи све потребне састојке, да је законит, да нису изостављени значајни
повериоци и ако постоји стечајни разлог. У супротном, стечајни судија ће
план одбацити (осим ако се ради о отклоњивим или техничким недостацима, када ће наложити његову исправку). Ако је на рочишту УППР успешно
изгласан у свим класама поверилаца, стечајни судија ће донети решење о
потврђивању усвајања УППР-а. Ипак, УППР производи правно дејство тек
од правноснажности овог решења.
У том смислу, правна дејства која план реорганизације чини према
повериоцима обухваћеним планом важе и за УППР. Ипак, када се ради о

19
20
21

22

ступак стечаја усвајањем плана реорганизације.“ Драгиша Слијепчевић, „Примена и неизвршење
плана реорганизације”, Избор судске праксе, бр. 6/15, 16.
Норме резервисане искључиво за УППР су: чл. 156 ст. 4, чл. 159 и 160 Закона о стечају.
Закон о стечају, чл. 158 ст. 3.
Ако је стечајни дужник са већинском јавном или друштвеним капиталом, у његово име, почев од 4. новембра 2015. године, УППР може да поднесе и Агенција за лиценцирање стечајних управника. Пре наведеног датума, то је било овлашћење Агенције за приватизацију. Вид.
Закон о стечају, чл. 158 ст. 1 и Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Службени гласник РС, бр. 84/04, 104/09 и 89/15, чл. 3 ст. 1 тач. 6. Ако је ова организација поднела
УППР, она не може бити именована за независно стручно лице које ће пратити спровођење
плана. Закон о стечају, чл. 158 ст. 2.
„Хибридни поступак у Србији, односно унапред припремљени план реорганизације је план
који дужник припрема у сарадњи са повериоцима и подноси га истовремено да предлогом за
покретање стечајног поступка.“ Бранко Радуловић, „Унапред припремљени планови реорганизације у Републици Србији – упоредно правна и емпиријска анализа“, Усклађивање пословног права Србије са правом ЕУ (уредник Вук Радовић), Правни факултет Универзитета у
Београду, Београд, 2013, 84.

255

4-6/2016.

Марко Томић (стр. 251-271)

правним дејствима УППР-а на потраживања поверилаца која нису обухваћена планом, ситуација се разликује. Повољност за повериоце по УППР-у
је у томе што овај план мора да садржи одредбу којом се одређује да ће потраживање повериоца које није обухваћено одредбама плана о намирењу
поверилаца бити намирено на исти начин и под истим условима као потраживања других поверилаца његове класе.23 Међутим, иако сваки УППР
формално садржи ову законску констатацију, постављало питање како ће
се она у стварности спровести. Зато је ова prima faciae јасна одредба захтевала разјашњење у теорији због изналажења начина (правног пута) на који
ће такви повериоци остварити своје потраживање према стечајном дужнику. Следом реченог, став је теорије да повериоци чија потраживања
нису обухваћена УППР-ом не могу непосредно на основу УППР-а као извршне исправе остварити своје потраживање, већ им је потребна и деклараторна парнична пресуда против стечајног дужника 24

III Измене и допуне Закона о стечају које се односе на УППР
1. Измене и допуне које се тичу начела стечајног поступка
a) Начело економичности поступка
Неколико измена и допуна се односи на начело економичности
поступка. У теорији се истиче да ово начело значи да су суд и стечајни
управник дужни да воде поступак што брже (хитност) и уз што мање
трошкове, јер је иначе угрожено намирење тражбина повериоцима, па се
смеју стварати само трошкови нужни за њихово намирење.25 Закон нешто другачије третира ово начело и раздваја га на два начела. Тако, у члану 5 Закона о стечају се каже да се стечајни поступак спроводи тако да
омогући остваривање највеће могуће вредности имовине стечајног дужника и највећег могућег степена намирења поверилаца у што краћем
времену и са што мање трошкова (начело економичности), а у члану 8
Закона о стечају се каже да је стечајни поступак хитан и да у стечајном
поступку није дозвољен застој и прекид (начело хитности). Три су најзначајније новине:
23
24

25
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Закон о стечају, чл. 156 ст. 3 тач. 2.
„У том случају се правна дејства унапред припремљеног плана реорганизације могу констититуисати и према тим повериоцима само по правноснажној утврђујућој пресуди парничног
суда о постојању и висини њихових потраживања према субјекту реорганизације.“ Д. Слијепчевић (2015), 16.
Г. Илић-Попов, Н. Јовановић, Ј. Јовановић, 158; „У стечајном поступку нема места развлачењу поступка.“ М. Велимировић, 16.
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Прво, сада је довољно да се оглас о покретању претходног поступка за утврђивање испуњености услова за покретање стечајног покретање
поступка у складу са унапред припремљеним планом реорганизације објави у једном високотиражном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Србији.26 Према претходном решењу, било је потребно да
се наведени оглас објави у три таква листа, што је стварало велике трошкове објављивања огласа, супротно начелу економичности.27 Поред тога, оглас се објављује и у „Службеном гласнику Републике Србије”,28 тако
да ће, по нашем мишљењу, јавност, а посебно повериоци који о УППР-у
треба да гласају (као и повериоци које предлагач није уврстио у план, како би и они могли да изјаве примедбе на план), бити на одговарајући начин обавештени о покретању претходног стечајног поступка над стечајним дужником. Посебно, у ситуацији када се рочиште за гласање о УППР-у из било ког разлога одлагало,29 објављивање огласа о поновном заказивању овог рочишта у три дневна листа је само непотребно увећавало
трошкове стечајног поступка и исцрпљивало положени предујам. Стога
ова измена унапређује начело економичности.
Друго, временски је ограничено трајање мере забране извршења и
обезбеђења на имовини стечајног дужника. У том смислу, прописано је: „На
предлог подносиоца плана стечајни судија у року од пет дана од дана подношења предлога може одредити забрану извршења на обезбеђеној и необезбеђеној имовини стечајног дужника која може да важи најдуже шест месеци и
не може се поново одредити у истом поступку”.30 Одређивање мера обезбеђења у овом случају има за сврху спречавање економског руинирања стечајног
дужника, јер у претходном стечајном поступку не постоји забрана извршења
и намирења на имовини стечајног дужника.31 Због тога, све до правноснажности решења о потврђивању усвајања УППР-а (од ког тренутка ће се сва
потраживања свих поверилаца стечајног дужника остваривати искључиво у
26
27
28
29
30
31

Закон о стечају, чл. 159 ст. 4.
Претходна редакција Закона о стечају, чл. 159 ст. 4.
Закон о стечају, чл. 159 ст. 4.
„Оглас увек мора садржати све податке прописане одредбом чл. 159 ст.6. Закона о стечају, па
и онда када се ради о одложеном рочишту.“ Из Решења Пвж 69/15 од 11. марта 2015. године.
Закон о стечају, чл. 159 ст. 11.
Ова забрана ex lege делује од дана отварања стечајног поступка. „Допуштање овакве могућности
заправо би урушило основни концепт стечајног поступка и онемогућило остварење његовог
основног циља, те отуда стечајни и извршни поступак не могу паралелно да теку“. Г. Илић-Попов,
Н. Јовановић, Ј. Јовановић, 234. Ипак, изузетак је начињен у односу на обавезе стечајне масе и трошкова стечајног поступка. Закон о стечају, чл. 93 ст. 1.
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складу са УППР-ом)32, постоји неизвесност у погледу очувања имовине стечајног дужника, јер је она изложена могућности „напада“ од стране индивидуалних поверилаца. Стечајни поступак има предност у односу на извршни
поступак, ако се истовремено воде према дужнику.33 Према схватању ПАС-а:
„…с обзиром да изричито није прописано да стечајни судија одређује забрану
одређивања и спровођења извршења на обезбеђеној и необезбеђеној имовини, забрану треба тумачити уже и сматрати да нема сметњи да се извршење
одреди, али да постоји забрана да се исто спроведе”.34 Овај став иде за тим да
само одређивање извршења не мења имовинско стање стечајног дужника,
што је заправо и сврха законске норме: потребно је сачувати имовину стечајног дужника како би се реорганизација доцније успешно спровела. Како по
ранијем решењу није постојало законско ограничење трајања мера обезбеђења у претходном стечајном поступку, већ је одређивање њиховог трајања било препуштено стечајном судији, ова измена унапређује начело економичности, и то у домену хитности поступка.35 Ово начело се поменутом изменом закона унапређује посебно због тога што првостепено решење о потврђивању
усвајања УППР-а може бити више пута укинуто у току једног истог претходног поступка. Према садашњем решењу, када мера обезбеђења једном престане да важи протеком шест месеци од дана њеног одређења, не може се поново изрећи, без обзира што је претходни стечајни поступак евентуално још
увек у току. Овиме се излази у сусрет легитимним интересима поверилаца
стечајног дужника који по истеку мера обезбеђења, могу да остваре своја потраживања у поступку извршења. С друге стране, задовољени су и интереси
стечајног дужника, јер је његова имовина привремено заштићена од поверилаца у току претходног поступка.
Треће, одређени допринос начелу економичности даје и измена
која налаже да је само стечајни дужник који је разврстан као средње или
велико правно лице дужан да прибави мишљење надлежне Комисије за
заштиту конкуренције и Комисије за контролу државне помоћи.36 По
32

33
34
35
36
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„Једна од последица потврђивања усвојеног плана реорганизације јесте, да повериоци своја потраживања остварују искључиво у складу и према условима из плана реорганизације.“ Младен
Николић, „План реорганизације као извршна исправа“, Право и привреда, бр. 1–3/2014, 88.
Г. Илић-Попов, Н. Јовановић, Ј. Јовановић, 146.
Радни материјал са двадесеттрећег саветовања судија привредних судова Републике Србије,
питање бр. 28, 2015, 162,
Претходна редакција Закона о стечају, чл. 159 ст. 9.
Закон о стечају, чл. 157 ст. 5; Закон о заштити конкуренције, Службени гласник РС, бр. 51/09,
95/13, чл. 20–32; Закон о контроли државне помоћи, Службени гласник РС, бр. 51/09, чл. 6.
Према чл. 2 тач. 1 овог закона, државна помоћ је сваки стварни или потенцијални јавни рас-
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претходној редакцији Закона о стечају, сви су стечајни дужници, без обзира на економску величину, били да дужни да до дана рочишта за разматрање и гласање о плану суду поднесу мишљење Комисије за заштиту
конкуренције. Прецизније, само рочиште није могло да буде одржано све
док поменути орган не донесе одлуку или пре истека рока предвиђеног
Законом о заштити конкуренције.37 Дакле, овa обавезa je теретила и микро и мала правна лица.38 Сада су мала и микро правна лица ослобођена
ове обавезе, али је средњим и великим правним лицима наметнута додатна обавеза достављања мишљења Комисије за контролу државне помоћи.
б) Начело јавности и информисаности
Новеле су донеле значајну измену начела јавности и информисаности. Измењен је члан 10 став 3 Закона о стечају који сада гласи: „Огласи, решења и други акти суда, на дан доношења, објављују се на огласној
и електронској огласној табли суда, а решења и други акти суда, када је то
прописано овим законом, достављају се и одговарајућем регистру ради
јавног објављивања на интернет страни тог регистра или на други начин
којим се омогућава да јавност буде упозната, уколико тај регистар нема
своју интернет страну“. Ова измена повећава обавезе стечајног суда у односу на акте који се објављују на огласној табли, јер је по претходној редакцији овог начела обавеза достављања одређених судских одлука надлежном регистру постојала само када је конкретно законом било предвиђено да се одлука објављује на огласној табли суда.39 С друге стране, оба-

37
38
39

ход или умањено остварење јавног прихода, којим корисник државне помоћи стиче повољнији положај на тржишту у односу на конкуренте, чиме се нарушава или постоји опасност од
нарушавања конкуренције на тржишту.
Претходна редакција Закона о стечају, чл. 157 ст. 3.
Закон о рачуноводству, Службени гласник РС, бр. 62/2013, чл. 6.
Међутим, ово начело није било доследно спроведено у појединачним одредбама. Примера ради, за решење о отварању стечајног поступка је и у претходној редакцији Закона о стечају изричито била прописана обавеза достављања надлежном регистру (иако се ово решење обавезно објављивало на огласној
табли суда, па је директном применом начела створена дужност суда да то решење достави надлежном
регистру). На другим местима у Закону, на пример, за закључак о листи признатих и оспорених потраживања, решење о главној деоби, решење о завршном рочишту итд., била је прописана обавеза објављивања ових аката на огласној табли суда. ПАС је покушао да отклони ову нејасноћу: „…закључак о
листи утврђених и оспорених потраживања објављује се на огласној табли суда а то значи да се у смислу члана 10 став 3 Закона о стечају доставља и Регистру привредних субјеката…јер је то обавеза суда за
све огласе, решења и друга акта за које закон прописује објављивање на огласној табли суда“. Радни материјал са осамнаестог саветовања саветовања судија привредних судова Републике Србије, питање
бр. 7, 2010, 128. Новеле коначно на прецизан начин уређују ову тему.
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веза достављања аката надлежном регистру је сведена само на она акта за
која је изричито на одговарајућем месту у закону то прописано. Тако,
конкретизацију овог начела представља и новоуведена обавеза суда да
надлежном регистру достави решење о покретању претходног поступка
за испитивање испуњености услова за отварање стечајног поступка у
складу са УППР-ом.40 Дакле, у поступку по УППР је сада стечајни суд дужан да надлежном регистру достави два документа: решење о покретању
претходног стечајног поступка и УППР (са сваком његовом изменом).41
Такође, истим чланом је уведена још једна дужност суда: „Сви
поднесци стечајног управника и учесника у поступку са свим прилозима
објављују се, одмах по пријему, на јавном порталу надлежног привредног
суда или на други начин којим се омогућава да јавност буде упозната о
току стечајног поступка, уз поштовање прописа којима се уређује заштита података о личности“.42 Дакле, потребно је да се користе предности савремене електронске технологије у циљу постизања што веће транспарентности стечајног поступка, а што, у крајњом исходу, служи заштити
поверилаца. Ипак, ПАС у једном одговору на питање признаје: „У конкретном случају реализација прокламованог решења оствариће се према
објективним могућностима суда”.43
2. Измене које се односе на садржину плана реорганизације
Садржина плана реорганизације уопште и, посебно, садржина
УППР-а је прописана чланом 156 Закона о стечају. Дакле, елементи које
мора да садржи и „обичан” план реорганизације и УППР-у су унапред задати и недостатак неког од њих би план чинио незаконитим.
a) План реорганизације
1) Три нова елемента
Уведена су још три елемента која план реорганизације мора да садржи.
Најпре, план реорганизације мора да садржи податке о лицима
која по основу плана реорганизације постају чланови тог правног лица.44
40
41
42
43
44
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Закон о стечају, чл. 159 ст. 2.
Сходна примена одредбе чл. 164 ст. 4 Закона о стечају на поступак по УППР-у.
Закон о стечају, чл. 10 ст. 4.
Радни материјал са двадесеттрећег саветовања саветовања судија привредних судова Републике Србије, питање бр. 62, 2015, 128.
Закон о стечају, чл. 156 ст. 1 тач. 17.
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Како је једна од могућих мера реорганизације и конверзија потраживања
у капитал стечајног дужника, то је ново решење коректно са становишта
транспарентности плана. Такође и ово решење води унапређењу положаја поверилаца, јер је њима веома битно ко ће заиста бити нови ортак/члан/акционар стечајног дужника, имајући у виду да од остварења
мера предвиђених планом зависе њихови интереси.
Даље, потребно је да план садржи и: „податке о лицима која су повезана са стечајним дужником, у смислу овог закона“.45 За сада, напомињемо да се режим лица повезаних лица са стечајним дужником по стечајном закону разликује од тог режима који је утврђен законом који уређује
привредна друштва.46 Ова допуна је значајна због тога што је новелама на
битно другачији начин уређен положај повезаних лица у плану реорганизације (infra стр. 17).
Најзад, план ће обавезно садржати и: „процену вредности имовине стечајног дужника, не старију од шест месеци пре дана подношења
плана реорганизације“.47 Ова допуна је значајна због тога што употпуњује
податке о стечајном дужнику и о његовом финансијском стању, што ће
бити од користи повериоцима при доношењу одлуке о начину гласања.
2) Независно стручно лице
Новелa je увела правило да независно стручно лице које надзире
спровођење плана не сме бити на било који начин повезано са стечајним
дужником.48 Ова измена води побољшању положаја поверилаца у току
спровођења плана, јер је захтева да лице које се стара о намирењу поверилаца у складу са планом мора да буде непристрасно.

45
46

47
48

Закон о стечају, чл. 156 ст. 1 тач. 18.
Закон о стечају, чл. 125 и Закон о привредним друштвима, чл. 62. Занимљиво је да стечајни
закон као повезано лице са стечајним дужником посматра и: „лице које је фактички у позицији да врши значајнији утицај на пословање стечајног дужника“. Дакле, закон и фактичке
директоре (директоре из сенке – shadow directors) сврстава у ову групу. „Уобичајено се у судској и пословној пракси сматра да се у тој позицији налази лице које директно или преко неког другог лица, врши један континуирани утицај и то самостално на управљање одређеним
друштвом, било да то чини под окриљем или уместо његових легалних заступника.“ Мирко
Васиљевић, Корпоративно управљање – изабране теме, Београд, 2014, 202. Отворено је питање како ће стечајне судије утврђивати ову чињеницу у поступцима по УППР-у, с обзиром на
ограничену могућност извођења доказа у стечајном поступку.
Закон о стечају, чл. 156 ст. 1 тач. 19.
Закон о стечају, чл. 156 ст. 2.
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б) УППР
1) Изјава већинских поверилаца
Отклоњена је језичка дилема у вези са потписаном изјавом већинских поверилаца. Наиме, по ранијем решењу, било је потребно да стечајни
дужник обезбеди: „потписану изјаву већинских поверилаца по вредности
потраживања сваке планом предвиђене класе да су сагласни са садржином
плана и спремни да гласају за његово усвајање“.49 У судској пракси није било спорно да је таква изјава необавезујућа за повериоца, али да је стечајни
дужник дужан да приложи ту изјаву уз УППР.50 Према новелама, потребно
је да стечајни дужник прибави: „потписану изјаву већинских поверилаца
по вредности потраживања сваке планом предвиђене класе да су упознати
са садржином плана реорганизације и спремни да приступе на рочиште за
гласање о плану реорганизације или гласају писаним путем“.51 Последња
редакција ове одредбе не оставља места сумњи да се ради о изјави која само показује спремност поверилаца да ће гласати о плану (писменим путем
или на рочишту), али не и да ће гласати за план.
2) Крајњи рок стања пословних књига
Продужен је крајњи рок стања пословних књига стечајног дужника у
ванредном извештају ревизора.52 Сада је тај рок 90 дана, а раније је био 60 дана.
3. Измене које се односе на рочиште за одлучивање
о покретању поступка у складу са УППР-ом
а) Датум одржавања рочишта
ПАС је једном приликом резоновао да: „уколико се поступа на
предвиђен начин, рок од 60 дана предвиђен за окончање поступка по
предлогу за отварање стечајног поступка у складу са унапред припремље49
50

51
52
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Претходна редакције Закона о стечају, чл. 156 ст. 3 тач. 2.
Решење Пвж 469/14 од 2. октобра 2014. године: „Правилно првостепени суд на основу тога
утврђује да с обзиром на пречишћени текст и измену плана у односу на класу Ц поверилаца и
повериоци ове класе гласају о плану, а предлагач, стечајни дужник, супротно чл. 156 ст. 3 тач.
2 није доставио потписану изјаву већинских поверилаца класе Ц спремних да гласају, односно сагласних са предложеним планом“. У САД постоји разлика између унапред изгласаних
(prepackaged) и унапред преговараних планова (prenegotiated). Радуловић каже „Ова разлика
је битна у контексту Стечајног закона у Србији, где унапред припремљени планови обухватају и оне који су унапред изгласани и оне који су само унапред договарани са дужницима“, Б.
Радуловић, 64–65.
Закон о стечају, чл. 156 ст. 4 тач. 2.
Закон о стечају, чл. 156 ст. 4 тач. 5.
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ним планом реорганизације (поступка који обухвата доношење решења о
претходном поступку, оглашавање истог, рок за изјављивање примедби,
достављање истих стечајном дужнику и рок за његово изјашњење, те одржавање рочишта за разматрање и гласање о предлогу) је рок у коме се све
радње могу благовремено предузети“.53 Међутим, законодавац није сматрао да је рок од 60 дана довољно дуг за окончање поступка УППР-а, тако да се датум одржавања рочишта за гласање више не везује за рок за
окончања претходног поступка, већ се везује за дан објављивања огласа у
„Службеном гласнику Републике Србије“ и не може бити одржано пре
истека рока од 30 дана од тог дана.54 Ова измена је можда и одговор на
импулсе судске праксе, јер се чак и максимални рок од 60 дана55 показивао кратак за окончање претходног стечајног поступка у случају када је
првостепено решење бивало укинуто.56 Такође, ова измена значи и усклађивање са одредбом истог члана којом се даје право свим заинтересованим лицима да ставе примедбе на УППР у року од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије” и којом се намеће дужност предлагачу да на примедбе одговори у даљем року од 8 дана од пријема примедбе у суд.57 Најзад, битно је истаћи да је објављивање
огласа о покретању претходног поступка у складу са УППР у „Службеном гласнику Републике Србије“ у функцији позивања свих поверилаца
на рочиште за гласање.58

53

54
55

56
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Одговори на питања привредних судова који су утврђени на седници Одељења за привредне спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 26.11.2014. и 27.11.2014. године и на седници
Одељења за привредне преступе и управно-рачунске спорове одржаној дана 3.12.2014. године,
Судска пракса привредних судова – Билтен, бр. 4/2014.
Закон о стечају, чл. 159 ст. 8.
Претходна редакција Закона о стечају, чл. 159 ст. 8: „Претходни поступак из става 1. овог члана
траје најмање 30, а највише 45 дана. Стечајни судија може закључком продужити овај рок за највише 15 дана, уколико то захтевају разлози сложености пословања и дужничко поверилачких односа у вези са стечајним дужником или поступање по примедбама из ст. 5. тач. 2 овог члана или
поступање стечајног дужника по налогу суда“.
„У ситуацији када је решење о усвајању плана укинуто, поступак се враћа у ону фазу у којој су
учињене повреде поступка или у којој је било других неправилности, па првостепени суд, у
складу са упутом из решења другостепеног суда, а у зависности од разлога из кога је решење
укинуто, спроводи поново све радње неопходне за одржавање рочишта за гласање о предлогу стечајног дужника, у законом прописаним роковима.“ Радни материјал са двадесетдругог
саветовања судија привредних судова Републике Србије, питање 65, 2014, 257–258.
Закон о стечају, чл. 159 ст. 6 тач. 2 и чл. 159 ст. 8.
Решење ПАС Пвж 69/15 од 11. марта 2015. године: „Сви повериоци позивају се на једнак начин – огласом, па се објављивањем огласа у складу са законом сматрају уредно позваним. На
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б) Процена висине потраживања поверилаца
за потребе гласања на рочишту
Измењена је природа процене висине потраживања за потребе
гласања коју врши стечајни судија. Стечајни судија више нема могућност
дискреционе оцене,59 већ ће сада обавезно: „…на захтев заинтересованог
лица или по предлогу привременог стечајног управника, извршити процену висине потраживања за потребе гласања“.60 Суду је олакшан задатак, јер је императивно одређено: „Процена висине потраживања за потребе гласања врши се преко овлашћеног стручног лица (проценитеља) и
не може бити старија од 12 месеци“.61 Ово питање је дискутовано у судској пракси, која је у једној одлуци подвукла да се на процену висине потраживања за потребе гласања о УППР-у сходно примењује одредба која
регулише рочиште за гласање „обичног” плана реорганизације.62 Дакле,
новелом су усклађене ове одредбе и стечајни судија је сада увек дужан да
изврши процену, било да се ради о захтеву за процену висине потраживања за потребе гласања о УППР-у, било да је реч о оспореном или неиспитаном потраживању у општем режиму плана реорганизације (што се
примењује и на УППР).
в) Обавезно достављање новог ванредног извештаја ревизора
У позитивно стечајно право је уведена нова одредба: „Ако од
утврђеног датума стања пословних књига у ванредном извештају ревизора из члана 156, став 4, тачка 5 овог закона до датума одржавања рочишта протекне више од девет месеци, стечајни судија ће по службеној дужности наложити привременом стечајном управнику или другом стручном лицу ангажованом у циљу утврђивања тачности података да достави
нови ванредни извештај, израђен од стране другог независног ревизора,
са стањем на последњи дан месеца који претходи месецу у којем је дат тај
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тај начин, супротно жалбеним наводима у потпуности се поштује начело јавности и информисаности прокламовано одредбом члана 10 Закона о стечају“.
Претходна редакција Закона о стечају, чл. 160 ст. 2.
Закон о стечају, чл. 160 ст. 2.
Ibid.
Решење ПАС Пвж 468/2014 од 8. октобра 2014. године: „Одредом чл. 165 ст. 1 Закона о стечају која се на основу чл. 160 ст. 6 истог закона примењује на УППР је прописано да у случају
када је потраживање оспорено или неиспитано стечајни судија ће извршити процену висине
потраживања у сврху гласања. На основу јасне и прецизне правне норме у ситуацији када је
потраживање поверилаца спорно, стечајни судија је дужан да изврши процену висине спорног потраживања у сврху гласања”.
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налог.“63 Ипак, у најновијој судској пракси се назирало ово решење, без
обзира што претходна редакција закона то није изричито предвиђала.64
г) Посебно правило за процену вероватноће намирења разлучног
повериоца из вредност заложене ствари
Новина у погледу проценe вероватноће намирења разлучног повериоца из вредности заложене ствари у уској је вези са питањем формирања класа поверилаца у плану реорганизације. Према позитивном стечајном закону, основно је правило да се потраживања поверилаца деле
најмање на класе по основу њихових разлучних права и права приоритета њихових потраживања према исплатним редовима.65 Дакле, најмање
што предлагач мора да учини је да формира класу разлучних поверилаца
и класе поверилаца у складу са исплатним редовима који се примењују у
банкротству (наравно, ако такви повериоци in concreto постоје). Поврх
тога, постоји могућност да стечајни судија наложи или одобри формирање додатних класа, према критеријуму карактеристика потраживања,66
као и из административних разлога.67
Судска пракса је дала свој креативни допринос у поимању положаја разлучних поверилаца у зависности од чињеница вредности оптерећене
непокретности и редоследа уписа заложног права. Наиме, прави се разлика између суштинских и формалних разлучних поверилаца. У најкраћем,
за суштинске разлучне повериоце је изгледно да ће намирити своје потраживање из вредности оптерећене ствари, док за формалне разлучне повериоце, услед недовољне вредности заложене ствари и неповољног реда
уписаног заложног права, није вероватно да ће намирити своје потражи-
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Закон о стечају, чл. 160 ст. 3.
Решење ПАС Пвж 468/2014 од 8. октобра 2014. године: „Првобитно поднети УППР је садржао пресек обавеза на дан 31.12.2013. године, који је од стране предлагача мењан. Имајући у
виду да жалиоци оспоравају висине унетих потраживања у изгласаном УППР-у, то је изискивало потребу да стечајни судија наложи предлагачу и привременом стечајном управнику, а у
циљу ажурирања података да се достави нови ванредни извештај израђен од стране другог
независног ревизора са стањем на последњи дан месеца који претходи месецу у којем је издат
тај налог“.
Закон о стечају, чл. 165 ст. 3.
Закон о стечају, чл. 165 ст. 5. У том смислу је размишљање из решења ПАС Пвж 659/14 од 20.
јануара 2015. године, у којој се каже да: „…потраживања морају да имају суштинске карактеристике да би се издвојила у посебну класу и да се не могу издвојити у посебну класу на темељу другачијих споразума са појединим повериоцима“.
Закон о стечају, чл. 165 ст. 7.
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вање на тај начин. У наведеном смислу, у судској пракси је заузет став да је
дозвољено формирање више класа разлучних поверилаца у случају постојања суштинских и формалних разлучних поверилаца.68 Мотив оваквог
размишљања лежи у тежњи да се спречи да формални разлучни повериоци, ако се сврстају у исту класу са суштинским разлучним повериоцима,
стекну значајан проценат гласова и тиме утичу на исход гласања, иако реално немају подлогу за намирење.69 Ипак, с обзиром на законску неуређеност ове правне ситуације, у овом домену је владала правна несигурност
која је погађала интересе разлучних поверилаца нижег реда.
Новелама је положај разлучних поверилаца у поступку реорганизације побољшан (у режиму „обичног” плана и УППР-а). Наиме, стечајни судија је дужан да изврши процену вероватноће намирења њиховог
потраживања из оптерећене имовине, а они су сада овлашћени да суду за
потребе ове процене доставе процену вредности оптерећене имовине коју је израдио стручни проценитељ.70 Такође, ако је именован привремени
стечајни управник, стечајни судија има дискреционо право да му наложи
да прибави нову процену вредности коју израђује стручни проценитељ
(кога овог пута ангажује привремени стечајни управник), али о трошку
предлагача плана.71 Најзад, ако стечајни судија, по оцени свих доказа,
оцени да се разлучни повериоци за одређени износ потраживања не могу
намирити из оптерећене имовине, они ће остварити право гласа у оквиру
класе потраживања стечајних поверилаца у које је разврстано њихово
потраживање.72 Ово решење је целисходно и логично, јер разлучни повериоци у делу потраживања за који се не намире из вредности оптерећене
непокретности имају положај необезбеђених поверилаца. На овај начин
отпада потреба за разликовањем суштинских и формалних разлучних
поверилаца, из разлога што се више неће формирати посебне класе формалних разлучних поверилаца, већ ће такви повериоци бити сврставани
у класу потраживања стечајних (необезбеђених) поверилаца.
68
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Решење ПАС Пвж 298/15 од 17. јуна 2015. године: „…разликујемо разлучне повериоце који у суштинском смислу имају право на одвојено намирење, јер могу своје потраживање да намире-наплате из вредности заложене ствари, од разлучних поверилаца који су само то формално, јер своје
потраживање не могу намирити из вредности заложене ствари“.
Решењем Пвж 467/14 од 10. октобра 2014. године, ПАС је нагласио да: „те (формалне) повериоце (треба) разврстати у подкласу да не би прегласавали суштинске и праве разлучне повериоце.“ (подвукао М.Т.)
Закон о стечају, чл. 165 ст. 4 и 5.
Закон о стечају, чл. 165 ст. 5.
Закон о стечају, чл. 165 ст. 4.
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д) Нови третман лица повезаних са стечајним дужником
Лица повезана са стечајним дужником заслужују посебан третман у
плану реорганизације. Ово стога што су та лица када се налазе у својству повериоца стечајног дужника боље информисана о његовом пословном и финансијском стању од осталих поверилаца. Зато је и претходна редакција Закона о стечају водила рачуна о овом питању, јер се омогућавало стечајном
судији да, у случају када повериоци који су повезана лица са стечајним дужником имају више од 30% потраживања у оквиру једне од класа, формира
посебну класу поверилаца који не гласају о плану.73 Новеле су укинуле цензус висине потраживања и сада повезана лица увек чине посебну класу поверилаца која не гласа о плану, без обзира на висину потраживања према
стечајном дужнику.74 Ова измена знатно олакшава задатак стечајном судији
при утврђивању законитости плана, јер је довољно само да се провери да ли
је неки поверилац лице повезано са стечајним дужником, а не и да се утврђује висина његовог потраживања у оквиру једне од класа поверилаца.
4. Измене које се тичу заложних поверилаца
Судска пракса потпомогнута теоријом75 је изнедрила нову врсту
поверилаца у стечајном поступку. Класична је подела поверилаца стечајног дужника на стечајне, разлучне и излучне повериоце.76 Сада су у законско рухо „одевени” и заложни повериоци. То су повериоци који су титулари заложног права на стварима стечајног дужника, али немају потраживање према стечајном дужнику, већ према трећем лицу. Дакле, ради се о случају када је на непокретним (хипотека) или покретним стварима (регистрована или ручна залога) стечајног дужника успостављено заложно право у корист заложног повериоца ради обезбеђења потраживања тог повериоца које он има према неком трећем. Другим речима, такви повериоци
имају стварно право на туђој ствари – на имовини стечајног дужника, али
према њему немају никакво облигационо право. Положај заложних поверилаца је најсличнији положају разлучних поверилаца, али разлика је у томе што разлучни повериоци имају и потраживање према стечајном ду-

73

74
75
76

Претходнa редакција Закона о стечају, чл. 165 ст. 5 и 6. О томе се изјаснила и судска пракса у
решењу Пвж 499/14 од 14. октобра 2014: „Ова лица не гласају о УППР-у тек уколико се од
истих формира посебна класа поверилаца“.
Закон о стечају, чл. 165 ст. 7.
Марко Радовић, „Положај заложних („хипотекарних”) поверилаца у стечајном поступку”,
Право и привреда, бр. 4–6/2014, 245–260.
М. Васиљевић (2015), 537–539; Г. Илић-Попов, Н. Јовановић, Ј. Јовановић, 165–169.
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жнику, а заложни га немају. Таква правна ситуација је изискивала тражење решења у судској пракси за регулисање њиховог положаја.77
Према позитивној стечајној регулативи, заложни повериоци су
дужни да обавесте суд о постојању свог права чиме стичу својство странке, али не могу да буду бирани у стечајне органе.78 Коректно, ради бољег
разумевања, заложни повериоци се и негативно дефинишу, јер се каже да
они нису стечајни и нису разлучни повериоци.79
Увођење заложних поверилаца у наш стечајни поступак је имало
одраза и на поступак реорганизације („обични” и УППР). Наиме, по садашњем решењу њихова права се не могу мењати или умањити планом
реорганизације без њихове изричите сагласности.80 Поврх тога, наглашено је да заложни повериоци не могу гласати о плану реорганизације, што

77

78

79
80
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Пресуда ПАС Пж 6684/13 од 8. априла 2015. године: „…јер само уколико је залога успостављена
ради обезбеђења новчаног потраживања које тужилац има према самом туженом, давало би тужиоцу својство разлучног повериоца, а у супротном, уколико је залога дата ради обезбеђивања
потраживања тужиоца према трећим лицима, тужилац би према туженом иступао у својству заложног повериоца”. Пресуда ПАС Пж 4864/14 од 28. марта 2015. године: „Поверилац који на непокретности стечајног дужника има уписано заложно право (хипотека) ради обезбеђења новчаног
потраживања према другом лицу, није разлучни, већ хипотекарни поверилац који своје право
одвојеног намирења остварује обавештењем стечајног управника о том праву, ради учешћа у поступку уновчења и намирења из заложене непокретности”. (подвукао М.Т.). Радовић каже: „Судска пракса, услед законске неуређености овог питања, остала је недоречена, па су ови повериоци
називани „заложним, односно хипотекарним повериоцима“. М. Радовић, 248.
Закон о стечају, чл. 49 ст. 6. Ајншпилер-Поповић објашњава положај заложних поверилаца на
следећи начин: „Стога, ако не обавести суд или обавести суд уз непотпуну документацију, заложни поверилац не губи права на приоритетно намирење из средстава добијених продајом заложним правом оптерећене ствари, али знатно отежава свој положај, јер уколико није странка у поступку неће моћи да утиче на даљи ток поступка“. Гордана Ајншпилер Поповић, „Појам и положај заложног повериоца”, Радни материјал са двадесеттрећег саветовања судија привредних судова Републике Србије, 2015, 15. Дакле, у интересу је заложних поверилаца је да обавесте стечајни
суд о постојању свог права, што ће их подстаћи да буду активни у стечајном поступку.
Закон о стечају, чл. 49 ст. 6 и 7.
Закон о стечају, чл. 157 ст. 3. Ипак, ова одредба је у једној нијанси нејасна јер се каже: „Права
заложних поверилаца који нису разлучни повериоци...“ Поставља се питање, с обзиром на
позитивну терминологију, који то заложни повериоци јесу разлучни повериоци, јер се у матичној одредби о заложним повериоцима они негативно дефинишу у том смислу. Такође, и
сама срж увођења заложних поверилаца у наше право је потреба да се они дистанцирају од
разлучних поверилаца и да им се да посебан третман.
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је и природно, јер о плану гласају повериоци са потраживањем према
стечајном дужнику.81

IV Једна занимљива судска одлука
За крај, један куриозитет из судске праксе. У нашем стечајном праву
важи начело преклузивности, које налаже да су прописани рокови преклузивни, ако стечајним законом није другачије одређено.82 Конкретизацију
овог начела представља правило да ће стечајни судија одбацити предлог за
покретање стечајног поступка у складу са УППР-ом, ако стечајни дужник да
у року од осам дана не поступи по налогу суда и не отклони уочене отклоњиве недостатке или техничке грешке.83 Дакле, не оставља се места сумњи
да је рок за уређење УППР-а преклузиван и да наступају строге последице
уколико се он пропусти. Овакав третман пропуштања предлагача налаже и
начело хитности поступка, како се то у теорији истиче.84 Ипак, у једној судској одлуци је заузет другачији став: „Рок од 8 дана који оставља стечајни судија предлагачу УППР-а за отклањање недостатака је судијски рок, а то значи да уколико предлагач прекорачи рок у отклањању недостатака, то нема
за последицу да се недостатак не може отклонити и у накнадном року, односно не наступа преклузија аутоматски по истеку рока”.85
Другом приликом, ПАС је утврдио: „...уколико стечајни дужник у
остављеном року не поступи по налогу суда, стечајни судија ће одбацити
предлог за покретање стечајног поступка у складу са УППР-ом“.86 Дакле,
у погледу природе рока за уређење предлога за покретање стечајног поступка у складу са УППР постоји неуједначена пракса. Да ли је то изолован случај или је можда наговештај неке будуће новеле закона која би се
односила на ово питање, остаје да се види.
Ипак, de lege ferenda размишљање о комотнијем одређивању рока
за уређење УППР-а који се оставља стечајном дужнику није без утемеље81

82
83
84

85
86

Закон о стечају, чл. 157 ст. 4. „Дакле, предложеним планом реорганизације заложни повериоци са потраживањем према трећим лицима не могу бити сврстани ни у једну класу поверилаца.” М. Радовић, 258–259.
Закон о стечају, чл. 7 ст. 2.
Закон о стечају, чл. 158 ст. 6 и 7.
„Начело хитности поступка обавезује стечајни суд да буде ефикасан, да без одлагања заказује рочишта, да брзо доноси решења и друге одлуке. Зато је строг режим рокова за предузимање појединих радњи у поступку (преклузивни рокови).“ М. Велимировић, 16.
Решење ПАС Пвж 11/15 од 28. јануара 2015. године.
Радни материјал са двадесеттрећег саветовања судија привредних судова Републике Србије,
питање 67, 2014.
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ња у контексту сврхе поступка реорганизације. Претерано су строге последице које се изражавају у одбацивању предлога за покретање стечајног поступка у складу са УППР-ом у случају да предлагач не отклони недостатке. Наиме, не сме да се изгуби из вида да се поступак реорганизације води како у интересу поверилаца, тако и у интересу стечајног дужника.87 Такође, треба подсетити да је самим стечајним законом дата
предност реорганизацији у односу на банкротство. Услед тога, не би штетило интересима поверилаца када би се рок за уређење УППР-а поставио
као судијски рок, уз законско одређење његовог најкраћег и најдужег трајања. Тако би стечајни судија могао да оцени колико је времена предлагачу потребно да отклони недостатке плана, у зависности од врсте и тежине недостатка. На тај начин би се избегле нежељене ситуације да УППР
због недостатка времена за отклањање мањкавости буде одбачен по слову закона по истеку рока. То није ни у чијем интересу.

V Закључак
Пре доношења новела Закона о стечају судска пракса је имала креативну улогу у примени позитивног стечајног права и то је чинила на
адекватан начин. Доношењем новела, законски су уобличене творевине
судске праксе попут заложних поверилаца, процене вредности намирења
разлучног повериоца и обавезно достављање новог ванредног извештаја
ревизора. Добро је када законодавац реагује на сигнале судске праксе, јер
се на тај начин доводе у везу законски оквир и реалан живот.
Новеле су својим решењима унапредиле начело економичности и
начело информисаности. Похвално је када се води рачуна о начелу економичности, посебно у његовом трошковном аспекту, ако се има у виду
незавидан економски положај нашег друштва. Похвално је и то што се јасније одређује домен начела информисаности, јер је транспарентност и
добра обавештеност поверилаца од пресудног значаја за поступак у складу са УППР-ом, услед тога што он обавезује и оне повериоце који за њега
нису гласали.
Новелама је регулатива УППР-а побољшана и усклађена са стварним стањем и потребама наших привредних субјеката. Створен је проце87
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„...А органи стечајног дужника именовани од суда, правно-теоријски посматрано, у фази реорганизације делују и даље у интересу акционарског друштва, а ако мере реорганизације не
успеју, они делују првенствено у интересу поверилаца тог друштва (који су и сами у стечајном поступку у сукобу интереса, посебно када је више класа поверилаца), с обзиром да се тада мења и његова циљна функција.“ М. Васиљевић (2014), 109.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА

Право и привреда

сни оквир који ће боље одговорити на изазове које носи овај сложени
институт. Третман повезаних лица је постављен на адекватан начин, јер
нису ретке злоупотребе права у том домену.
На крају, може се закључити да разматране новеле стечајног закона представљају корак напред ка квалитетнијем оквиру стечајног законодавства. Наравно, увек је могуће преиспитивање постојећег стања и пожељно је трагати за новим решењима, па се у том правцу креће de lege ferenda размишљање у претходном чланку.

Marko TOMIĆ
PhD student at the Faculty of Law University of Belgrade

NOVELTIES OF INSOLVENCY ACT
AND REORGANISATION PLAN PREPARED IN ADVANCE
Summary
The amendments and supplements to the Insolvency Act (Official Gazette
of the Republic of Serbia, No 88/14) which are in force since 13th of August 2014
brought numerous novelties to domestic insolvency law. The articles deals with novelties that are directly or indirectly linked to a reorganisation plan prepared in
advance. First part of the article is dedicated to an introducory considerations on a
reorganization proceeding. Second part deals with general information on a reorganisation plan prepared in advance. Third part is designed for analysis of the
amendments to the Insolvency Act which are linked to a reorganisation plan prepared in advance, especially about: the principles of insolvency procedure, the content
of a reorganisation plan and a hearing, and, finally, the position of lien creditors in
reorganization proceeding. In fourth part, we present an analysis of a recent judicial decision. At last, the conclusion is made in fifth part.
Key words: reorganisation plan prepared in advance, bankruptcy, principles of
insolvency.
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THE EUROPEAN COMMISSION, GOOGLE
AND THE DIGITAL SINGLE MARKET
Summary
The European Commission is committed to the connected digital single
market. Google is viewed as abusing a dominant position in internet search, as
Europe does not have global search engines of its own. This paper assesses the
Commission’s attitude towards dominant market players in the IT sector and
Google. Instead of combining politics with antitrust enforcement, the economics
of search engines, multi-sided internet platforms and their network effects should be applied.
Key words: Art. 102 TFEU, digital single market, Google, search engines, multi-sided internet platforms.

I The Digital Single Market and Google
1. The Commission’s Single Digital Market Strategy for Europe
The European Commission is committed to the “connected digital single market” 1 with a “level playing field for advanced digital networks and innovative services”, predicated on a “fit for purpose regulatory environment for
1
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See Opening Statement in the European Parliament by Jean-Claude Juncker, the then President-elect of
the European Commission, of 15 July 2014 (available at https://ec.europa. eu/priorities/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines_en.pdf) and Communication from the European Commission to the
European Parliament, the Council, the European and Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Single Digital Market Strategy for Europe, 6 May 2015 (COM (2015) 192 final (available at http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN).
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platforms and intermediaries”2. Internet platforms which expose a “lack of
transparency …, strong bargaining power…, a promotion of their own services to the disadvantage of competitors, and non-transparent pricing policies” 3
are viewed as a potential threat to the Commission’s vision: In April 2015,
(Competition) Commissioner Vestager emphasised her determination to police what she described as an “abuse of Google’s dominant position in general
internet search”4. Earlier this year, the Commission announced plans to review Google’s tax settlement with United Kingdom authorities5.
After a corporate restructuring Google is now a subsidiary of Alphabet,
Inc.6 with powerful search engine services for information, images maps, videos,
news, travel reservations and shopping7. Google combines unpaid search results
with paid search results and sponsored links, i.e. advertisements8. According to
the European Commission, Google’s market share for general online search ser2
3
4

5

6

7

8

Communication from the Commission of 6 May 2015, chapters 1 and 3.3.
Ibid., sub-chapter 3.3.1.
European Commission, Statement by Commissioner Vestager on antitrust decisions concerning
Google, Brussels 15 April 2015 (available at http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-154785_de.htm).
Financial Times on-line, 29 January 2016, Margrethe Vestager, EU competition commissioner (available
at http://www.ft.com/intl/cms/s/0/e7d325d6-c5b9-11e5-808f-8231cd71622e. html#axzz42u4EqnU3); The
Guardian on-line, 28 January 2016, Margrethe Vestager: the woman prepared to take Google to task over
tax (available at http://www.theguardian.com/business/2016/jan/28/margrethe-vestager-eu-competitioncommissioner-google-tax-deal-uk-government).
The Wall Street Journal on-line, 2 October 2015, Google Establishes Alphabet Holding Company – Google shares will be converted to same number of Alphabet share (available at http://www.wsj.com/articles/google-to-establish-alphabet-holding-company-after-close-of-trading-friday-1443801447); Süddeutsche
Zeitung on-line, 2 February 2016, Alphabet: Ex-Google wird zur wertvollsten Firma der Welt (available
at http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/google-alphabet-ex-google-wird-zur-wertvollsten-firma-der-welt1.2845254).
For a survey of Google’s activities see A. Lopez-Tarruella in: Id. (ed.), Google and the Law – Empirical Approaches to Legal Aspects of Knowledge-Economy Business Models (T.M.C. Asser Press/Springer, The Hague (2011), 1 (2 et seq.).
European Parliament, European Parliamentary Research Service, Briefing July 2015, Google Antitrust Proceedings: Digital business and competition (available at http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565870/EPRS_BRI%282015%29565870_EN.pdf); Communication from the European Commission in Case AT.397.40 – Google (2013/C 120/09), O.J. C 120/22
of 26 April 2013), European Commission, Statement by Vice President Joaquín Almunia on the
Google investigation, Brussels 5 February 2014 (SPEECH/14/93) (available at http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-93_en.htm), and European Commission Press Release, Brussels 15
April 2015 (IP/15/4780), Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Google on comparison shopping service; opens separate formal investigation on Android (available at http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4780_en.htm).
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vices in most countries of the European Economic Area has attained some 90
percent9. In view of this market share, European antitrust enforcement officials
have accused Google of favouring its own specialised services over those of its
competitors and of practising restrictive advertising schemes (‘comparison shopping case’)10. In April 2015, the European Commission decided to initiate a separate formal investigation on Android, an open-source mobile operating system
which Google combines with proprietary applications and services. Google is
charged with hindering the development and market access of rival innovative
mobile operating systems (the ‘Android case’)11.
The Commission’s investigations against Google are motivated by
concerns about abusing an allegedly dominant position. In explaining its pre2015 approach to accepting commitments instead of imposing fines, the Commission emphasises the nature of “fast-moving markets in the IT sector” and
makes a reference to previous proceedings against then computer giants IBM,
Microsoft and Apple12. This seems to suggest that the Commission classifies
its Google investigations just as an extension of previous IT monopoly cases.
The Commission’s approach in the Android case has now a U.S. counterpart
before the United States Federal Trade Commission (FTC): The FTC examines complaints that Google used Android to discriminate against competitors13. It is common ground that Google operates a multi-sided internet platform. What is less clear, however, is whether traditional market-share and
market-dominance analysis are also applicable to search engines and digital
markets. This paper will assess the Commission’s case against Google in the
light of previous anti-monopoly cases and the economics of digital markets.

9
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11
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European Commission Fact Sheet, Brussels 15 April 2015, Antitrust: Commission sends Statement
of Objections to Google on comparison shopping service (available at http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-15-4781_en.htm).
See statement by the then Vice President of the Commission of 5 February 2014 (SPEECH/14/93),
supra, FN 8.
See European Commission Press Release of 15 April 2015 (IP/15/4780), supra, FN 8.
European Commission Press Release, Antitrust: Commission obtains from Google comparable display of specialised search rivals – Frequently asked questions, Brussels, 5 February 2014 (MEMO/14/87, available at http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-87_en.htm) and infra, sub
I.2.a.-c.
Wall Street Journal on-line, 25 September 2015, FTC Looking at Complaints Over Google’s Android Control (available at http://www.wsj.com/articles/ftc-looking-at-complaints-over-googles-android-control-1443201867); Reuters on-line, 25 September 2015, Google faces renewed U.S. antitrust scrutiny, this time over Android (available at http://www.reuters.com/article/us-google-antitrust-idUSKCN0RP0WR20150925).
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2. Google’s Predecessors before the Commission: Apple,
IBM and Microsoft
Prior to its digital single market strategy, the European Commission
had embraced the political concept of ‘competition and web 2.0’14. In preparing itself for a transformation of the internet which absorbs traditional telecommunications, media and software applications the Commission pledged
“to carry forward traditional [competition law] values into the new environment”15. The regulatory approach for electronic communications has moved
from liberalising telecommunications to tailoring a competition regime for
specific sectors16. The Commission envisages efficient networks which deliver
retail broadband services to consumers and are marked by neutrality17. In October 2015, the European Parliament adopted legislative measures designed to
implement the concept of net neutrality18. Closer inspection suggests, however, that the legislative package allows for escape mechanisms whereby companies can establish paid fast lane facilities under the specialised services exception19. This would create different classes of internet users20. In this, European law stays behind U.S. concepts on network neutrality21.
14

15
16
17
18

19

20

21

See title of the speech given by Herbert Ungerer, Deputy Director General in charge of State Aids,
Sectoral Inquiries and Services of general interest, Directorate General Competition, European
Commission, London 22 September 2008 (Annual SCl Policy Forum, available at http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2009_04_en.pdf).
Ibid.
D. Gabathuler/E.M. Rivero, in: Jonathan Faull/Ali Nikpay (eds.), The EU Law of Competition (Oxford University Press Oxford (3rd ed. 2014), 13.04 et seq.
Id., at 13.209 et seq., 13.219 et seq.
See Statement of Council’s reasons: Position (EU) No 14/2015 of the Council at first reading with a
view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down
measures concerning open internet access and amending Directive 2002/22/EC of the European
Parliament and of the Council on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services and Regulation (EU) No 531/2012 of the European Parliament and
of the Council on roaming on public mobile communications networks within the union (2015/C
365/02), O.J. C 365/21 of 4 November 2015.
Cf. Barbara van Schewick, 21 October 2015, Europe is About to Adopt Bad Net Neutrality Rules.
Here’s How to Fix Them (available at https://medium.com/@schewick/europe-is-about-to-adoptbad-net-neutrality-rules-here-s-how-to-fix-them-bbfa4d5df0c8#.dzh309n7g).
Cf. The Washington Post on-line, 27 October 2015, Brian Fung, Europe has approved ‘net neutrality’, but not quite the kind advocates wanted (available at https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2015/10/27/europe-has-approved-net-neutrality-but-not-the-kindadvocates-wanted/); van Schewick, supra, FN 19.
For a comparative survey see Daithi Mac Síthigh, “Regulating the Medium: Reactions to Network Neutrality in the European Union and Canada”, 14 (8) J. Internet L. 3 (7 et seq.) (2011).

275

4-6/2016.

Rainer Kulms (стр. 272-285)

The policy debate for net neutrality is driven by concerns about equal
access to information available via internet platforms22. In this context, Google
has played a prominent role in advocating U.S. rules on net neutrality23. Closer inspection suggests that the economics of net neutrality are more complicated than facilitating equal access to what might be considered as an essential
facility24. Current U.S. rules are seen as the result of successful lobbying by internet platform companies to shift the costs of developing new technologies
on market entrants25. Instead of charging those with an interest in speedy
communications, consumers will have to pay the general costs which cannot
be passed on26. It would thus seem that European rules on network neutrality
defy a general cost-shifting approach to the detriment of consumers.
a) Apple
Until 2008, Apple used to operate an iTunes on-line store selling music downloads in various European countries. Consumers could only download music from the views directed at their country of residence27. In the United
Kingdom, Apple maintained a price level at 10 percent beyond the Eurozone
counterparts28. Apple did not organise its iTunes store with the help music
producers, but would identify the consumer’s country of residence on the basis of credit card data29. The Commission invoked art. 102 TFEU and forced
22
23
24

25

26

27

28
29
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See Mark R. Patterson, “Non-Network Barriers to Network Neutrality”, 78 Fordham L. Rev. 2843
(2860 et seq.) (2010).
Frank Pasquale, “Internet Nondiscrimination Principles: Commercial Ethics for Carriers and Search Engines”, 2008 U.Chi. Legal Fr. 263 (277) (2008).
See infra, sub II.2., and the criticisms by Brooke Ericson, Comment – “Möbius-Strip Reasoning”:
The Evolution of the FCC’s Net Neutrality Nondiscrimination Principle for Broadband Internet
Services and Its Necessary Demise, 62 Admin. L. Rev. 1217 (1244 et seq.) (2010), and Barbara van
Schewick, Analysis of Proposed Network Neutrality Rules (18 February 2015, available at
http://cyberlaw.stanford.edu/downloads/vanSchewick2015AnalysisofProposedNetworkNeutralityRules.pdf).
For an analysis of the U.S. public debate on network neutrality: Aspen Institute/FOCAS, Network
Neutrality Public Narratives (11 August 2014, available at http://www.aspeninstitute.org/sites/default/files/content/upload/20140810_Knight_Aspen%20FOCUS_Quid%20analysis_vF.pdf).
Wall Street Journal on-line, 1 March 2014, G. Keith Gamberon – Commentary, Net Neutrality:
Good for Google, Not Consumers (available at http://www.wsj.com/articles/SB10001424
052702304393704579528172386010640).
European Commission Press Release, Antitrust: European Commission welcomes Apple’s announcement to equalise prices for music downloads from iTunes in Europe, Brussels, 9 January 2008
(IP/08/22, available at http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-22_en.htm).
Ibid.
Ibid.
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Apple to introduce equal prices throughout the EU30. Two years later, the
Commission challenged Apple’s licensing agreement system with independent developers who were obliged to use Apple’s native programming tools
when writing iPhone apps31. In order to facilitate competition from devices
running non-Apple platforms, Apple pledged to open up and to allow for the
use of third-party layers32.
b) IBM
The Commission’s anti-monopoly investigation against IBM proceeded along traditional lines. IBM was charged to have breached art. 102 TFEU
on the market for mainframe computers33. IBM allegedly tied its mainframe
hardware products to its mainframe operating systems, thereby shutting out
competitors developing applications on non-IBM hardware34. Moreover, IBM
was accused of foreclosing the market for mainframe services by restricting or
delaying access to spare parts35. IBM offered commitments to supply spare
parts and technological information on reasonable and non-discriminatory
terms36. The tying allegations were not pursued since the rival software sellers
had withdrawn their complaint37.

30
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Cf. Chris Fonteijn/Jarig van Sinderem, “Economic Analysis as a Tool to Improve Decision-Making”, 11 (1) Competition L. Int’l 61 (62) (2015).
European Commission Press Release, Antitrust: Statement on Apple’s iPhone policy changes, Brussels, 25 September 2010 (IP/10/1175, available at http://europa.eu/rapid/press-release_IP-101175_en.htm).
Ibid.
European Commission Press Release, Antitrust: Commission initiates formal investigations against
IBM in two cases of suspected abuse of dominant market position, Brussels, 26 July 2010
(IP/10/1006, available at http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1006_en.htm).
Ibid.
Ibid.
European Commission Press Release, Antitrust: Commission market tests IBM’s commitments on mainframe maintenance and closes separate case into alleged unlawful tying, Brussels, 20 September 2011
(IP/11/1044, available at http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1044_en.htm) and Commission Decision of 13 December 2011 addressed to IBM Corporation relating to proceedings under Article 102 TFEU
and Article 54 of the EEA Agreement, Case COMP/C-3/39.692-IBM Maintenance Services (C(2011) 9245
final, available at http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39692/39692_1304_3.pdf) (Summary in O.J. C 18/6 of 21 January 2012).
European Commission Press Release Antitrust: Commission makes IBM’s commitments legally
binding to ensure competition in mainframe maintenance market, Brussels, 14 December 2011
(IP/11/1539, available at http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1539_en.htm).
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c) Microsoft
The Commission adopted the Microsoft decision after five years of investigating the markets for PC operating systems, work group operating
systems and streaming media players38. Like Google, Microsoft was found to
hold a dominant position by occupying a market share of at least 90 percent
on the market for PC operating systems39. Although Microsoft’s 60 – 70 percent market share on the work server group operating market was significantly lower, the Commission found nonetheless for a dominant position.
Microsoft had been able to extend its dominance to adjacent markets by upholding significant entry barriers. Abuse of a dominant position was found in
restrictions on interoperability between Windows PCs and non-Microsoft
work group servers and in typing practices which linked Windows Media
Player s to the Windows operating system. In addressing Microsoft’s refusal to
ensure interoperability the Commission imposed a duty to disclose interface
information to allow non-Windows work group servers to establish full interoperability with Windows40. With respect to tying, Windows was required to
offer a version of its Windows PC operating system product without its media
player41. Moreover, the Commission imposed a fine of 497m €42. Both, the
European Court of First Instance43 and the General Court of the European
Union accepted the basic findings when Microsoft appealed the amount of the
fine and the periodic payments44.
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European Commission Press Release, Commission concludes on Microsoft investigation, imposes
conduct remedies and fine, Brussels, 24 March 2004 (IP/04/382, available at http://europa.eu/rapid/press-release_IP-04-382_en.htm).
Commission Decision of 24 May 2004 relating to a proceeding pursuant to Article 82 of the EC
Treaty and Article 54 of the EEA Agreement against Microsoft Corporation (Case COMP/C3/37.792-Microsoft), O.J. L 32/23 of 6 February 2007.
See also European Commission Press Release, Competition: Commission appoints Trustee to advise on Microsoft’s compliance with 2004 Decision, Brussels, 5 October 2005 (IP/05/1215, available
at http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-1215_en.htm).
Ibid.
Ibid.
European Court of First Instance (Grand Chamber), judgment of 17 September 2007, case no. T201/04, Microsoft Corporation v. Commission of the European Communities. See also European
Commission Press Release, Antitrust: Commission welcomes CFI ruling upholding Commission’s
position on Microsoft’s abuse of dominant market position, Brussels, 17 September 2007 (MEMO/07/359, available at http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-07-359_en.htm).
ECJ (General Court (Second Chamber)), judgment of 27 June 2012, case no. T-167/08, Microsoft
Corp. v. European Commission.
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II Google – Just another Monopoly Problem?
1. The Litigation Scenario
Google’s legal problems are threefold. First and foremost, they are fighting against the analogy with the monopoly charges raised against Apple,
IBM and Microsoft. But in view of the specific economics of search engines
and internet platforms such an antitrust analogy is less compelling than the
Commission’s rhetoric seems to suggest45. Apart from the antitrust scenario
Google has to be mindful of potential liability as search engine operator from
the perspective of trademark protection46 and of an individual’s right to have
his data eliminated from the internet data storage systems47.
a) Foundem I
Google operates a horizontal search engine which provides users with
a list of web pages which search algorithms ‘consider’ to be most relevant to
the user’s search terms. Moreover, Google offers search results directing to
‘sponsored links’ which are generated due to advertisers’ payments48. Google’s
advertising service AdWords rates advertisements on a ‘cost-per-click’ basis:
Frequent clicks will reduce the price for advertising and increase the advertiser’s ‘quality score49. Google’s antitrust troubles began in 2010 when Foundem, a United Kingdom search engine company, filed a complaint with the
European Commission50. Foundem accused Google of stifling innovation for
vertical search services by discriminating against rivals in search results51. Foundem claims to have sustained damages by being downgraded on Google’s
45

46
47

48
49
50

51

Switching costs play an important role in the antitrust assessment: cf. A.S. Edlin/R.G. Harris, “The
Role of Switching Costs in Antitrust Analysis: A Comparison of Microsoft and Google”, 15 Yale J.
L. & Tech. 169 (171 et seq.) (2012-2013).
See European Court of Justice (Grand Chamber), judgment of 21 March 2010, joined cases no. C236/08 to C-238/08, Google France SARL and Google Inc. et al. v. Louis Vuitton Malletier SA et al.
See European Court of Justice (Grand Chamber), judgment of 13 May 2014, case no. C-131/12, Google Spain SL and Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González.
S. van Loon, in: A. Lopez-Tarruella (ed.), Google and the Law, 9 (17 et seq.)
Ibid. See also Infederation Ltd. v. Google Inc., et al., [2013] EWHC 2295 (Ch).
Wall Street Journal on-line, 15 April 2015, The British Couple Who Began Google’s Antitrust Battle
– Founders of small U.K.-based price-comparison website filed first antitrust complaint against
Google (available at http://www.wsj.com/articles/foundem-the-unlikely-instigator-of-googles-antitrust-battle-with-the-eu-1429094448).
BloombergBusiness on-line, 10 January 2013, Google Sued by Foundem in U.K. for Anti-Competitive Behavior (available at http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-01-10/google-sued-by-foundem-in-u-k-for-anti-competitive-behavior).

279

4-6/2016.

Rainer Kulms (стр. 272-285)

‘quality scores’. In order to maintain market visibility Foundem allegedly had
to incur additional cost to advertise its website via Google’s AdWords service52. In November 2010, the European Commission opened an antitrust investigation53 which has not been closed yet. Foundem brought a stand-alone action for damages for breach of EU and U.K. competition laws which has not
proceeded beyond the disclosure stage54.
The Commission’s antitrust probe focuses on both, unpaid and paid search results55. With respect to unpaid search results the Commission investigates whether Google discriminated against vertical search services (price comparisons) by allegedly downgrading their rank and affording preferential treatment to its own vertical search services56. In view of paid search results the
Commission plans to scrutinise Google’ practice on ‘quality scores’, believed to
eliminate competing services57. The Commission’s analysis is to include potential exclusivity stipulations assumed by Google’s advertising partners58. In
March 2013, the Commission published a preliminary finding that Google had
abused a dominant market position by discriminating against competing vertical services, using third-party content from external websites, and relying on
tying and other restrictive agreements59. In order to escape formal antitrust proceedings Google offered commitments to separate promoted (‘sponsored’) links
from natural web search results60. Moreover, Google would display links to
three rival search services and practise an opt-out regime for non-Google websites and their content from being used in Google’s specialised search services61.
52
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60

61
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See Integration Ltd. v. Google Inc., Google Ireland Ltd. and Google UK Ltd. [2013] EWHC 2295
(Ch).
European Commission Press Release, Antitrust: Commission probes allegations of antitrust violations by Google, Brussels, 30 November 2010 (IP/10/1624, available at http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-10-1624_en.htm).
Integration Ltd. v. Google, Inc. et al, [2013] EWHC 2295 (Ch); [2015] EWHC 3705 (Ch).
Commission Press Release (IP/10/1624) of 30 November 2010, supra FN 53.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
European Commission, Communication published in Case AT.39740 – Google, O.J. C 120/22 of 26
April 2013.
Commitments in Case COMP/C-3/39.740 – Foundem and Others (3 April 2013, available at
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39740/39740_8608_5.pdf); European Commission Press Release, Antitrust: Commission seeks feedback on commitments offered by Google
to address competition concerns, Brussels, 25 April 2013 (IP/13/371, available at http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-371_en.htm).
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Tying and other restrictive stipulations with publishers or advertisers would cease to be practised62. The commitments offered by Google unleashed a series of
negotiations in which the Commission sought to ensure better visibility of rival
links without unduly diverting internet traffic, and insisted on adjustment mechanisms if both, the market and Google services should change63. In February
2014, the then Commissioner for Competition Almunia rejected pleas for a new
market test, pleading instead to initiate discussions with the complainants on
the viability of the commitments negotiated with Google64. The more conciliatory approach of outgoing Commissioner Almunia did not lead to the acceptance of Google’s offered commitment. Instead, the new Commission decided
to toughen its stance on dominant search engines and issued a Statement of Objections to Google on its comparison shopping services65.
b) Foundem II (Comparison Shopping) and Android
Contrary to the 2010 announcement66, the statement of objections of
15 April 2015 focuses exclusively on comparison shopping67. Google is described by the Commission as systematically positioning its comparison shopping
service on its general search sites irrespective of the merits68. Moreover, Google allegedly exempts its own comparison shopping from a system of penalties
which determines the future ranking of shopping services69. As Google shopping comparison practices are believed to be contributing to higher growth rates of its own services, the Commission fears for a negative impact on consumers and innovation70. While Google is working on its defence strategy, it has
criticised the Commission as classifying it wrongly as an essential facility or a

62
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64
65
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Ibid.
Statement by Vice President Joaquín Almunia on the Google Investigation on a press conference in
Brussels, 5 February 2014 (SPEECH/14/93, available at europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-1493_en.pdf).
Ibid.
European Commission Press Release, Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Google
on comparison shopping service; opens separate formal investigation, Brussels, 15 April 2015
(IP/15/4780, available at http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4780_en.htm).
Commission Press Release (IP/10/1624) of 30 November 2010, supra FN 53.
See European Commission Fact Sheet, Antitrust: Commission sends Statement of Objections to
Google on comparison shopping service, Brussels, 15 April 2015 (MEMO/15/4781, available at
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4781_en.htm).
Ibid.
Ibid.
Ibid.

281

4-6/2016.

Rainer Kulms (стр. 272-285)

public utility which is under a duty to supply rivals71. In a separate investigation the European Commission will look into whether Google forecloses rivals
from gaining access to its Android mobile operating system by either relying
on its market dominance or by practising a network of restrictive agreements72. It would seem that the Commission’s Android investigation requires
more time for a positive finding of dominant market behaviour than the comparison shopping case73.
2. Search Engines and Internet Platforms as a Matter
for Antitrust Scrutiny
An outsider has to surmount considerable difficulties to establish
that Google is practising search bias: Google’s search algorithm is a business
secret and it is unclear whether Google really has an interest in systematically discriminating against competitors74. Consumers an easily switch to other search engines and search becomes more and more personal75. The
Commission’s statement of objections against Google is less conclusive than
it looks as user behaviour has not been taken into account76. Moreover, although Google’s current market share looks impressive, disruptive innovation from other internet platforms may quickly shake Google’s position77.
Comparable difficulties have been experienced when the U.S. Federal Trade
Commission had to ascertain whether Google could be accused of exclusio-
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See Wall Street Journal on-line, 27 August 2015, Google Rebuffs European Union on Antitrust
Charges (available at http://www.wsj.com/articles/google-responds-to-european-union-antitrustcharges-1440691150); Financial Times on-line, 27 August 2015, Google rejects European Commission’s ‚incorrect‘ antitrust charges (available at http://www.ft.com/cms/s/ 0/4f7f236e-4ccb-11e5b558-8a9722977189.html#axzz43BCilaEy).
European Commission Press Release, 15 April 2015 (IP/15/4780, supra FN 8).
Cf. Reuters.com, 8 September 2015, EU still open whether it will charge Google over Android (available at http://www.reuters.com/article/us-google-eu-idUSKCN0R81TL20150908); BloombergBusiness on-line, 22 February 2016, Google AdBusiness Under Scrutiny as EU Said to Revive Probe
(available at http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-22/google-ad-business-under-scrutiny-as-eu-said-to-revive-probe-ikxydulu).
Justus Haucap/Torben Stühmeier, Competition and Antitrust in Internet Markets, Düsseldorf Institute for Competition Economics, Discussion Paper No. 199 (October 2015) (available at
http://www.dice.hhu.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Wirtschaftswissenschaftliche_Fakultaet/DICE/Discussion_Paper/199_Haucap_Stuehmeier.pdf).
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nary conduct78. The use of ‘quality scores’ does not amount to an antitrust
duty to deal, and consumer awareness changes with innovation79. It would
therefore seem that the Commission will have to part with drawing a sheer
analogy with previous dominance cases in the electronic communication
sector and appreciate the specificities of digital markets80 with multi-sided
business platforms instead81. In analysing internet platforms it has to be borne in mind that direct and indirect network effects are of crucial importance82. The bigger an internet platform is the more information will be available. In spite of their size dominant positions of platforms will only be transitory since innovation from other platforms might redraw the market83. Although there is an asymmetric distribution of data, high concentration does
not necessarily translate into an abuse of dominance84. The intensity of competition is determined by network effects. An ever increasing number of
users render a platform more attractive for the other side85. Pricing asymmetries are typical for multi-sided platforms and may create welfare-increasing
effects if networks expand their manoeuvring space and manage balancing
prices86. The more potent network effects are on concentrated markets, the
greater the likelihood that concentrated markets are efficient87. Thus, high
market shares do not automatically call for intervention by antitrust agencies. Search engines and internet platform cannot be classified as essential fa78
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See Ronny Hauck, in: Gintaré Surblyté (ed.), Competition on the Internet (Springer Heidelberg 2015), 53
et seq.; Geoffrey A. Manne and William Rinehart, “The Market Realties that Undermined the FTC’s Antitrust Case Against Google”, Harvard Journal of Law & Technology Occasional Paper Series (July 2013), 1
et seq., 14 et seq. (available at http://jolt.law.harvard.edu/antitrust/articles/ManneRinehart.pdf); Andreas
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Wirtschaftsrecht 2015), 7 et seq.
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Case Against Google”, 34 Harv. J. L. & Pub. Pol’y 171 (203 et seq., 239 et seq.) (2011).
See the analysis by the German Monopolies Commission, Monopolkommission, Special Report 68,
Competition Policy – The challenge of digital markets (1 June 2015) (available at http://www.monopolkommission.de/images/PDF/SG/s68_fulltext_eng.pdf).
See the comprehensive analysis by David S. Evans/Richard Schmalensee, The Antitrust Analysis of
Multi-Sided-Business Platforms, Chicago Institute for Law and Economics Working Paper No. 623
(2nd series) (December 2012) (available at http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1482&context=law_and_economics).
Ibid.; Andreas Heinemann, supra FN 78, 13 et seq.
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Ibid.
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cilities as a substantial number of users and business gain access to a particular websites via different venues88. Although internet platform companies
have a margin of discretion in granting access, there is a risk that competition will be foreclosed89. On the other hand, it should not be overlooked that
a foreclosure of competition and tampering with the search algorithm may
affect the reputation of the search engine and the internet platform90.

III Conclusion
The history of high profile antitrust cases in the IT sector offers little
guidance for an assessment of the competitive effects of Google’s business
practices. Instead, the European Commission should make an effort to disentangle antitrust scrutiny from politics on global search engines91. The Google investigations demonstrate that the economics of multi-sided internet
platforms and their network effects call for a more realistic assessment of the
market dominance charge. Large market shares do not automatically translate into market power and the ability for foreclose access for competitors
as switching costs for consumers are negligible92. Search neutrality is impossible93 and EU law needs to harmonise its concepts on net neutrality with its
anti-monopoly policy94.
A more realistic approach towards multi-sided platforms does not
automatically exempt Google from potential antitrust liability95. But the focus
is not on exploiting legislative uncertainty to the detriment of internet platform companies providing special services. Instead, the emphasis is on identifying factual situations where restrictive practices, infringement of intellectual property rights and camouflage prevail.
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ЕВРОПСКА КОМИСИЈА, GOOGLE
И ДИГИТАЛНО ЈЕДИНСТВЕНО ТРЖИШТЕ
Резиме
Европска комисија је посвећена повезаном дигиталном јединственом тржишту. Имајући у виду да Европа нема свој глобални претраживач, сматра се да Google злоупотебљава доминантни положај у претраживању интернета. У овом раду процењује се став Комисије према доминантним тржишним учесницима у IT сектору и Google-у. Уместо комбиновања политике са применом антимонополских прописа, требало би
применити економију претраживача, вишестране интернет платформе и њихова дејства на мрежу.
Кључне речи: чл. 102 УФЕУ, дигитално јединствено тржиште, Google,
претраживачи, вишестране интернет платформе.
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Др Душан В. ПОПОВИЋ
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду

РАЗМЕНА ИНФОРМАЦИЈА ИЗМЕЂУ КОНКУРЕНАТА:
ДОЗВОЉЕНО ПОНАШАЊЕ ИЛИ НАРУШАВАЊЕ
КОНКУРЕНЦИЈЕ?*
Резиме
Размена информација између конкурената може се јавити у три
основна облика. Најпре, размена информација може бити део свеобухватног споразума о утврђивању цена или о подели тржишта, при чему
се она јавља као елемент којим се такво утврђивање цена или подела
тржишта успоставља и олакшава. Потом, размена информација између
конкурената може се јавити као елемент неких споразума о сарадњи, као
што су нпр. споразуми о истраживању и развоју или споразуми о стандардизацији. Најзад, размена информација може се јавити као самостална активност, те представљати једини облик сарадње између конкурената на тржишту. Упоредно право конкуренције углавном не познаје посебна правила о споразумима о размени информација између конкурената. Њихова допуштеност се, стога, цени на основу општих правила о
рестриктивним споразумима, односно усаглашеној пракси учесника на
тржишту. То је случај и у праву Србије.
У раду се најпре анализирају разлози за испитивање споразума о
размени информација, а затим се дају одређене смернице у погледу самог
поступка испитивања таквих споразума. Сугерише се да би анализу одређеног споразума о размени информација између конкурената најбоље
било спроводити у три фазе. Најпре, требало би испитати структуру
тржишта. Том приликом би се prima faciae утврдило да ли конкретан
споразум о размени информација уопште може имати штетна дејства
по конкуренцију на тржишту одређене структуре. Након тога требало
би подробно испитати тип информација које се размењују. Најзад, требало би испитати да ли услови под којима се информације размењују
(нпр. број учесника у размени) јачају или слабе могућност појаве штетних дејстава по конкуренцију.
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Кључне речи: право конкуренције, рестриктивни споразум, картел, усаглашена пракса, релевантно тржиште.
I Увод
Разменом информација између конкурената доприноси се транспарентности на тржишту, што може повећати економску ефикасност,
али и негативно деловати на конкуренцију. У свом пословању, учесници
на тржишту размењују бројне информације путем различитих канала,
што може водити увећању алокативне и производне ефикасности,1 али
уједно и олакшати дослух између конкурената. Сâми учесници на тржишту, по правилу, виде размену информација као легитимну активност.
Жеља за прибављањем информација од конкурената могла би се довести
у везу са концептом савршене конкуренције који, подсетимо, подразумева савршену информисаност свих учесника на тржишту, како на страни
понуде, тако на страни тражње, што омогућава пуну рационалност у доношењу свих одлука.2 Ипак, било би сасвим погрешно закључити да је
размена информација између конкурената увек пожељна из угла заштите
конкуренције и из угла самих прописа. Заправо, размена информација,
као вид интеракције између конкурената на релевантном тржишту, налази се негде између „чистих” картела (енгл. hardcore cartel), који су забрањени у праву конкуренције,3 и прећутног дослуха (енгл. tacit collusion),
који настаје као последица олигополистичке структуре тржишта и који,
по правилу, сам по себи не представља повреду конкуренције.
*

1

2

3

Овај чланак је резултат рада на пројекту Правног факултета Универзитета у Београду „Идентитетски преображај Србије”. Аутор се захваљује проф. др Борису Беговићу на корисним коментарима и сугестијама.
Алокативна ефикасност је стање тржишта код кога је алокација ресурса ефикасна. Основни
предуслов алокативне ефикасности јесте да цена буде једнака граничним трошковима. Производна ефикасност постоји када посматрани учесник на тржишту не може произвести свој производ уз ниже просечне трошкове, тј. уколико су трошкови по јединици производа минимизовани. Алокативна и производна неефикасност јављају се, између осталог, и као последице монопола. За подробнију анализу вид. Борис Беговић, Мирољуб Лабус, Александра Јовановић,
Економија за правнике, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2013, 244–247.
Поред савршене информисаности свих учесника на тржишту, основне претпоставке тржишта савршене конкуренције су: (а) хомоген производ; (б) цена као параметарска величина;
(в) слободан улазак и излазак из гране; и (г) савршена дељивост производње. Вид. Борис Беговић, Владимир Павић, Увод у право конкуренције, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012, 16–17.
У праву конкуренције Србије и Европске уније картели нису забрањени per se, али по правилу не испуњавају услове за изузеће од забране рестриктивних споразума.
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Размена информација између конкурената може се јавити у три
основна облика. Најпре, размена информација може бити део свеобухватног споразума о утврђивању цена или о подели тржишта, при чему
се она јавља као елемент којим се такво утврђивање цена или подела тржишта успоставља и олакшава. Потом, размена информација између
конкурената може се јавити као елемент неких споразума о сарадњи, као
што су нпр. споразуми о истраживању и развоју или споразуми о стандардизацији. Најзад, размена информација може се јавити као самостална активност, те представљати једини облик сарадње између конкурената
на тржишту. У прва два случаја, оцена ефеката размене информација по
конкуренцију на тржишту цени се приликом оцене допуштености споразума чији је она један од елемената. У случају размене информација до
које не долази у оквиру свеобухватног споразума конкурената кључно је
утврдити да ли таква активност представља пожељни облик сарадње између учесника на тржишту или, пак, наликује картелу.4
Упоредно право конкуренције углавном не познаје посебна правила о споразумима о размени информација између конкурената. Њихова допуштеност се, стога, цени на основу општих правила о рестриктивним споразумима, односно усаглашеној пракси учесника на тржишту. То
је случај и у праву Европске уније и праву Србије. Пракса Европске комисије и Суда правде ЕУ у односу на споразуме о размени информација
први пут је систематски изложена тек 2008. године у Смерницама о примени чл. 81 УЕЗ на услуге поморског превоза.5 Након тога, године 2010.
усвојен је и интерпретативни акт општег типа – Смернице о примени чл.
101 УФЕУ на хоризонталне споразуме о сарадњи, чије је једно поглавље
посвећено споразумима о размени информација.6 У праву конкуренције
Републике Србије није усвојен сличан интерпретативни акт.

II Разлози за испитивање споразума о размени
информација

4

5
6
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Вид. OECD Policy Roundtable, „Information Exchanges Between Competitors under Competition
Law”, 2010, 9. Студија је доступна на адреси: http://www.oecd.org/competition/cartels/48379006.pdf, 2.3.2016.
Службени лист ЕЗ, бр. C–245, 26. септембар 2008. год.
Службени лист ЕУ, бр. C–11, 14. јануар 2011. год.
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У пракси тела за заштиту конкуренције и у интерпретативним актима у којима је та пракса представљена истакнута су три разлога због
којих је потребно испитати дејство споразума о размени информација на
конкуренцију на релевантном тржишту.7 Први разлог тиче се могућег
смањења неизвесности у пословању услед сазнавања одређених информација. Други разлог у вези је са концептом прећутног дослуха. Трећи
разлог односи се на могућност искључивања одређених конкурената са
тржишта.
У одлукама тела за заштиту конкуренције често се као један од
разлога за испитивање споразума о размени информација наводи претпоставка да се таквом разменом смањује неизвесност при доношењу пословних одлука. Наиме, посматрано из угла „пасивног” учесника на тржишту, нерасполагање свим информацијама ствара неизвесност у погледу места, снаге и природе „напада” конкурената, што овог учесника на
тржишту подстиче да, антиципирајући активности конкурената, делује
ефикасније и одлучније. Као што је Европска комисија закључила у одлуци донетој у предмету UK Agricultural Registration Exchange, неизвесност
наводи учеснике на тржишту да се такмиче много интензивније него што
би то чинили када би тачно знали који обим активности је довољан да се
одговори на активности конкурената.8 Гледано из угла проактивног учесника на тржишту, непознавање свих информација рађа код овог учесника потребу да изненада предузме одређену тржишну активност која би
затекла конкуренте и онемогућила их да на одговарајући начин реагују у
кратком року. Како је Првостепени суд (данас, Општи суд ЕУ) закључио
у предмету John Deere Ltd v. Commission, имајући у виду карактеристике
посматраног тржишта транспарентност може довести до нестанка „скривене конкуренције” и елиминисања било какве неизвесности у погледу
будућег понашања конкурената.9 Иако овакви закључци могу деловати
разумно, у економској науци не налазе се увек докази за ове тврдње. Економисти, наиме, сматрају да неизвесност на тржишту може негативно деловати на спремност учесника на тржишту да инвестирају.10
7

8
9
10

За подробнију економску анализу споразума о размени информација вид. Florian Wagnervon Papp, „Information Exchange Agreements”, Handbook on EU Competition Law: Substantive
Aspects (eds. Ioannis Lianos, Damien Geradin), Edward Elgar, Cheltenham, 2013, поглавље III.
Европска комисија, предмет бр. IV–31.370 и 31.446, UK Agricultural Registration Exchange, 17.
фебруар 1992. год., § 43.
Првостепени суд, предмет бр. Т-35/92, John Deere Ltd v. Commission, 27. октобар 1994. год., § 48.
Наиме, уколико је неизвесност већа, при непромењеним осталим елементима, мања је очекивана вредност приноса, па је мањи подстицај за инвестирање. Међутим, овде се ради о кон-
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Много важнији разлог за испитивање споразума о размени информација у вези је са концептом прећутног дослуха. Наиме, на олигополистичким тржиштима споразуми о размени информација могу имати
последице сличне онима које произилазе из картела. Тако, учесници на
олигополистичком тржишту могу, без непосредне координације, прећутно ускладити своје тржишно понашање и ограничити конкуренцију, под
условом да могу надгледати одлуке конкурената и казнити свако изигравање. Јачајући транспарентност тржишта и увећавајући могућност надзора над одлукама/понашањем конкурената, споразуми о размени информација могу водити паралелизму у понашању на олигополистичким тржиштима. Тако је у предмету Thyssen Stahl Првостепени суд закључио да
споразум о размени информација значајно утиче на понашање конкурената на тржишту, пошто свако од учесника зна да конкурент надгледа
његово понашање и може на њега реаговати на основу много прецизнијих и новијих података од оних који су доступни на други начин.11
Економисти Кун (Kai-Uwe Kühn) и Вивес (Хаvier Vives), који су за
потребе Европске комисије израдили студију о утицају размене информација између конкурената на стање конкуренције на релевантном тржишту,12 сматрају да се приликом извођења било каквих закључака о последицама размене информација мора узети у обзир предмет конкретне информације, као и обим и учесталост размене. Неке врсте информација
могу лакше довести до усаглашавања између конкурената од других. На
пример, размена информација о тражњи, које воде порекло из студија о
испитивању тржишта, има мањи потенцијал за слабљење конкуренције
од размене информација о ранијим ценама и количинама. То се објашњава чињеницом да упознавање са ранијом стратегијом конкурента доприноси лакшем откривању одступања од усаглашеног понашања. Такође,
важни су обим и учесталост размене информација. Наиме, свакодневна
размена информација, за разлику од годишње, олакшава откривање одступања од усаглашеног понашања. Поврх тога, свако даље класификовање информација приликом размене (нпр. према сегментима тржишта)
олакшава конкуренту да утврди одступање од усаглашеног понашања.

11
12
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курентском притиску. У економској науци могу се наћи аргументи у прилог овој пресуди,
пре свега у смислу увећања производне ефикасности а на дуги рок и динамичке ефикасности
која може подразумевати и инвестирање као део стицања предности у односу на конкурента.
Првостепени суд, предмет бр. Т-141/94, Thyssen Stahl, 11. март 1999. год., § 403.
Kai-Uwe Kühn, Xavier Vives, „Information exchanges among firms and their impact on competition”, 1995. Студија је доступна на адреси: http://bookshop.europa.eu/en/information-exchangesamong-firms-and-their-impact-on-competition-pbCV8995026/, 5.3.2016.
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Најзад, размена података који се односе на понашање појединог учесника
на тржишту представља много већи ризик по слободну конкуренцију од
размене агрегатних података о читавој грани.13
У Смерницама о примени чл. 101 УФЕУ на хоризонталне споразуме о сарадњи такође се истиче важност предмета информације која се размењује. Наиме, и саме Смернице се баве само „стратешким” информацијама, као што су информације о ценама, листи купаца, трошковима производње, количинама, оствареном промету... Поврх тога, наглашава се да су
информације о цени и количинама стратешки најважније, док нешто мању
важност имају информације о трошковима и тражњи.14 Међутим, уколико
се учесници на тржишту такмиче на пољу истраживања и развоја, управо
ће технички подаци имати најважнију стратешку вредност.
Најзад, у Смерницама ЕУ о хоризонталним споразумима о сарадњи
наводи се још један разлог због ког размена информација између конкурената треба да привуче пажњу тела за заштиту конкуренције. Реч је о могућности својеврсног искључивања конкурената са тржишта. Наиме, уколико би информације биле размењиване само између одређених конкурената („ексклузивног клуба”) и уколико би размењиване информације биле
изразито стратешког карактера и односиле се на значајан део тржишта,
конкуренти који им не би имали приступа били би заправо искључени са
тржишта.15 Такође, до искључивања конкурената може доћи и на повезаним тржиштима. На пример, вертикално интегрисани учесници на тржишту могли би, захваљујући размени информација на узводном тржишту,
повећати цену кључног инпута на низводном тржишту. На тај начин повећали би трошкове својим конкурентима на низводном тржишту, што би
могло довести до затварања низводног тржишта.16

III Поступак испитивања споразума о размени информација
између конкурената
Анализу одређеног споразума о размени информација између конкурената најбоље би било спроводити у три фазе. Најпре, требало би испи13
14
15
16

Ibid., 3–4.
Смернице ЕУ о хоризонталним споразумима о сарадњи, § 86.
Ibid., § 70.
Ibid., § 71. Нема, наравно, гаранција да би се то увек догодило. Треба имати у виду чињеницу да
смернице Европске комисије настају у циљу приказивања дотадашње праксе у одлучивању, те да
из појединих описаних ситуација не треба (увек) извлачити опште закључке.
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тати структуру тржишта. Том приликом би се prima faciae утврдило да ли
конкретан споразум о размени информација уопште може имати штетна
дејства по конкуренцију на тржишту одређене структуре. Након раздвајања потенцијално „проблематичних” од „непроблематичних” споразума о
размени информација требало би подробно испитати карактер информација које се размењују. Најзад, требало би испитати да ли услови под којима се информације размењују (нпр. број учесника у размени) јачају или
слабе могућност појаве штетних дејстава по конкуренцију. Напомињемо
да се овакав начин испитивања споразума о размени информација не сугерише у Смерницама ЕУ о хоризонталним споразумима о сарадњи.17 Напротив, у Смерницама се не предлаже никаква методологија испитивања
ове врсте споразума, већ се само, рекли бисмо на прилично несистематичан начин, указује на одређене елементе који могу допринети извођењу закључка о штетности споразума о размени информација или пак на оне који могу указивати на преовлађивање користи од такве размене. Свакако,
можемо се сложити са општом смерницом Европске комисије да је приликом испитивања ове врсте споразума потребно узети у обзир „(...) правни
и економски контекст размене информација”.18
1. Структура тржишта
Приликом анализе одређеног споразума о размени информација
најпре би требало испитати структуру релевантног тржишта. Наиме, ризик појаве последица које су штетне по конкуренцију, а које произилазе
из споразума о размени информација, по правилу се повећава са увећањем степена концентрисаности тржишта. Са смањењем броја конкурената јача могућност нарушавања конкуренције.19 Познато је да олигополистичка тржишта карактерише знатан степен транспарентности: учесници
на тржишту се међусобно познају и могу надгледати понашање конкурената без већих препрека. У Смерницама ЕУ о хоризонталним споразумима о сарадњи указује се на „опасност” од размене информација на олигополистичким тржиштима: „Размена информација на изразито олигопо17

18
19
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Међутим, приступ сличан овоме који предлажемо имају нека национална тела за заштиту
конкуренције. Вид. нпр. прилог француског тела за заштиту конкуренције студији OECD о
размени информација између конкурената: http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ocde_cp_10_2010.pdf, 24.3.2016.
Ibid., § 72.
Не треба, међутим, увек сматрати да мали број конкурената на тржишту нужно води ограничавању конкуренције. Као што је познато, има олигополистичких тржишта која се карактеришу
значајном тржишном утакмицом (нпр. тржиште мобилне телефоније).
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листичким тржиштима пре може довести до појаве дејстава штетних
по конкуренцију него размена информација на тржиштима са већим бројем учесника. По правилу, размена информација неће имати штетна дејства по конкуренцију на веома франгментисаним тржиштима.”20
Иако би се из претходно цитиране одредбе Смерница ЕУ могло
закључити да се тела за заштиту конкуренције интересују само за споразуме о размени информација који се закључују између конкурената на
олигополистичким тржиштима, пракса показује да се често испитују споразуми на тржиштима на којима у тржишној утакмици учествује и више
од пет или десет лица.21 Заправо, сматра се да споразуми о размени информација неће имати штетна дејства на конкуренцију само уколико се
информације размењују између конкурената на фрагментисаном тржишту. То је изричито навео и Суд правде ЕУ у предмету John Deere Ltd v.
Commission. Једино опште правило које у вези са структуром тржишта
произилази из праксе тела за заштиту конкуренције јесте да споразуми о
размени информација неће бити даље испитивани уколико је понуда на
тржишту атомизирана.22 У свим осталим, прилично бројним, случајевима начелно ће се сматрати да такви споразуми могу имати штетна дејства
по конкуренцију на релевантном тржишту.
Овакав приступ Европске комисије, који редовно утиче и на поступања националних тела за заштиту конкуренције, по нашем мишљењу
не доприноси правној сигурности. Најпре, у интересу правне сигурности
могао би се утврдити одређени „праг” у односу на тржишни удео учесника у споразуму, који би морао бити пређен како би тело за заштиту конкуренције испитивало конкретни споразум о размени информација. Такав приступ Европска комисија већ је заузела у односу на многе друге врсте хоризонталних споразума. Тако су за споразуме о специјализацији,
као и за споразуме о истраживању и развоју уредбама о групном изузећу
од забране рестриктивних споразума прописани „прагови” од 20% односно 25% тржишног удела.23 С друге стране, уместо „прага” израженог у
20
21
22
23

Смернице ЕУ о хоризонталним споразумима о сарадњи, § 79.
Вид. нпр. Европска комисија, предмет бр. IV/36.069, Wirtschaftsvereiningung Stahl, 26. новембар 1997. год.
Суд правде ЕУ, предмет бр. С–7/95, John Deere Ltd v. Commission, 28. мај 1998. год., § 67, 88.
Споразум о специјализацији је врста хоризонталног споразума којим се уређују услови под којима
се учесници на тржишту специјализују у производњи. Јављају се у три основна облика. Споразум
о једностраној специјализацији је споразум којим се један учесник у споразуму обавезује да обустави производњу релевантних производа или да се уздржава од производње тих производа и да
те производе купује од другог учесника у споразуму, а други учесник у споразуму се обавезује да те
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односу на тржишни удео могли би се утврдити одређени квалитативни
критеријуми које би одређени споразум морао задовољити. Такав својеврсни тест већ је утврђен у односу на хоризонталне споразуме о стандардизацији. Наиме, Смерницама ЕУ о хоризонтални споразумима о сарадњи успостављена је претпоставка одсуства штетних дејстава по конкуренцију у односу на споразуме о стандардизацији: (1) код којих свих учесници на тржишту могу учествовати у поступку утврђивања стандарда;
(2) код којих је рад на успостављању и развијању стандарда транспарентан; (3) којима се учесницима на тржишту не забрањује да развијају друге
стандарде, као и да их примењују на сопствене производе; (4) код којих је
приступ спецификацијама стандарда могућ под једнаким, правичним и
недискриминаторним условима.24
Сматрамо да би сличне квалитативне критеријуме било могуће
утврдити и за споразуме о размени информација, што би допринело
правној сигурности учесника на тржишту. Критеријуми би могли бити
утврђени по узору на оне који се примењују у области контроле концентрација. Наиме, у предмету Airtours Европска комисија закључила је да
ризик од прећутног дослуха постоји уколико су задовољена следећа четири критеријума: (1) корист од одступања од понашања конкурената је мала, а штета од кажњавања због таквог одступања може бити велика (по-

24
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производе производи и продаје. Споразум о узајамној специјализацији је споразум којим се два
или више учесника у споразуму обавезују да престану да производе или да се уздрже од производње одређених али различитих производа и да их купују од других учесника у споразуму који се
обавезују да их продају. Споразум о заједничкој производњи јесте споразум којим се два или више
учесника у споразуму обавезују да заједнички производе одређене производе. За право ЕУ вид.
Уредбу бр. 1218/2010 о групном изузећу од забране споразума о специјализацији, Службени лист
ЕЗ, бр. L 335, 18. децембар 2010. год.; за право Србије вид. Уредбу o споразумима о специјализацији између учесника на тржишту који послују на истом нивоу производње или дистрибуције који
се изузимају од забране, Службени гласник РС, бр. 11/2010. Споразум о истраживању и развоју је
врста хоризонталног споразума који се јавља у три основна облика. Најпре, споразум за предмет
може имати заједничко истраживање и/или развој производа или производног процеса и заједничко коришћење резултата истраживања и развоја. Потом, споразум за предмет може имати заједничко коришћење резултата истраживања и/или развоја производа или производног процеса у
складу са претходним споразумом између истих учесника на тржишту. Најзад, споразум за предмет може имати заједничко истраживање и развој производа или производног процеса без обавезе заједничког коришћења резултата истраживања и развоја. За право ЕУ вид. Уредбу бр.
1217/2010 о групном изузећу од забране споразума о истраживању и развоју, Службени лист ЕЗ,
бр. L 335, 18. децембар 2010. год.; за право Србије вид. Уредбу о споразумима о истраживању и
развоју између учесника на тржишту који послују на истом нивоу производње или дистрибуције
који се изузимају од забране, Службени гласник РС, бр. 11/2010.
Смернице ЕУ о хоризонталним споразумима о сарадњи, § 280–286.
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знат као услов Ц1); (2) одступање од понашања конкурената може бити
лако откривено (услов Ц2); (3) учесник на тржишту може бити једноставно и брзо кажњен (услов Ц3); и (4) кажњавање не ствара значајне
трошкове онима који га предузимају (услов Ц4).25 Исти индикатори постојања прећутног дослуха могли би се користити и у контексту хоризонталних споразума о размени информација, чиме би се на уједначен начин
приступило проблему прећутног дослуха у праву конкуренције.26
За разлику од (систематичног) приступа који сугеришемо, попут
оног који је већ примењен у области контроле концентрација, у Смерницама ЕУ о хоризонталним споразумима о сарадњи набрајају се, без неког
видљивог реда, одређене околности које могу указивати на дослух међу
конкурентима. Тако се наводи да до дослуха лакше долази на транспарентним тржиштима,27 у тржишном окружењу које није сложено,28 на тржиштима на којима су услови понуде и тражње релативно стабилни,29
као и тамо где су тржишне структуре симетричне.30
2. Тип информација које се размењују
Након што се испита структура тржишта и на тај начин издвоје
они споразуми о размени информација који би prima faciae могли имати
штетне последице по конкуренцију, анализу је потребно усмерити на саме информације које се размењују. По правилу, на олигополистичким тржиштима, размена информација које кумулативно задовољавају следеће
критеријуме може довести до повреде конкуренције: (а) информација
није јавно доступна; (б) информација је стратешког карактера; (в) информација је индивидуализована; и (г) информација је скорашња. Ове карактеристике информација издвојене су и у Смерницама ЕУ о хоризонталним споразумима о сарадњи.31
25
26

27
28
29
30
31

Европска комисија, предмет бр. IV/M.1524, Airtours/First Choice, 22. септембар 1999. год., §
148–159.
За критику индикатора постојања прећутног дослуха вид. Nicolas Petit, „The Oligopoly Problem in EU Competition Law”, Handbook on European Competition Law: Substantive Aspects (eds.
Ioannis Lianos, Damien Geradin), Edward Elgar, Cheltenham, 2013, 277 et seq.
Смернице ЕУ о хоризонталним споразумима о сарадњи, § 78.
Ibid., § 80. Као пример за тржишно окружење које није сложено наводи се тржиште са једним, хомогеним производом.
Ibid., § 81.
Ibid., § 82. На пример, симетрична тржишна структура постоји када су приближни трошкови, резидуална тражња и тржишни удели учесника на тржишту.
Ibid., § 86–94.
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а) Информације које нису јавно доступне
Само размена информација којима је приступ ограничен може допринети нарушавању конкуренције. Размена јавно доступних информација не представља нарушавање забране рестриктивних споразума. Појмом
јавно доступних података обухваћени су подаци које објављује надлежно
министарство, регулаторно тело, агенција за испитивање тржишта, специјализовани часопис и сл. Приступ јавно доступним информацијама не сме
бити тежи оним учесницима на тржишту који не учествују у посматраном
споразуму него што је онима који су закључили споразум о размени информација. Према томе, трошкови приступа информацијама морају бити
једнаки за учеснике у споразуму и за конкуренте који нису обухваћени таквим споразумом о размени информација. Јавне информације чији трошак прибављања је исти за учеснике у споразуму и конкуренте који нису
обухваћени споразумом у Смерницама ЕУ називају се „заиста јавно доступним информацијама” (енгл. genuinely public information).
б) Стратешке информације
Само споразумима о размени стратешких информација може се нарушити конкуренција. Стратешке информације су оне информације чијом
разменом се смањује неизвесност у погледу тржишне стратегије конкурената. Стратешке информације могу се односити на цене (текуће цене, попусти, рабати и др.), листе купаца, трошкове производње, обим производње, промет, обим продаје, квалитет, капацитете, маркетиншке планове,
ризике, инвестиције, технологију, истраживање и развој. У Смерницама
ЕУ се као информације које имају највећи стратешки значај издвајају оне о
ценама и обиму производње, док нешто мањи стратешки значај имају информације о трошковима и тражњи. Међутим, уколико се учесник на тржишту са својим конкурентима такмичи пре свега на плану истраживања
и развоја, највећи стратешки значај имаће информације техничког карактера. Најзад, треба имати у виду да се стратешки значај одређене информације мора процењивати у контексту старости информације, учесталости
размене и ситуације на конкретном тржишту опште узев.
в) Индивидуализоване информације
По правилу, телима за заштиту конкуренцију размена агрегатних
података између учесника на одређеном тржишту није спорна (нпр. размена података који се односе на привредну грану). Међутим, размена индивидуализованих података или оних података који се могу индивидуализовати, тј. приписати одређеном учеснику на тржишту може довести
296

ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ

Право и привреда

до нарушавања конкуренције. С тим у вези, у пракси се примењује „правило +3”. Наиме, сматра се да се подаци не могу лако индивидуализовати
уколико у размени учествује најмање троје учесника на тржишту. Када се
агрегатни подаци односе на два учесника, сваки од њих на једноставан
начин може сазнати податке о пословању оног другог, тако што ће од
агрегатних података одузети вредности које се односе на сопствено пословање. Међутим, „правило +3” показује своје недостатке у случају када
су на тржишту присутна три учесника на тржишту, од којих један има занемарљив тржишни удео. Због тога ово правило треба примењивати водећи рачуна о укупном стању на релевантном тржишту.
У Смерницама ЕУ изричито се не помиње „правило +3” већ се
упозорава да размена информација на олигополистичким тржиштима са
изразито малим бројем учесника (енгл. tight oligopoly) може олакшати дослух. Наиме, такви олигополи, уколико су стабилни, олакшавају учесницима да чак међу агрегатним подацима уоче одступања од одређене цене.
За одржавање дослуха може бити довољно сазнање да је неко одступио
од одређеног понашања; није нужно да се утврди ко је тачно одступио.32
г) Скорашње информације
Што су информације које се размењују новије, то је већи ризик од
нарушавања конкуренције. Само скорашње информације могу послужити као својеврсна референтна вредност, те бити подобне да умање неизвесност у погледу понашања других учесника на тржишту. Неактуелне
информације не могу имати референтну вредност, пошто се трошкови,
цене, обим инвестиција и други елементи пословања мењају током времена. У контексту дослуха, старост информација утиче на могућност откривања одступања од одређеног понашања (Ц2) и његовог ефикасног
кажњавања (Ц3).
Основни проблем је, међутим, како правилно утврдити да ли је
одређена информација актуелна, па би њено саопштавање могло бити
штетно, или пак застарела, па њено саопштавање конкурентима не би водило нарушавању конкуренције. У погледу утврђивања актуелности размењене информације, у пракси Европске комисије најчешће се примењује „праг” од годину дана. Наиме, уколико су размењени подаци старији
од годину дана, сматраће се да њихово саопштавање по правилу не дово-

32

Ibid., § 89. Са овим закључком Европске комисије се не можемо сложити. Наиме, уколико не
знају ко је тачно одступио од одређеног понашања, остали учесници неће знати кога да казне.
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ди до нарушавања конкуренције.33 Супротно томе, у Смерницама ЕУ наводи се да „(...) не постоји одређени временски период чији истек гарантује да ће се сматрати да се разменом података не може нарушити конкуренција”.34 Овакав приступ сматрамо исправнијим, пошто актуелност
података треба ценити и с обзиром на учесталост размене и карактеристике релевантног тржишта.
Најзад, размена информација које се односе на будуће поступање
учесника на тржишту по правилу представља рестриктивни споразум у
форми усаглашене праксе. Наиме, сматра се да размена информација о
пословању у домену производње (нпр. степен искоришћености капацитета, обим производње), у вези са пласманом производа (нпр. цене, други
услови купопродаје) или у вези са истраживањем и развојем (нпр. политика иновација) могу искључити сваку самосталност при доношењу пословних одлука. У Смерницама ЕУ о хоризонталним споразумима о сарадњи наводи се да размена информација о планираном понашању конкурената представља, по свом предмету, ограничење конкуренције, уколико се информације односе на планиране цене или количине производа. Такви споразуми су забрањени и, по правилу, не испуњавају услове за
изузеће од забране. Ипак, у специфичним околностима споразуми о размени информација који се односе на планиране активности конкурената
могу довести до економске ефикасности, нарочито уколико се конкуренти такмиче на плану истраживања и развоја.35
3. Друге околности под којима се размена
информација одвија
Након што се спроведе друга фаза поступка испитивања споразума о размени информација, у којој се утврђује тип размењених информација, могуће је извести закључак о штетности посматраног споразума по
слободну конкуренцију. Ипак, пожељно је анализирати и околности којима се информације размењују, пошто неке карактеристике размене могу деловати као својеврсне отежавајуће, односно олакшавајуће околности, тј. могу додатно ограничити или ојачати конкуренцију. Управо такве
услове под којима се информације размењују између конкурената, али и
неке последице размене информација, требало би анализирати у трећој
фази поступка испитивања споразума.
33
34
35
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Вид. нпр. Европска комисија, UK Agricultural Registration Exchange, § 50.
Смернице ЕУ о хоризонталним споразумима о сарадњи, § 90.
Ibid., § 73, 100.
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Најпре, треба имати у виду да споразум о размени информација
може нарушити конкуренцију само уколико учесници у споразуму имају
значајан удео на релевантном тржишту. Што је већи тржишни удео учесника који размењују информације на олигополистичком тржишту, то је
већа могућност елиминисања сваке неизвесности у погледу будућег поступања конкурената. Насупрот томе, размена информација између конкурената који немају значајан тржишни удео, по правилу, неће нарушити конкуренцију.36 У Смерницама ЕУ не квантификује се критеријум „значајног
удела на тржишту” већ се, напротив, наглашава да је то фактичко питање
које треба ценити с обзиром на тип информација које се размењује, као и
узимајући у обзир друге околности случаја. Ипак, посредно, могуће је ближе одредити појам значајног удела на тржишту. Наиме, требало би применити „прагове” прописане у вези са споразумима мањег значаја, као и
„прагове” утврђене уредбама о групном изузећу од забране рестриктивних
споразума.37 На пример, уколико се размена информација одвија у оквиру
споразума о истраживању и развоју, критеријум „значајног тржишног удела” требало би ценити с обзиром на прописани „праг” од 25% тржишног
удела.38 Дакле, уколико конкуренти који размењују информације имају тржишни удео мањи од 25%, сматраће се да таква размена незнатно утиче на
одвијање конкуренције на релевантном тржишту.
36
37

38

Ibid., § 87.
Подсетимо, споразуми мањег значаја су они споразуми између учесника на тржишту чији укупни
тржишни удео на релевантном тржишту није већи од: (а) 10% тржишног удела, уколико учесници у
споразуму послују на истом нивоу ланца производње и промета (хоризонтални споразуми); (б) 15%
тржишног удела, уколико учесници у споразуму послују на различитом нивоу ланца производње и
промета (вертикални споразуми); (в) 10% тржишног удела, уколико споразум има карактеристике и
хоризонталних и вертикалних споразума или где је тешко одредити да ли је споразум хоризонталан
или вертикалан; (г) 30% тржишног удела, уколико се ради о споразумима са сличним утицајем на тржиште закљученим између различитих учесника, ако појединачни тржишни удео сваког од њих не
прелази 5% на сваком појединачном тржишту на коме се испољавају дејства споразума. Такви споразуми нису предмет преиспитивања пред надлежним телом за заштиту конкуренције управо због
свог незнатног утицаја на одвијање конкуренције на релевантном тржишту. За право ЕУ вид. Саопштење о споразумима мањег значаја, Службени лист ЕУ, бр. С–291 (2014). За право Србије вид. Закон о заштити конкуренције, Службени гласник РС, бр. 51/2009 и 95/2013, чл. 14. За подробнију анализу вид. Душан В. Поповић, „Споразуми мањег значаја: о критеријумима за примену de minimis
правила”, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2015) (ур. Вук Радовић),
Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015, 319–338.
За право ЕУ вид. Уредбу бр. 1217/2010 о групном изузећу од забране споразума о истраживању и развоју, чл. 4. За право Србије вид. Уредбу о споразумима о истраживању и развоју између учесника на тржишту који послују на истом нивоу производње или дистрибуције који
се изузимају од забране, чл. 7.
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Затим, требало би испитати какав је институционални оквир у коме се одвија размена информација између конкурената. Могуће је, на
пример, да конкуренти размењују агрегатне податке, што само по себи
није штетно по конкуренцију, али да се размена одвија у оквиру више организованих састанака, што омогућава откривање пословне стратегије
појединих конкурената. Према томе, понекад је захваљујући специфичном институционалном оквиру размене могуће индивидуализовати информације о пословању конкурената.
Најзад, потребно је утврдити да ли економска ефикасност, која
произилази из споразума о размени информација, може довести до изузимања посматраног споразума од забране. У Смерницама ЕУ о хоризонталним споразумима о сарадњи наводе се различите ефикасности које
могу резултирати из споразума о размени информација. Тако, размена
информација о трошковима може омогућити конкурентима да се пореде,
размена информација о тражњи омогућава конкурентима да своју производњу усмере ка тржиштима на којима је тражња значајна...39 Међутим, у
пракси, и поред набројаних економских ефикасности, споразуми о размени информација често не испуњавају услове за изузеће од забране рестриктивних споразума. Један од разлога јесте незадовољавање услова
сразмерности (пропорционалности). На пример, сматраће се да размена
индивидуализованих информација није неопходна уколико се сличне
економске ефикасности могу постићи разменом агрегатних података између конкурената. Такође, размена информација која се предузима издвојено, аутономно теже ће задовољити услове за изузеће од размене информација која представља само елемент ширег споразума о хоризонталној сарадњи између конкурената (нпр. део споразума о истраживању и
развоју или споразума о стандардизацији).40

IV Завршне напомене
Претходна анализа јасно указује да конкуренти приликом размене
информација морају бити изузетно опрезни. Одређене активности, које
на први поглед делују неспорно и уобичајено у пословном свету, могу
под извесним околностима представљати повреду конкуренције. С тим у
вези, најделикатније су оне активности које предузимају удружења учесника на тржишту приликом прикупљања и обраде различитих података
и израде докумената за потребе чланова удружења и њихових клијената.
39
40
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Смернице ЕУ о хоризонталним споразумима о сарадњи, § 95–99.
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Такође, понекад сами конкуренти ступају у непосредни контакт и размењују информације без икакве намере нарушавања конкуренције. На пример, до размене информација о пословању свакако мора доћи приликом
вођења преговора о спајању два конкурента, или спровођењу неког другог облика концентрације. Уколико преговори буду неуспешни, конкуренти који нису спровели концентрацију располагаће свим релевантним
подацима о пословању другог учесника на тржишту.
С обзиром на чињеницу да је размена информација између конкурената често неизбежна, намеће се питање разликовања дозвољеног од недозвољеног понашања. Шта, дакле, конкуренти морају избегавати? Као што је наша
анализа, заснована на ранијем поступању Европске комисије, показала, конкуренти не би требало да размењују информације које се односе на недавно
или планирано понашање на тржишту, не би требало да размењују индивидуализоване податке или оне податке који се лако могу индивидуализовати, и
требало би да избегавају размену информација о ценама, обиму продаје, обиму производње, трошковима и инвестицијама. Након размене информација
требало би избегавати даље контакте између конкурената, нпр. на састанцима
на којима је тема пословна стратегија учесника на тржишту.
Осим што би требало да избегавају претходно описане активности, шта би конкуренти још могли да учине како би осигурали да разменом информација не наруше конкуренцију на релевантном тржишту? С
тим у вези, може се дати неколико практичних савета. Најпре, требало би
на сваки начин отежати индивудуализацију размењених информација,
тако што би се доследно спровела анонимизација података. У случају да
се подаци достављају компанији специјализованој за израде студија
и/или испитивање тржишта, требало би закључити уговор о чувању пословне тајне. Такође, требало би избегавати размењивање потпуних информација. На пример, приликом размене информација о обиму или
вредности продаје, било би корисно да сваки од конкурената достави
оквирне податке, са прагом одступања до 10%. Затим, размену информација би требало што више одложити, тако да подаци буду стари барем
неколико месеци. Најзад, размени информација које нису јавно доступне
треба приступити тек када се утврди да се жељени закључци не могу извести обрадом података који су већ у јавној сфери.
На крају, имајући у виду да смо до претходних закључака дошли анализом праксе Европске комисије и њених Смерница о хоризонталним споразумима о сарадњи, логично је запитати се о вредности тих закључака у контексту примене права конкуренције Републике Србије. Као што смо раније
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напоменули, у праву конкуренције Србије није усвојен посебан интерпретативни акт којим су дате смернице за испитивање споразума о размени информација између конкурената. У поступцима у вези са таквим споразумима
стога се примењују опште одредбе Закона о заштити конкуренције о рестриктивним споразумима, као и уредбе о групном изузећу од забране споразума о
истраживању и развоју, односно споразума о специјализацији, када се размена информација јавља као елемент ових споразума. Међутим, у случају да посматрани споразум утиче или може утицати на трговину између Републике
Србије и Уније, Комисија за заштиту конкуренције била би обавезна да уважи
критеријуме из Смерница ЕУ о хоризонталним споразумима о сарадњи. До
овог закључка долазимо тумачењем чл. 73 Споразума о стабилизацији и придруживању закљученог са Европском унијом, односно чл. 38 Прелазног споразума.41 Овим одредбама Споразума, Србија је обавезана да тумачи домаћа
правила о рестриктивним споразумима, злоупотреби доминантног положаја
и контроли државне помоћи у складу са критеријумима који проистичу из
примене чл. 101, 102, 106 и 107 УФЕУ и интерпретативних инструмената42 које су усвојиле институције ЕУ, у оним предметима који могу утицати на трговину између Србије и ЕУ. Начелно, не видимо препреку да се критеријуми
који проистичу из примене права конкуренције Европске уније користе као
својеврсно помоћно средство у правном тумачењу чак и у предметима који
не могу утицати на трговину између Србије и ЕУ, а где постоји правна празнина у домаћем праву конкуренције. Исти став заузео је Уставни суд Хрватске, тумачећи истоветни члан споразума о стабилизацији и придруживању
закључен између Хрватске и Европске уније.43

41

42
43
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Вид. Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, с једне стране, и Републике Србије, с друге стране, чл. 75; Закон о потврђивању Споразума, Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 83/2008.
Смернице Европске комисије су класични интерпретативни инструмент у праву Европске уније.
Вид. Уставни суд Хрватске, предмет бр. U-III-1410/2007 од 13. фебруара 2008. год., Народне
новине, бр. 25/2008.
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EXCHANGE OF INFORMATION AMONG COMPETITORS:
LEGITIMATE BEHAVIOUR OR RESTRICTION
OF COMPETITION?
Exchange of information among competitors usually takes one of the following three forms: first, the exchange may be a part of a wider price fixing or
market sharing agreement whereby the exchange of information acts as a facilitating factor; second, the exchange of information may be part of a horizontal
cooperation agreement, such as standardization or R&D agreements; third, the
exchange of information may exist as an autonomous activity, whereby the exchange is the only cooperation among competitors. In comparative competition
law there are, in principle, no specific rules on information exchange agreements. Therefore, the latter are assessed under general rules on anti-competitive
agreements and/or concerted practices. The same is the truth for the Serbian
competition law.
The author analyses different factors justifying the assessment of agreements on exchange of information by the competition authorities. The author
also suggests the steps that should be undertaken in the course of such an assessment. It is argued that the competition authorities should first examine the
market structure. This would allow for the identification of “problematic” agreements which are capable of restricting competition in the market of a certain
structure. Following the examination of the market structure, the competition
authorities should analyse the type of information which is being exchanged
among competitors. Finally, the modalities under which the information exchange takes place should be analysed. Such modalities (for example, the number of competitors participating in the exchange of information) may act as extenuating or aggravating circumstances.
Key words: competition law, anti-competitive agreements, cartel, concerted
practice, relevant market.
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др Ивана РАКИЋ
Комисија за заштиту конкуренције, Београд
спољни сарадник Института за упоредно право 

УЧЕШЋЕ ИНИЦИЈАТОРА РЕСТРИКТИВНОГ
СПОРАЗУМА У ПОКАЈНИЧКОМ ПРОГРАМУ
– PRO ET CONTRA
Резиме
У раду се анализирају ефекти учешћа иницијатора рестриктивног
споразума у покајничком програму у праву конкуренције на настанак и
одржање рестриктивних споразума. Аутор указује на то да се због чињенице да учешће иницијатора има велики значај за делотворност покајничког програма поставља питање како треба поступати са иницијатором у покајничком програму. Разматрајући питање да ли иницијатору рестриктивног споразума треба дати право да учествује у покајничком програму, аутор закључује да оба приступа, тј. и учешће иницијатора у покајничком програму и његово искључење из овог програма, могу бити целисходна у одвраћању учесника на тржишту од закључивања рестриктивних споразума.
Пружање могућности иницијатору рестриктивног споразума да
учествује у покајничком програму уноси неповерење између учесника у дослуху, чиме се отежава закључивање рестриктивних споразума и унапређује покајнички програм. Искључивање иницијатора из покајничког програма такође има снажан ефекат одвраћања и може да дестабилизује дослух између учесника на тржишту, што значи да и ово решење увећава
делотворност покајничког програма. Зато је важно анализирати разлоге
за учешће иницијатора рестриктивног споразума у покајничком програму и разлоге против његовог учешћа у овом програму.
Кључне речи: покајнички програм, иницијатор, рестриктивни споразуми, картели, право конкуренције.
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I Значај покајничког програма у праву конкуренције
У земљама које имају савремене прописе о заштити конкуренције,
оптимална политика заштите конкуренције скоро да се не може замислити без правила о покајничком програму (енг. leniency program) као једном
од најзначајнијих елемената политике према рестриктивним споразумима. Општеприхваћено правило у упоредном праву јесте да политика према рестриктивним споразумима треба све више да се заснива на делотворном покајничком програму, јер се применом правила о покајничком
програму остварује двострука улога: не само што служе откривању и доказивању рестриктивних споразума, већ се овим правилима отежава, односно умањује вероватноћа закључивања нових рестриктивних споразума. Покајнички програм, односно програм ослобађања од казне и умањења казне учесницима рестриктивних споразума који пријаве споразум у
којем учествују сматра се најједноставнијим инструментом за откривање
и доказивање рестриктивних споразума, а њиме се истовремено остварује и важна превентивна улога, будући да програм представља значајан
механизам генералне превенције, тј. одвраћања учесника на тржишту од
закључивања рестриктивних споразума (detterent effect).1
Увођење покајничког програма у право конкуренције представља
отуда својеврсну револуцију, пошто се радикално мења „нормалан” начин спречавања, откривања и доказивања рестриктивних споразума – тела надлежна за заштиту конкуренције замењују традиционалне методе
откривања и доказивања рестриктивних споразума (нпр. пријаве купаца,
односно потрошача, ревизије, ненајављени увиђаји – енг. dawn raids) добро осмишљеним покајничким програмом који омогућава учесницима у
рестриктивном споразуму да сами пријаве споразум у којем учествују и,
под одређеним условима, избегну казну.2
Покајнички програм се заснива на идеји да се стварањем додатних
подстицаја учесницима у рестриктивном споразуму да пријаве тај споразум заправо „подстакне” нестабилност дослуха и унесе неповерење између тржишних учесника који учествују у дослуху (према начелу divide et
1

2

Више о томе вид. Patricia Carmona Botana, „Prevention and Deterrence of Collusive Behavior:
The Role of Leniency Programs”, Columbia Journal of European Law, Vol. 13, No. 1/2006, 49–52;
Giancarlo Spagnolo, „Leniency and Whistleblowers in Antitrus”, Handbook of Antitrust Economics
(ed. Paolo Buccirossi), Cambridge, Massachusetts, 2008, 262–265; Gregory J. Werden et al., „Deterrence and detection of cartels: Using all the tools and sanctions”, Antitrust Bulletin, Vol. 56, No.
2/2011, 223–225.
G. Spagnolo, 259.
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impera3), како би се увећала вероватноћа откривања рестриктивних споразума и кажњавања тржишних учесника који не поштују прописе о заштити конкуренције. На тај начин се стварају услови за остваривање важног ефекта генералне превенције, као основног циља покајничког програма: умањење вероватноће закључивања рестриктивних споразума, односно стварање подстицаја свим учесницима на тржишту да не крше
прописе о заштити конкуренције. Основу такве политике према рестриктивним споразумима чини стварање веродостојне претње да ће недозвољени дослух између учесника на тржишту бити откривен, чиме се истовремено превентивно делује с циљем отежавања постизања дослуха. Зато
се приликом анализе покајничког програма у ствари утврђује како он
утиче на стварање подстицаја за дослух, односно на стварање подстицаја
за изигравање дослуха.
Учесници у рестриктивном споразуму суочени су са противречним
подстицајима, тако да рестриктивне споразуме карактерише инхерентна
нестабилност: с једне стране, учесници су мотивисани да се усаглашавају
како би избегли конкуренцију и остварили већи профит од профита који
би остварили без дослуха, а с друге стране, имају подстицај да изиграју дослух и повећају обим производње како би максимизовали сопствени профит. Због тога сваки учесник има инхерентни подстицај да први изигра
дослух и тако избегне ситуацију у којој ће он бити изигран, а дослух урушен, јер је свестан да сви учесници у дослуху тако размишљају и да такво
размишљање може урушити дослух између учесника на тржишту.
Овакво понашање учесника у дослуху и постојање противречних
подстицаја објашњава се примером који је у теорији игара (енг. theory of
games) познат као затвореникова дилема (енг. prisoner’s dilemma). Тај теоријски налаз се користи и код примене правила о покајничком програму,
па се покајничким програмом доприноси нестабилности дослуха, стварањем додатних подстицаја учесницима да изиграју дослух.4 Зато сваки
учесник у дослуху полази од тога да је боље да он први изигра, односно
пријави дослух, него да он буде пријављен и кажњен. Тиме не само што
се увећава вероватноћа откривања рестриктивних споразума и кажњавања његових учесника, него се отежава закључивање нових рестриктив3
4
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Ibid., 262 (фн. 10) и 297.
P. Carmona Botana, 56–61; Phillip C. Zane, „Price Fixer’s Dilemma: Applying Game Theory to the
Decision of Whether to Plead Guilty to Antitrust Crimes”, Antitrust Bulletin, No. 1/2003, 6–17;
Christopher R. Leslie, „Antitrust Amnesty, Game Theory, and Cartel Stability”, Journal of Corporation Law, No. 2/2006, 455. и даље.
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них споразума: учесници на тржишту нису спремни да закључе рестриктивни споразум с другим учесницима уколико сумњају да би они касније
могли да их пријаве и уколико постоји мала вероватноћа да ће постигнути дослух бити одржив.
Ипак, делотворност покајничког програма у великој мери зависи
од учешћа иницијатора рестриктивног споразума у покајничком програму, будући да решење према којем се и иницијатор може ослободити од
казне или којем та казна може бити умањена, неминовно има ефекте на
настанак и одржање рестриктивних споразума са супротним смером деловања.5 С једне стране, такво решење може увећати делотворност покајничког програма и заштиту конкуренције, будући да могућност ослобађања иницијатора може додатно утицати на нестабилност дослуха између учесника на тржишту, а с друге стране, ослобађање иницијатора може
умањити значај покајничког програма и заштиту конкуренције, с обзиром на то да се тиме доприноси стварању и стабилности дослуха на тржишту (pro-collusive effect). Механизам уочених ефеката на закључивање
и одржање рестриктивних споразума са супротним смером дејства биће
касније детаљно објашњен у раду, а њихово постојање допушта могућност да се постави питање да ли би свим учесницима у рестриктивном
споразуму требало пружити могућност коришћења покајничког програма, имајући у виду да су иницијатори рестриктивног споразума обично
изузети из њега, односно да немају право на ослобађање од казне или на
њено умањење. Иако већина земаља прихвата решење према којем иницијатор нема право да учествује у покајничком програму, изражена су
бројна мишљења да би могућност учешћа у покајничком програму требало проширити на све учеснике у рестриктивном споразуму.
Да би се одговорило на питање да ли иницијатору рестриктивног
споразума треба омогућити право учешћа у покајничком програму, потребно је анализирати које од два могућа решења (учешће иницијатора у
5

Друго ограничење покајничког програма које може да умањи његову делотворност односи се
на могућност подношења тужбе за накнаду штете због повреде права конкуренције против
учесника који је ослобођен од казне или којем је казна умањена (покајник). Покајник није
ослобођен од одговорности за штету која настаје услед закључења рестриктивног споразума,
тако да оштећена лица могу против њега да поднесу тужбу за накнаду штете и да штету надокнаде у парничном поступку. На тај начин слабе подстицаји учесницима у рестриктивном
споразуму да пријаве споразум и сарађују са телом надлежним за заштиту конкуренције, јер
откривањем рестриктивног споразума они излажу себе опасности да плате одштету оштећеним лицима. Вид. Ивана Ракић, „Покајнички програм и одговорност за штету због повреде
права конкуренције”, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2014, 244–260.
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покајничком програму или његово искључење из овог програма) може
више увећати делотворност покајничког програма. Пошто и једно и друго решење може бити целисходно у спровођењу политике према рестриктивним споразумима, потребно је утврдити позитивне и негативне
ефекте учешћа иницијатора у покајничком програму, односно објаснити
механизам њиховог деловања, што би могло да буде својеврсна полазна
основа за детаљнија истраживања уочених ефеката којима би се утврђивало који од тих ефеката претеже, поређењем њихове релативне снаге.
Тек на основу резултата такве анализе могло би се одговорити на питање
да ли учешће иницијатора у покајничком програму може да поспеши или
отежа дослух, тј. успостављање и спровођење рестриктивних споразума,
а све у циљу проналажења оптималног решења са становишта делотворности покајничког програма и заштите конкуренције на тржишту.
Због тога је овај рад посвећен анализи позитивних ефеката који би настали услед учешћа иницијатора рестриктивног споразума у покајничком
програму, а који се огледају у стварању додатних подстицаја учесницима у рестриктивном споразуму да пријаве тај споразум, али и анализи негативних
ефеката оваквог решења, будући да се учешћем иницијатора у покајничком
програму може значајно увећати вероватноћа закључивања (и последично,
одржања) рестриктивних споразума, и тиме умањити делотворност покајничког програма. Оваквом анализом обухватиће се при томе правила Републике Србије о покајничком програму, због чега ће и истраживање бити
ограничено на програм ослобађања од новчане казне или њеног умањења.6

II Услови за ослобaђaње од новчане казне
и смањење новчане казне
Покајнички програм у Републици Србији уређен је Законом о заштити конкуренције (Службени гласник РС, бр. 79/05), према којем, учесник
рестриктивног споразума, који је први Комисији за заштиту конкуренције
пријавио постојање споразума или доставио доказе на основу којих је Комисија донела решење о повреди конкуренције услед спровођења рестриктивног споразума, ослобађа се од обавезе плаћања новчаног износа мере за6
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штите конкуренције (чл. 69). Учесник може бити ослобођен од новчане казне под условом да Комисија, у тренутку достављања доказа, није имала сазнање о постојању рестриктивног споразума, или је имала сазнање али није
имала довољно доказа да донесе закључак о покретању поступка.
За разлику од Закона о заштити конкуренције из 2005 (Службени
гласник РС, бр. 79/05), сада се води рачуна о улози коју су учесници у рестриктивном споразуму имали у његовом закључењу, па је примена покајничког програма ограничена тако да у њему не могу да учествују учесници који су иницирали закључење споразума. Право на ослобађање од
новчане казне или на њено умањење отуда имају само они учесници који
нису иницијатори или организатори споразума, и који нису принудили
или подстрекавали друге учеснике на закључење или спровођење споразума.7 То значи да иницијатори рестриктивних споразума, према правилима Републике Србије, не могу ни под којим условима учествовати у покајничком програму (енг. discriminatory leniency program).8
Учеснику рестриктивног споразума који пријави забрањени споразум, а који не испуњава услове за ослобађање од новчане казне, новчана казна може бити смањена под условом да у току поступка Комисији
достави доказе који у том тренутку нису били доступни, а који омогућавају окончање поступка и доношење решења о повреди конкуренције
због закључења рестриктивног споразума. Учесницима који нису први
пријавили споразум, казна дакле може бити само умањена, и то под условом да нису иницијатори закљученог рестриктивног споразума.9

III Разлози за учешће иницијатора рестриктивног споразума
у покајничком програму
Већина мишљења која се износе у прилог учешћу иницијатора рестриктивног споразума у покајничком програму полазе од основног аргумента који се истиче у корист самог покајничког програма и који се

7

8

9

Смернице за примену чл. 69 Закона о заштити конкуренције и Уредбе о условима за ослобађање
обавезе плаћања новчаног износа мере заштите конкуренције (даље у тексту: Смернице), доступно на адреси: http://www.kzk.org.rs/kzk/wp-content/uploads/2011/08/Smernice-za-primenu-cl-69-i-uredbe-o-oslobadjanju.pdf, 15.1.2015, т. 2 и 3.
За разлику од права Републике Србије, у праву ЕУ иницијатор има право да учествује у покајничком програму (енг. non-discriminatory leniency program), али је то право ограничено само на смањење новчане казне. Вид. Ивана Ракић, „Осврт на „покајнички“ програм у праву конкуренције ЕУ“,
Европско законодавство, бр. 49-50/2014, 185–195.
Смернице, т. 36.
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отуда може искористити и за оправдање учешћа иницијатора у овом
програму. Као што се применом правила о покајничком програму подстиче нестабилност постигнутог дослуха на тржишту, тако се и давањем
могућности иницијатору да и он буде ослобођен од казне или да му казна
буде смањена уноси још веће неповерење између учесника у дослуху и
стварају додатни подстицаји свим учесницима у споразуму да га пријаве.
На тај начин се увећава вероватноћа откривања рестриктивних споразума и кажњавања учесника у забрањеном споразуму, што значи да учешће
иницијатора у покајничком програму може допринети делотворности
покајничког програма.
Према овим мишљењима, учешће инцијатора додатно би утицало
на нестабилност дослуха, јер би, с једне стране, иницијатор (из различитих разлога) имао подстицај да пријави споразум ако зна да може бити
ослобођен или да му казна може бити умањена, а с друге стране, остали
учесници би морали да воде рачуна о откривању споразума знајући да
чак и иницијатор може да буде ослобођен уколико пријави споразум. Неповерење у све учеснике у дослуху (укључујући иницијатора) које се на
овај начин ствара доприноси лакшем откривању закључених споразума,
али делује и превентивно, будући да нико од учесника неће ступити у дослух уколико зна да је он нестабилан и да не може опстати због тога што
и иницијатор има подстицај да га изигра.10
Уколико, међутим, иницијатор нема право да учествује у програму, он нема никакав подстицај да изигра дослух и пријави споразум (с
обзиром на немогућност ослобађања од казне, тј. знајући да ће бити кажњен), па такав подстицај губе и остали учесници у споразуму, јер знају
да је дослух стабилан бар због тога што га иницијатор неће изиграти. Искључење из покајничког програма дакле доприноси изградњи поверења
између учесника у дослуху, будући да се више верује оном учеснику, тј.
иницијатору, за кога се зна да ће пријавом споразума много изгубити.
Осим тога, смањење броја учесника који имају право на ослобађање од
казне утиче и на смањење вероватноће да ће остали учесници бити кажњени, а смањење очекиване вредности њихове казне истовремено доприноси лакшем усаглашавању учесника на тржишту.11 То значи да би

10
11
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искључење иницијатора из покајничког програма допринело стабилности и закључењу рестриктивних споразума.12
Друга група разлога којима се оправдава учешће иницијатора у
покајничком програму полази од улоге иницијатора коју он има у закључењу и спровођењу рестриктивног споразума и од значаја његовог сведочења у поступцима утврђивања повреде конкуренције услед спровођења
рестриктивног споразума.13 Иницијатори имају кључну улогу у настанку
дослуха и обезбеђивању његове стабилности, јер они почињу преговоре о
приступању дослуху, организују састанке учесника у дослуху, прикупљају
информације и врше њихову размену, обезбеђују редовну, сигурну и богату размену информација, врше надзор над понашањем осталих учесника у дослуху, имају увид у осетљиве пословне информације и сл. Због
овакве улоге иницијатора, у литератури се и наглашава значај њиховог
евентуалног сведочења у поступку утврђивања повреде конкуренције и
поставља се питање како треба поступати са иницијатором у покајничком програму да би се умањила вероватноћа закључивања рестриктивних споразума.14 Пошто би се сведочењем иницијатора (као учесника у
споразуму) обезбедио најснажнији и можда најкориснији доказ о постојању рестриктивног споразума и учињеној повреди конкуренције, сматра
се да је учешће иницијатора у покајничком програму у том смислу неопходно да би се на најједноставнији начин обезбедио овако значајан доказ
у поступку заштите конкуренције.
Посебна група мишљења указује на то да се због различитог поступања са иницијатором у покајничком програму од осталих учесника у
споразуму јавља опасност да остали учесници изгубе подстицај да пријаве споразум уколико постоји ризик да ће у поступку одобравања учешћа
у покајничком програму неко од њих бити означен као иницијатор пријављеног споразума и на тај начин кажњен.15 Неуједначено тумачење пој12

13
14
15

C. R. Leslie, 478–479; Maria Bigoni et al., „Fines, Leniency and Rewards in Antitrust: An Experiment“, IFN Working Paper, No. 738/2008, 27–28; Michael Hesch, „The Effects of Ringleader Discrimination on Cartel Stability and Deterrence – Experimental Insights”, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol. 3, No. 1(5)/2012, 26–27 и 37; Clemens Georg et al., Do Leniency
Policies facilitate Collusion? Experimental Evidence, Discussion Paper, No. 130/2014, 2014, 20–21.
C. R. Leslie, 480; Daniel D. Sokol, „Cartels, Corporate Compliance, and What Practitioners Really
Think About Enforcement“, Antitrust Law Journal, Vol. 78, No. 1/2012, 215; J. Herre, A. Rasch, 2–3.
J. Herre, A. Rasch, 2–3.
C. R. Leslie, 480; G. Spagnolo, 268; Klawiter Donald C., U.S. Corporate Leniency after the Blockbuster Cartels: Are We Entering a New Era?, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced
Studies, 2006 EU Competition Law and Policy Workshop/Proceedings, 3–4; Bos Iwan et al., „Cartel Rin-
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ма иницијатор, односно дилеме око тога ко се сматра иницијатором могу дакле одвратити учеснике у споразуму да га пријаве, што умањује делотворност покајничког програма. Неизвесност у погледу примене правила о покајничком програму може деловати дестимулативно за учеснике у споразуму, будући да је за њих најважније да са сигурношћу знају да
ли имају право на ослобађање од новчане казне, односно да ли је јасно ко
ће бити означен као иницијатор споразума. Да би се избегле недоумице у
вези са тумачењем и применом правила о иницијатору, према овим мишљењима, чини се да је боље да сви учесници имају иста права у покајничком програму, тј. да и иницијатор има право на ослобађање од новчане казне или на њено умањење.
На основу наведених мишљења може се закључити да учешће
иницијатора у покајничком програму може ојачати покајнички програм
и да се на тај начин може обезбедити веома важно сведочење иницијатора у поступку утврђивања повреде конкуренције. Давањем могућности
свим учесницима у споразуму да остваре право на ослобађање од новчане казне или на њено умањење доприноси се слабљењу поверења између
учесника у споразуму, тако да се учешће иницијатора у покајничком програму може делимично оправдати.

IV Разлози против учешћа иницијатора рестриктивног
споразума у покајничком програму
У настојању да се сагледају сви ефекти учешћа иницијатора у покајничком програму на делотворност овог програма, морају се анализирати и негативни ефекти таквог решења на заштиту конкуренције. Учешћем иницијатора у покајничком програму умањују се ефекти генералне
превенције, тј. одвраћања учесника на тржишту од закључивања рестриктивних споразума, јер се пружањем могућности ослобађања од
евентуалне казне стварају подстицаји иницијатору и другим учесницима
да приступе стварању дослуха. То значи да се учешћем иницијатора у покајничком програму увећава вероватноћа закључивања (и последично,
одржања) рестриктивних споразума, и тиме умањује делотворност покајничког програма. Зато су веома снажни и аргументи који се наводе у
прилог преовлађујућем решењу у упоредном праву, према којем иницијатор нема право на ослобађање од новчане казне ни на њено умањење.
Због тога чак и они аутори који се залажу за другачије решење признају
gleaders and the Corporate Leniency Program“, CCP Working Paper 11-13, Economic and Social Research Council, University of East Anglia and Centre for Competition Policy, 2011, 3.
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да учешће иницијатора у покајничком програму може допринети стварању и стабилности дослуха на тржишту и тиме умањити значај овог програма и ослабити заштиту конкуренције на тржишту.16
Уколико иницијатор нема право на ослобађање од казне, већа је
вероватноћа да рестриктивни споразум неће бити закључен, јер иницијатор нема подстицај да организује стварање дослуха ако зна да на њега не
могу да се примене критеријуми блажег поступања, односно да не може
да избегне казну због повреде конкуренције. Иницијатор дакле неће ни
улазити у дослух, пошто зна да ће бити кажњен, односно да неће бити
ослобођен. Уколико зна да нема право на „покајање”, иницијатор није
спреман да се упусти у незаконито деловање, јер се увећава вероватноћа
његовог кажњавања, што у великој мери слаби подстицаје за настанак и
одржање рестриктивних споразума. У таквим околностима, сваки потенцијални иницијатор, односно потенцијални учесник у дослуху овако размишља и на тај начин може да „одложи” ступање у дослух (или у потпуности да одустане од дослуха) све док неки други учесник на тржишту не
преузме иницијативу за закључење рестриктивног споразума, односно
стварање дослуха.17 Ефекат одвраћања од закључивања рестриктивних
споразума у овом случају огледа се у томе што сваки учесник на тржишту
чека да неки други учесник на тржишту постане иницијатор, јер жели да
сачува своје право да учествује у покајничком програму и на тај начин
умањи очекивану вредност казне, односно вероватноћу кажњавања.18
Дакле, као најснажнији аргумент против учешћа иницијатора у
покајничком програму може да се истакне снажан ефекат одвраћања од
закључивања рестриктивних споразума који се испољава услед могућности кажњавања иницијатора, тј. његовог искључења из покајничког програма. Искључењем иницијатора из покајничког програма увећава се вероватноћа кажњавања иницијатора и откривања рестриктивног споразума, што значајно јача ефекат одвраћања и унапређује заштиту конкуренције на тржишту, услед веће делотворности покајничког програма. Што
је ова вероватноћа већа, мања је вероватноћа да ће иницијатор организо16
17
18

M. Bigoni et al., 27; J. Herre, A. Rasch, 3–6.
M. Bigoni et al., 27; D. D. Sokol, 216; B. Iwan et al., 3.
Наведено понашање учесника на тржишту може се објаснити стратегијом слепог путника коју они примењују. Њихово понашање пример је ситуације која настаје приликом приватног
пружања јавног добра, са нултом понудом као исходом, тако да уколико сви учесници примењују стратегију слепог путника (а сви они имају подстицај да је примењују, јер желе да учествују у покајничком програму), рестриктивни споразум неће ни бити закључен.
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вати спровођење дослуха на тржишту, због чега је генерална превенција
снажнија, односно снажније је одвраћање потенцијалног иницијатора од
незаконитог поступања.19
Најважнији чинилац који утиче на одлуку неког учесника на тржишту да буде иницијатор дослуха или да приступи већ створеном дослуху јесте очекивана вредност казне, а управо та вредност одређује снагу
ефеката генералне превенције, односно механизма одвраћања од закључивања рестриктивних споразума.20 Иницијатор рестриктивног споразума, као потенцијални учесник у покајничком програму, рационално разматра своје незаконито поступање, па тако ex ante процењује не само висину и врсту запрећене казне, него и вероватноћу откривања рестриктивног споразума и изрицања и извршења казне.21 Уколико је ова вероватноћа велика, иницијатор нема подстицај да ствара дослух, па ће се и уздржати од његовог организовања.
На тај начин искључење иницијатора из покајничког програма, тј.
немогућност ослобађања иницијатора од новчане казне, делује као ефикасно средство којим се превентивно делује (умањује се могућност закључивања нових рестриктивних споразума), јер се управо у том случају
увећава очекивана вредност казне, односно вероватноћа кажњавања
иницијатора.22 Иницијатор је тада свестан да се очекивани трошкови његовог неконкурентног понашања увећавају, а да дослух неће бити стабилан због могућности да га остали учесници изиграју јер имају право на
ослобађање од новчане казне или на њено умањење. Ако дакле постоји
мала вероватноћа одржања дослуха, а велика вероватноћа његовог изигравања, тј. откривања и кажњавања иницијатора, иницијатор неће ни да
ствара дослух. Уколико би се, међутим, иницијатору дозволило да учествује у покајничком програму, вероватноћа његовог кажњавања, односно очекивана вредност казне би се умањила, па би иницијатор имао
подстицај да ствара дослух.

19
20

21

22
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Борис Беговић, „Економска теорија генералне превенције: основна питања”, Crimen, бр.
1/2010, 51–52.
Очекивана вредност казне јесте производ запрећене казне и вероватноће да ће та казна бити
извршена, односно вероватноћа да ће учинилац незаконите радње бити откривен,
правноснажно осуђен, а казна извршена. Вид. Ibid., 51.
Приликом овакве анализе претпоставља се да моралне скрупуле иницијатора немају никакву
улогу у доношењу одлуке о стварању дослуха, јер би се у супротном вероватноћа стварања
дослуха свакако умањила.
B. Iwan et al., 3.
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Може се отуда закључити да учешће иницијатора у покајничком
програму може утицати на настанак и одржање дослуха између учесника
на тржишту, односно да може допринети њиховом стварању. То би могло да значи да иницијатору не би требало дати право на ослобађање од
новчане казне или на њено умањење, јер би се у супротном умањили
ефекти генералне превенције, тј. одвраћања од закључивања рестриктивних споразума. Политика према рестриктивним споразумима треба да се
заснива на отежавању закључивања рестриктивних споразума, а спровођење такве политике омогућава управо покајнички програм у којем иницијатор нема право учешћа.

V Закључна разматрања
На основу досадашњег излагања може се закључити да је питање
учешћа иницијатора у покајничком програму веома важно, али и контроверзно, будући да, с једне стране, могућност ослобађања иницијатора
од казне може подстаћи нестабилност дослуха на тржишту и тиме увећати делотворност покајничког програма, а да, с друге стране, и искључење
иницијатора из покајничког програма може увећати делотворност покајничког програма јачањем ефеката генералне превенције. Зато се чини да
се могућност ослобађања иницијатора од казне или умањења казне не
може у потпуности оправдати, јер се учешћем иницијатора у покајничком програму истовремено умањују ефекти одвраћања учесника на тржишту од закључивања рестриктивних споразума и увећавају подстицаји
за изигравање дослуха и пријаву споразума телу надлежном за заштиту
конкуренције.
Да би се одговорило на питање да ли је учешће иницијатора у покајничком програму целисходно, потребно је извршити додатна истраживања како би се утврдило колика је релативна снага ефеката које учешће иницијатора у покајничком програму има на умањење вероватноће
настанка и одржања рестриктивних споразума у односу на ефекте које на
умањење ове вероватноће има другачије решење, тј. искључење иницијатора из покајничког програма. На основу оваквих истраживања могло би
се одговорити и на питање да ли би у праву Републике Србије de lege ferenda требало изменити постојеће решење, према којем иницијатор рестриктивног споразума нема право да учествује у покајничком програму,
и да ли би требало прихватити решење које постоји у праву ЕУ (према
којем иницијатор има право на умањење новчане казне), будући да би се
током наставка поступка обавезног усклађивања националног права са
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правом ЕУ такво решење можда могло „наметнути”. За сада није могуће
са сигурношћу тврдити које се од ова два решења може сматрати оптималним, као ни то да ли би применом правила о покајничком програму
требало обухватити и иницијаторе рестриктивног споразума, будући да
није у потпуности јасно у којој мери би такво решење увећало подстицаје
учесницима у рестриктивном споразуму да га пријаве и да сарађују са телом надлежним за заштиту конкуренције, и тиме увећало делотворност
покајничког програма, односно заштиту конкуренције на тржишту.

Ivana RAKIĆ, PhD
Commission for Protection of Competition, Belgrade

CARTEL RINGLEADER'S PARTICIPATION
IN THE LENIENCY PROGRAM – PRO ET CONTRA
Summary
The article analyses the effects of cartel ringleader’s participation in the leniency program on the sustainability of collusion. The author points out that
the fact that ringleaders’ participation plays an important role for effective leniency program raises the question how antitrust authorities should deal with ringleaders. Therefore, the article focuses on whether cartel ringleader should be given the chance to apply for leniency.
The author finds that both approaches, i.e., allowing the ringleader to
apply for leniency and excluding it from doing so, may be a useful means to restrain cartel activity. Giving ringleaders the opportunity to participate in the leniency program may seed distrust among cartel members which may finally deter cartelization and therefore enhance leniency program. Excluding ringleaders
from leniency program at the same time has a strong deterrence effect and may
destabilize collusion, which means that denying leniency to cartel ringleaders
may also enhance leniency program. That is why it is important to analyse the
pros and cons of cartel ringleader’s participation in the leniency program.
Key words: leniency program, ringleader, restrictive agreements, cartels, competition law.
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Др Борис БЕГОВИЋ
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ПРАВНО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ
ПОСРЕДОВАЊА БАНКАРСКОГ СЕКТОРА У СРБИЈИ:
СЛУЧАЈ УГОВОРА О КРЕДИТУ
Резиме
Ризици пласмана, уз асиметрију информација, представљају
основни проблем с којим се банке суочавају. Што је виши ризик којем је
банка изложена, већа је премија на ризик коју она наплаћује, па стога расте каматна стопа и умањује се понуда кредита. Уочене су основне одредбе уговора о кредиту којима се умањују ризици којима је банка изложена, пре свега каматни и валутни ризик. Показало се да судови у Србији
углавном добро разумеју природу каматног ризика, али да се знатни проблеми јављају у случају валутног ризика, па тиме и примене валутне клаузале, поготово услед његовог погрешног поистовећивања са ризиком инфлације. Погрешан закључак да банке не могу да користе више од једне
клаузуле за заштиту од различитих ризика којима су изложене може да
доведе до увећања ризика коме су банке изложене, повећања цене кредита
и умањење њихове понуде.
Кључне речи: каматни ризик, ценовни ризик, уговор о кредиту, асиметрија информација, банкарско пословање.


Чланак је резултат рада на стратешком пројекту Правног факултета Универзитета у Београду
„Идентитетски преображај Србије“ из области „Правно-економска анализа преображаја привреде и јавних финансија Србије у складу са правним тековинама ЕУ“. Захваљујем Николи Вулетићу,
Алену Добрићу, Бошку Живковићу, Даници Поповић, Душану Поповићу, Мирјани Радовић,
Бранку Радуловићу, Драгору Хиберу, Предрагу Ћатићу и Дејану Шошкићу на корисним коментарима и сугестијама, а Ани Одоровић на помоћи у истраживању. Наравно, нико од њих не сноси
никакву одговорност за евентуалне преостале грешке или за изнете вредносне судове.
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I Увод
Циљ рада је да из правно-економског угла размотри основне постојеће одредбе у уговорима о кредиту, разлоге за њихово уношење у уговор и последице њиховог евентуалног изостављања. Анализираће се само
оне одредбе тих уговора којима се решавају основни проблеми банкарства као делатности позајмљивања капитала. Под последицама се неће
посматрати искључиво оне по уговорне стране, као и по пословање банака у целини, већ и последице по функционисање и одрживост финансијског посредовања путем позајмљивања капитала, па тиме и по привредни раст и напредак Србије. Том циљу подређена је структура овог рада.
Прво ће се размотрити значај банака као финансијских посредника за
привредни раст и њихова улога у финансијском посредовању у Србији,
како би се показало да је правно-економско разматрање банкарског пословања релевантно за нашу земљу и њену привреду. Све то представља
припрему за централни део рада посвећен основним проблемима банкарства, ризику и асиметрији информација, и механизмима који постоје
у уговорима о кредитима којим се ти проблеми, мање или више, успешно
решавају. Сегмент овог дела рада чини анализа пресуда којима се судске
власти одређују према појединим одредбама уговора о кредиту којима се
наведени проблеми решавају. Следи закључак и смернице за даља разматрања разматраних феномена.
Разлози за избор ове теме леже у значају финансијског посредовања путем кредита за успостављање доброг пословног окружења и за поспешивање привредног раста Србије. Полази се, наиме, од хипотезе да
чак и мале измене у погледу одредаба уговора о кредиту, нарочито изостављање неких од њих, а судска пракса у том погледу ствара значајне последице, може довести до значајних и прилично неповољних последица
по обављање свих привредних делатности у Србији, као и по куповну
моћ грађана Србије и њихов животни стандард.

II Пролог: банке као финансијски посредници
Финансијско посредовање представља повезивање оних који штеде,
а то су, пре свега, домаћинства, и оних који инвестирају. Код првих постоји
вишак новца (потрошња је мања од расположивог дохотка),1 а код других
1
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Економска наука се деценијама бави истраживањем фактора штедње, пре свега домаћинстава, покушавајући да одговори на питање због чега нека домаћинства или домаћинства у неким земљама штеде више, а нека друга мање. Поред теоријских модела, намењених објашњењу узрочно-последичних веза, доступни су резултати и многих теоријских истраживања. За
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његов мањак (износ који треба да се инвестира већи је од расположивих финансијских средстава). За успешно функционисање привреде, а нарочито за
њен раст, потребно је посредовати између две наведене групе.
Постоје различите врсте финансијског посредовања и савремене
привреде у свету се знатно разликују у том погледу.2 У Србији доминирају
кредити као основни инструмент тог посредовања и то кредити банкарског
сектора, па су стога банке основни финансијски посредници у нашој земљи.
Остали облици финансијског посредовања практично су занемарљиви.
Корпоративне обвезнице, као инструмент позајмљивања капитала, у Србији готово да не постоје, толико је занемарљиво њихово емитовање, а домаће
тржиште акција, као хартија од вредности и најзначајнијег финансијског
инструмента за инвестирање капитала, плитко је, нестабилно и не шири се.
Напротив, привредна друштва се „затварају“ и повлаче са берзе.
Доминација банака у финансијском посредовању и, нарочито, позајмљивању капитала сасвим је очекивана, имајући у виду релативно низак ниво развијености различитих финансијских и пратећих институција
у нашој земљи, попут добре заштите малих инвеститора, оних које омогућавају диверзификацију финансијског посредовања, као и низак ниво
стопе приватне штедње, један од најнижих у Европи.3 Исто тако, у разлоге доминације банкарског сектора треба укључити и његову новију историју, коју су обележили масовни нови уласци и преузимања постојећих
банака уз њихову докапитализацију.
У економској науци постоји консензус у погледу тога да финансијско посредовање представља неизоставан фактор привредног раста,
као и несметаног функционисања привреде.4 Разлике које постоје у погледу карактера везе финансијског посредовања и привредног раста од

2

3
4

анализу фактора приватне штедње у Србији (штедња домаћинстава и корпоративна штедња)
видети: Борис Беговић (ур.), Раст приватне домаће штедње у циљу убрзања привредног раста Србије, Београд, 2012.
Преглед учешћа различитих инструмената у финансијском посредовању (кредита, обвезница
и акција) по земљама OECD-а (дакле високоразвијеним земљама) показује велике разлике у
погледу структуре пласмана. Док неким земљама (Луксембург и Финска, на пример) кредитни пласмани чине мање од 15% укупних, у неким другим земљама (Аустрија и Немачка, на
пример) учешће кредита досеже скоро 50% укупних пласмана. Видети: Gerhard Fink, Peter
Haiss, Sirma Hristoforova, „Bond Markets and Economic Growth“, IEF Working paper Nr. 49, Vienna, 2003, 5.
Б. Беговић (ур.), 12-17.
Видети: Ross Levine, „Finance and Growth: Theory and Evidence“, Handbook of Economic
Growth, Volume 1A (eds. Philippe Aghion, Steven Durlauf), Amsterdam, 2005.
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секундарног су значаја,5 будући да се не спори да финансијско посредовање поспешује привредни раст. Самим тим, извесно је да опадање нивоа
финансијског посредовања, без обзира на то чиме је условљено, доводи
до успоравања привредног раста.
Имајући све наведено у виду, неспорно је да добро функционисање банкарског сектора у Србији треба да представља један од приоритета
у погледу поспешивања привредног раста. Наравно, пожељно је водити
рачуна о томе да је квалитетан банкарски сектор и његово успешно пословање само један од потребних услова за убрзан привредни раст. Сходно томе, испуњавање само овог услова неће неминовно довести до убрзања привредног раста.
Један од кључних сегмената доброг функционисања банкарског
сектора јесу уговори о кредиту. У оној мери у којој ти уговори могу да
послуже за добро банкарско пословање, у оној мери у којој ти уговори не
представљају битно ограничење том пословању, и улога банкарског сектора у поспешивању привредног раста биће реализована. При томе, не
ради се само о законском и подзаконском оквиру, независно од тога да су
у питању општи закони, попут оног о облигационим односима, или специјализовани, попут оног о банкама, већ и у начину на који се ти прописи примењују. Дакле, битно је истражити каква је судска пракса и какве
су последице такве судске праксе на пословање банака. Имајући у виду
целокупан изложени узрочно-последични ланац, та пракса има неизбежне последице по друштвено благостање и по привредни раст земље.
Несумњиво је да постоји и повратни утицај привредног раста на пословање банкарски сектора. Како наводи Роберт Шилер, још један нобеловац, увећање богатства једног друштва повећава тражњу са финансијским
услугама, што се у великој мери своди на услуге банака.6 Иако већ скоро деценијска стагнација кроз коју Србија пролази не даје разлога за оптимизам у
погледу драстичног повећања богатства њених становника у скорој будућ5

6
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Нобеловац Роберт Лукас сматра да је за привредни раст кључно оно што се дешава у реалном
сектору, а финансијски сектор ће само пратити потребе реалног. Други нобеловац, Мертон
Милер, међутим, наводи да је „тврдња да финансијско посредовање доприноси привредном
расту толико очигледан да не завређује озбиљну расправу.“ Разлика је, очигледно, у значају
који се придаје овој узрочно-последичној вези, као и њеном доминантном смеру. Видети: Robert Lucas, „On the Mechanics of Economic Development“, Journal of Monetary Economics, Vol.
22, 5-7; Merton Miller, „Financial Markets and Economic Growth“, Journal of Applied Corporate
Finance, Vol. 11, 8-10.
Потребно је, сматра Шилер, да неко води рачуна о богатству људи, а банке су најбоље оспособљене за то. Видети: Robert Shiller, Finance and the Good Society, Princeton & Oxford, 2012.
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ности, привредни раст ће временом свакако увећати тражњу за банкарским
услугама, па тиме и подстицаје за даље јачање банкарског сектора и повећање обима услуга које пружа. Очигледно да је правно-економска анализа пословања банака дугорочно релевантна за Србију.

III Први основни проблем банкарства:
неизвесност и ризик
Привредни субјекти послују у условима неизвесности – условима недовољних информација о будућности. Због тога своје пословне одлуке не доносе на основу стварних, оне нису познате, већ да основу очекиваних вредности: исхода коригованих вероватноћом да до њих дође. А када се таква неизвесност квантификује, и то мером варијабилитета исхода неког неизвесног
догађаја,7 долази се до ризика, толико уобичајене појаве у пословању.
Банке се, при позајмљивању капитала, суочавају са ризицима у далеко већој мери него привредни субјекти у реалном сектору. Трансакције у које улазе банке нису симултане, извршење обавезе једне и друге стране раздвојене су годинама, па и деценијама. Позајмљивање капитала је делатност
коју неминовно карактерише уочена раздвојеност – управо је рочност кредита мера те раздвојености. Док банка своје обавезе изврши једнократно, на
почетку успостављања дужничко-поверилачког односа, дужник их испуњава током целог рока кредита, а може бити реч и о неколико деценија.
Због тога су банке неминовно изложене ризику. А уобичајено понашање (рационалних) људи је да имају аверзију према ризику, што значи да за излагање ризику траже да им се плати премија на ризик.8 Алтернативно, они који имају аверзију према ризику спремни су плате одређену премију како би се од тог ризика осигурали. Банке премију на ризик
наплаћују као компоненту активне камате, оне које наплаћују својим дужницима. Основно правило је врло једноставно – што је виши ризик коме је изложена банка, виша је премија на ризик коју она наплаћује, па је
виша каматна стопа по којој дужник плаћа камату. Штавише, при веома

7

8

Варијанса као мера дисперзије користи се за мерење варијабилитета исхода, па тиме и мерења ризика. Видети: Борис Беговић, Мирољуб Лабус, Александра Јовановић, Економија за
правнике, Београд, 2013, 356-358.
Аверзија према ризику произлази из опадајуће граничне корисности новца/богатства. Оваква аверзија означава да појединац више воли да не изгуби него да добије одређену суму новца. Видети: Ibidem, 359-365.
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високом нивоу ризика, каматне стопе постаће прохибитивно високе, односно банка уопште неће нудити кредите.9
Сходно томе, битно је уочити које су то врсте ризика са којима се
суочавају банке, на који начин се тај ризик може умањити или прерасподелити и како поједине одредбе уговора о кредиту то омогућавају. Начелно
посматрано, најзначајнији ризик коме је банка изложена јесте кредитни
ризик, тј. ризик неизвршења финансијске обавезе, што значи да дужник
престаје да редовно измирује своје обавезе: да отплаћује главницу и плаћа
камату. За умањење тог ризика је кључно превазилажење асиметрије информација, о чему ће бити речи у следећем одељку овог рада, а са становишта умањења преосталог ризика којим је изложена банка, кључно је обезбеђење од кредитног пласмана путем залоге. Да би тај механизам умањења
кредитног ризика добро функционисао, потребно је да поверилац може
релативно лако и брзо, продајом заложене ствари, некретнине у случају
хипотеке, на пример, намири своја потраживања. Што је тај поступак тежи
и дужи, што је неизвеснији његов исход у времену, већи је кредитни ризик
с којим се суочава банка, па је стога битно да законске одредбе и пратећи
подзаконски акти буду такви да омогућавају брзу и успешну реализацију
залоге, што значи намиривање доспелих потраживања на тај начин. А да
судовање буде такво да на ефикасан начин спроводи такве прописе. У супротном, увећава се кредитни ризик, што доводи до увећања активне каматне стопе, па чак и, описаним механизмом, нестанка тржишта појединих врста кредита. Заштита дужника, без обзира на то колико може да изгледа праведно, нарочито уколико дужници нису доброг имовинског стања, неминовно се одражава на пословање поверилаца тако што се заоштравају услови понуде кредита, расте њихова цена (каматна стопа), па се
тиме штете сви будући, односно потенцијални дужници.
Каматни ризик, следећи ризик којем је изложена банка, понекад се
назива и ценовним ризиком, произлази из тога што извори средстава које
банка пласира у виду кредита нису бесплатни – банка плаћа цену свих средства које пласира у виду кредита. Велики део (у Србији око 80% или више)
пасиве (евиденције извора средстава) биланса стања банака чине депонована средства, на која банка плаћа (пасивну) камату, као и средства које је банка позајмила, у највећој мери у иностранству, на које банка плаћа уговорену
9
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Наиме, уколико је ниво ризика толики да банка једноставно не може да кроз увећану камату наплати одговарајућу премију на ризик, услед негативног коефицијента ценовне еластичности тражње и
превазилажења резервационе цене, тј. резервационе каматне стопе свих потенцијалних дужника,
понуда кредита ће нестати, будући да нема тражње за њима.
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(пасивну) камату. Коначно, преосталих око 20% или мање пасиве чини капитал банке, који такође није бесплатан. Ради се о акционарском капиталу, а
власници акција очекују приносе од тог власништва – дивиденде.10 Уколико
дође до промене цене коју банка плаћа својим повериоцима, до промене пасивне каматне стопе, мења се банкарска маргина (разлика између активне и
пасивне камате), основа нето прихода банака од кредитних пласмана, па се
тиме и мења банчин укупан приход и остварени профит. Увећање пасивне
каматне стопе при непромењеној активној доводио ceteris paribus до смањења профита или до губитака банке.
Изложеност банке каматном ризику умањује се механизмима којима се промена активне каматне стопе везује за промену пасивне. Најбољу могућност те врсте чини LIBOR или базична каматна стопа, она по
којој банке позајмљују средства једна другој на лондонском интербанкарском тржишту, која се користи као основа за активну каматну стопа. На
основу тога се формира варијабилна активна каматна стопа у формату
LIBOR+, при чему се на LIBOR додаје фиксна каматна стопа, понекад названа маргином.11 Овим се добија варијабилна каматна стопа заснована
на објективним и мерљивим променама, које су егзогене са становишта
банке – она на њих не може са утиче.12 Поставља се, стога, питање како
судови у својим пресудама гледају на овај механизам умањења каматног
ризика којим је изложена банка.13
Апелациони суд у Београду у својој пресуди из 2015. године (Гж.
7472/15) јасно ставља до знања да је каматна стопа утврђена као LIBOR+
у потпуности у складу са законом. Оно што није у складу јесте уговорна
одредба у којој је „корисник кредита сагласан да се висина каматне стопе,
као и начин обрачунавања камате усклађује са изменама аката пословне
10
11

12

13

Биланси стања пословних банака у Србији могу се прегледати на интернет презентацији Народне банке Србије: http://www.nbs.rs/internet/latinica/50/50_5.html.
Ову маргину, иако је везана за начин формирања камате, не треба поистовећивати са каматном
маргином, која представља разлику између активне и пасивне камате, односно каматне стопе, у
зависности да ли се посматра у апсолутном или релативном износу.
Усклађивање са LIBOR-ом се најчешће, мада не и неминовно, врши тромесечно, а то прати
ревизија амортизационог плана кредита. Овај механизам заштите банке од каматног ризика
се заснива на прерасподели ризика са банке на дужника. Наиме, исти ниво ризика и даље постоји, само што је он пренесен на дужника, будући да је он изложен ризику промене каматне
стопе коју плаћа на преостали део главнице која је условљена променом каматне стопе по којој је банка прибавила капитал.
За правни третман варијабилне каматне стопе видети: Драгор Хибер, Милош Живковић, „Заштита корисника кредита од једностране измене висине уговорене камате“, реферат на међународној
конференцији Право у функцији заштите слабијег, Ниш, 2015.
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политике банке“. Суд такву одредбу, што значи и обавезу која из ње произлази, квалификује као „неодређену и неодредиву“, чиме није у складу
са Законом о облигационим односима. Постоји пуно економско оправдање оваквог става.14
Занимљиво је и образложење Апелационог суда у Београду у пресуди из 2014. године у којој се разматра одредбу уговора којим банка „задржава право измене каматне стопе у складу са изменама пословне политике банке, мерама Народне банке Србије и тржишним околностима“, па
се закључује да „кориснику кредита остаје непознат механизам по коме
се добија висина уговорене каматне стопе те је његова обавеза неодређена и неодредива“. Суд закључује да се „савесност и поштење и једнака
вредност узајамних давања код уговора о дугорочном кредиту може
обезбедити само ако она страна која је корисник кредита у тренутку закључења уговора може да сагледа највећи могући раст каматне стопе од
које зависи висина његове месечне обавезе до отплате последње рате на
основу критеријума који су довољно одређени у том тренутку,…“. Овакав закључак суда у потпуности подржава каматну стопу формата LIBOR+, будући да у тренутку закључивања уговора износ LIBOR-а у будућности није одређен, како за дужника, тако и за банку. Уколико би из
наведеног става изостала ограда „на основу критеријума који су довољно
одређени у том тренутку“, фиксна каматна стопа била би неминовна.
Евентуално (судско) инсистирање на обавезној фиксној каматној
стопи, тј. на стопи која би била непроменљива независно од кретања цене капитала коју плаћа банка, а која би гарантовала извесност о цени позајмљеног капитала коју плаћа дужник, неминовно би довела до драстичног раста каматне стопе, будући да би изложеност банке каматном ризику била веома велика, нарочито у случају дугорочних кредита.15
Следећа врста ризика коме су изложене банке је валутни ризик, који настаје када се валутна структура извора не поклапа са структуром пласмана. Такав ризик је веома значајан за банкарство у Србији, због тога што
14

15
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Из економског угла посматрано, банка не сноси никакав ризик измене сопствене пословне политике, будући да је та пословна политика у потпуности ендогена, што значи да банка у потпуности
утиче на њу. Економски није ефикасно решење у коме се плаћа премија на ризик уколико никаквог ризика нема. Језиком микроекономске теорије исказано, ово је ситуација у којој је цена изнад
граничних трошкова, што води алокативној неефикасности.
Калкулација фиксне и варијабилне каматне стопе до које сам дошао љубазношћу одељења за
рад за физичким лицима једне домаће банке показује да би у хипотетичком случају хипотекарног кредита са роком отплате од двадесет година индексираног у еврима варијабилна каматна
стопа у овом тренутку била 3,37%, док би фиксна била 5,49%.
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су готово сви извори средстава за кредитне пласмане девизни – динар је
као валута у том смислу потиснут. Ради се о томе да је велика већина орочених депозита у страној валути,16 исто као готово све обавезе банака према њиховим кредитним повериоцима. За банке је веома опасна валутна
неусклађеност пласмана и извора, будући да промена девизног курса којим пада релативна цена валуте пласмана у односу на валуту извора неминовно доводи до отежаног сервисирања дуга банка, због потешкоћа при
отплати главнице свом повериоцу у пуном износу валуте у којој је новац
позајмљен. Валутни ризик је нарочито велики ризик у земљама попут Србије чија је национална валута дугорочно посматрано нестабилна, а не
примењује се политика фиксног девизног курса, односно допушта се његово тржишно прилагођавање. Због тога се бележе велике промене вредности националне валуте у односу на вредност релевантних страних валута и
то тако да се јасно примећује дугорочна и значајна депресијација динара,
тј. пад његове релативне вредности у односу на водеће светске валуте. Да
су у таквим условима, којим случајем, банке пласирале своје кредите у динарима, тј. да су обавезе дужника према банкама биле исказане у динарима, док је највећи део њихових извора у страној валути, банке би забележиле енормне губитке, будући да не би могле да обезбеде повраћај главнице својим повериоцима. Ефективно, резултат би по банке био исти као у
случају активирања кредитног ризика.
Управо због тога банке, валутном клаузулом у уговору о кредиту,
усклађују валутну структуру својих извора и пласмана. На тај начин номинална вредност пласмана банке, односно, из другог угла посматрано,
вредност редовне обавезе дужника у погледу враћана главнице индексирана је, што значи да се њена номинална вредност усклађује са променом
курса валуте у којој је индексирана, а то је валута извора средстава која су
пласирана као кредит. Постоје подзаконски прописи Народне банке Србије којима се банкама налаже овакво валутно усклађивање извора и пласмана, уз редовну контролу да ли је оно и извршено.17 Наравно, оправда16

17

Валутна структура штедних и орочених депозита, који су, за разлику од трансакционих депозита,
релевантни као извор за пласман средстава путем кредитирања, показује (подаци за јануар 2016.
године) да динарски депозити чине свега 13,2% краткорочних депозита (до годину дана) и свега
1,5% дугорочних. У динарске депозите су укључени и индексирани динарски депозити. Подаци о
структури депозита преузети су са интернет презентације Народне банке Србије: http://nbs.rs/internet/latinica/80/index.html.
Нето отворена девизна позиција је индикатор валутне неусклађености извора и пласмана и према
члану 368 Одлуке о адекватности капитала банке Народне банке Србије (Службени гласник РС,
46/2011, 6/2013 и 51/2014) не сме да буде већа од 2% капитала банке. На сваку нето отворену деви-
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ње за овакву регулативу НБС може се наћи у мандату те институције, а то
је обезбеђивање финансијске стабилности. Активирање валутног ризика
довело би до масовних губитака банка, њиховог стечаја и до финансијске
нестабилности.18
Треба уочити да валутна клаузула не уклања валутни ризик, он и
даље постоји, само банке њему више нису изложене, већ су изложени они
дужници чији су приходи и даље у динарима или некој другој валути која
није валута извора, тј. валута у којој је банка позајмила средства. На пример, у случају депресијације динара у односу на валуту извора и пласмана, расте ceteris paribus онај део динарског дохотка, односно прихода дужника који одлази на сервисирање обавеза – враћање главнице и плаћање камате.19
У том смислу, пресуде којима се потврђује валутна клаузула, попут пресуде Вишег суда у Београду из 2016. године (14 П.бр.831/15), подржавају овај механизам обезбеђења банака од валутног ризика. Овом пресудом се показује добро разумевање природе валутног ризика, будући да
се у образложењу истиче да: „промена курса швајцарског франка у односу на евро, не може представљати околности које се не могу предвидети,
будући да је осцилација курса швајцарском франка, па и сваке друге ва-

18

19
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зну позицију изнад тог износа банка је дужна да рачуна капитални захтев, што умањује адекватност њеног капитала и приближава је минималном нивоу адекватности капитала. На овај начин
је Народна банка Србије контролу валутне усклађености извора и капитала интегрисала у контролу капиталне адекватности. Нето отворене девизне позиције банкарског сектора у Србији у односу на капитал су углавном испод 2% у последњих десетак година. Изабрани макропруденцијани
индикатори банкарског сектора у Србији могу се наћи на: http://www.nbs.rs/internet/latinica/18/18_1/index.html.
Наводи дужника који су прихватили кредите индексиране у швајцарским францима који се
могу наћи у њиховим тужбама да се поједине банке „никада нису задуживале на међународном тржишту у швајцарским францима, већ само у еврима“ не само да није утемељено у чињеницама, већ противречи основним начелима банкарског пословања, а довело би до далеко
већих вредности нето отворених девизних позиција у односу на капитал, оних које контролише НБС, него што су забележене. Такође се наводи да је банка „пребацила ризик на клијенте у случају да динар девалвира (тужиоци под тим подразумевају валутни ризик – прим.
Б.Б.), што је противно начелу савесности и поштења.“ Прихватање оваквог навода дужника
значило би да је противправна свака прерасподела ризика на дужнике. Наводи из тужбе су
изнесени на основу образложења једне пресуде Вишег суда у Београду из 2016. године.
Управо због тога валутна клаузула увећава, односно може да увећа кредитни ризик са којим
се суочава банка, будући да услед депресијације динара дужнику уредно сервисирање дуга
постаје теже. Валутна клаузула се односи на главницу, па се стога односи и на камату при непромењеној каматној стопи. Узгред, номинални износ камате која се плаћа коригује се услед
индексације главнице, будући да се камата плаћа на неотплаћени део главнице.
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луте нормална и уобичајена појава.“. Сходно томе, Суд указује на то да
„промена вредности валуте швајцарског франка не представља околност
коју тужиоци нису могли предвидети, па самим тим ни околност због које би могли захтевати раскид уговора због промењених околности.“20
Пре него што се настави са даљим разматрањем питања валутне
клаузуле, треба указати на то да, у начелу посматрано, постоји и ризик
куповне моћи, који се често назива и ризиком инфлације, будући да је везан за феномен инфлације, односно ситуацију у којој инфлација доводи
до опадања реалне вредности главнице, до њеног обезвређивања, па стога отплатом главнице по њеној номиналној вредности банка не може да
поврати реалну вредност свог пласмана – реални износ главнице који је
отплаћен мањи је од њеног реалног износа када је она пласирана. Међутим, ризик инфлације постоји искључиво уколико су и извори и пласмани банке у националној валути. Сходно томе, уколико су извори и пласмани банке (номинално или ефективно, индексирањем путем валутне
клаузуле) у страној валути, банка није изложена ризику инфлације. Ова
два ризика искључују један другог. Или је банка изложена валутном ризику, који се решава индексирањем главнице курсом одговарајуће валуте,
или је изложена ризику инфлације, који се решава индексирањем главнице индексом потрошачких цена. Никако не могу симултано да постоје
валутни ризик и ризик инфлације. Један неминовно искључује други!21
Уколико је, на пример, банка која је као извор за пласман кредита
користила депозите у еврима које је прикупила, она се од валутног ризика обезбеђује тако што главницу кредита индексира курсом евра. Тиме
банка при свакој отплати главице добија исти, на почетку отплате креди-

20

21

Стиче се утисак да је овај налаз одговор на тврдњу тужитеља да је тужени (банка) „морао
знати да је у тренутку потписивања уговора швајцарски франак био на историјском минимуму, па је апресијација исте била неминовна, што је тужени (банка – прим Б.Б) знао, али је
ипак рекламирао кредит у швајцарским францима као најповољнији.“ Узгред, из чињенице
да је курс неке валуте на историјском минимуму, не следи да је апресијација те валуте неминовна. Будући курс сваке валуте је неизвестан, зависи од тржишних кретања и спекулација
учесника на тржишту, што значи да информација о будућем курсу једноставно не постоји –
зато и постоје тржишне спекулације. Занимљиво је да тужитељ, очигледно, не сматра да је он
сам, при закључивању уговора, требало да води рачуна о томе да је „швајцарски франак био
на историјском минимуму“ – о информацији која се, иначе, веома лако и брзо прибавља.
Инфлација у земљи порекла валуте у којој су извори банке ирелевантна је за банку, будући да
у том погледу она не сноси никакав ризик, већ евентуално онај од кога је те изворе позајмила. На пример, инфлација у Швајцарској нема никаквог значаја за банку која је позајмила изворе у швајцарским францима.
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та предвиђен, износ у еврима, како би могла да намири своје обавезе према онима који су своје депозите у ту банку положили у еврима.
Са порастом курса евра у односу на динар, вредност главнице и обавеза дужника расте у динарском износу, а остаје иста уколико се исказује у
еврима. Тиме се банка обезбедила од валутног ризика. Банку у том смислу
уопште не интересује стопа инфлације у земљи, будући да се валутном клаузулом обезбедила да главница остаје иста исказано у валути извора из кога
је банка пласирала кредит. Валутна клаузула штити банку од губитака услед
промена курса валуте, без обзира на то колика је инфлација у земљи. Стога
је инфлација, односно њена конкретна стопа у одређеној земљи ирелевантна за процењивање валутне клаузуле и њених ефеката.22
У том смислу треба и сагледати једнакост давања код уговора о
кредиту у смислу Закона о облигационим односима. Мишљење Привредног апелационог суда јесте да „Валутна клаузула представља инструмент
заштите од ризика промене девизиног курса, код кога се износ обавезе,
односно потраживања уговара у девизама, с тим што се плаћање, односно наплаћивање врши у динарској противвредности.“ 23 Збуњује, међутим, што се у истом одговору Суда, само страницу касније налази став да
је сврха валуте клаузуле „очување реалне вредности главнице дуга и обезбеђивање повериоца од могуће инфлације, која би обезвредила обавезу
дужника“,24 став који се у супротности са претходним. Штавише, проблем са овим, другим ставом лежи у томе што повериоцу који користи
валутну клаузулу инфлација уопште није битна, будући да је његова обавеза у страној, а не у домаћој валути. Но, чак и уколико се, расправе ради,
претпостави да јесте битна, извесно је валутна клаузула може повериоца
да обезбеди „од могуће инфлације“ само случајно, уколико се поклопи
кретање индекса потрошачких цена (као мере инфлације) и девизног
22

23

24
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Занимљиво је да, вероватно услед доминације извора у страној валути, Народна банка Србије у
својој класификацији ризика (Одлука о управљању ризицима банке, Службени гласник РС,
45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013, 43/2013, 92/2013, 33/2015 и 61/2015 познаје само валутни ризик, кога назива девизним (који дефинише као „ризик могућности настанка негативних
ефеката на финансијски резултат и капитал банке услед промене девизног курса”), док ризик инфлације, односно куповне моћи уопште не наводи.
Одговори на питања привредних судова који су утврђени на седници Одељења за привредне
спорове Привредног апелационог суда одржаној дана 3.11.2015., 4.11.2015., и 26.11.2015. године и на седници Одељења за привредне преступе и управно-рачунске спорове одржаној
дана 30.11.2015 године, одговор на 19. питање, Привредни апелациони суд, Билтен судске
праксе привредних судова, Билтен 4/2015, 87-88.
Ibidem, 89.
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курса валуте у којој је кредит индексиран и динара. Вероватноћа таквог,
теоријски могућег исхода је минимална. На то упућују међусобне вредности ових променљивих у Србији у последњих десет година.
Табела 1: Индекс потрошачких цена, индекс курса RSD/CHF и индекс
курса EUR/RSD (кумулативни индекси) (2006 = 100)
година

ИПЦ (инфлација)

RSD/EUR

RSD/CHF

2006.

100,0

100,0

100,0

2007.

113,0

95,1

91,0

2008.

122,7

96,8

96,1

2009.

130,8

111,7

116,3

2010.

144,2

122,5

140,0

2011.

154,3

121,2

155,0

2012.

173,1

134,5

175,4

2013.

176,9

134,5

171,8

2014.

180,0

139,4

180,6

2015.

182,8

143,5

211,5

Извор: Подаци о индексу потрошачких цена преузети су од Републичког завода
за статистику, а подаци о просечном годишњем курсу динара у односу на швајцарски франак и евро од Народне банке Србије.

На основу изнетих података јасно је да валутна клаузула није добро обезбеђење од инфлације. У случају швајцарског франка то обезбеђење је у неким годинама било прекомерно, а у неким недовољно, а целини
(кумулативно) посматрано је прекомерно. Насупрот томе, у случају евра,
обезбеђење које нуди валутна клаузула било је у свим годинама недовољно, па је, наравно, целини (кумулативно) посматрано недовољно.25 Дакле,
валутна клаузула, чак и да јој то намена, а није, не би била добро обезбеђење од ризика инфлације у Србији.
Надаље, у свом одговору на 19. питање Суд указује на то да би повреда начела једнаких давања „постојала уколико би једна уговорна страна, применом валутне клаузуле, добијала много више него што је дала, тј.
25

Пад вредности кумулативног индекса курса евра и швајцарског франка у односу на претходну годину означава номиналну апресијацију динара, а вредност кумулативног индекса курсева која је нижа у односу на кумулативни индекс потрошачких цена означава реалну апресијацију динара у односу на те валуте.
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уколико она за последицу има значајно увећање дуга изнад реалне вредности (нпр. ако се раст номиналне вредности главнице у динарима пореди са осталим параметрима – растом курса других валута, стопом инфлације, тржишном ценом некретнина које су биле предмет куповине наменског кредита, итд.).“26 Проблем са оваквим ставом јесте то што се
установљава више критеријума за оцену карактера номиналне вредности
главнице, па остаје нејасно да ли је потребно да буду задовољени сви
предложени критеријуми или је довољно да буде само један о њих. Штавише, у условима у којима постоји дискрепанца између стопе инфлације
и раста курса других валута, па и дискрепанца између раста курса различитих валута (јачање швајцарског франка у односу на евро), тешко да може да се на основу наведене смернице дође до једнозначног закључка у
погледу тога колика је то „реална вредност“. Коначно, нејасно је због чега
је тржишна цена некретнине наведена као критеријум, будући да та цена
може да се мења у зависности од стања на тржишту некретнина или због
лошег одржавања имовине у поседу дужника, невезано од кретања курса
неке валуте или стопе инфлације.27
Коначно, став Привредног апелационог суда је да: „У случају када
је применом валутне клаузуле – овде CHF (која у суштини треба да штити потраживања повериоца од последица инфлације домаћег новца) банка остварила много више него што је дала, и то само због енормног скока
курса валуте, може бити повређен циљ такве одредбе и тада уговорна валутна клаузула може довести до нееквивалентности узајамних давања
уговарача, и то на штету корисника кредита.“28
Проблем са оваквим ставом лежи у томе што, као што је већ наведено, сврха валутне клаузуле није да штитити повериоца од ризика куповне моћи („од последица инфлације домаћег новца“), већ од валутног ризика, тј. од ризика да банка услед промене девизног курса неће моћи да врати
главницу својим повериоцима у валути у којој је од њих позајмила новац,
односно да исплати своје депоненте у валути коју су они депоновали, независно од стопе инфлације. Чак и да није тако, чак и да валутна клаузула
намењена да штити пласман банке од инфлације, она то може да учини једино уколико је раст курса стране валуте идентичан стопи инфлације.
26
27

28
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Ibidem, 89.
Уколико је Суд имао у виду тржишну цену некретнине у тренутку купопродајне трансакције,
та информација се може добити на основу износа позајмљеног новца и информације о евентуалном учешћу дужника у плаћању некретнине, није потребна оваква формулација каква
постоји у одговору.
Ibidem, 89.
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Уколико је раст курса бржи, као у случају швајцарског франка на динар
кумулативно, заштита је превелика, уколико је спорији, као у случају швајцарског франка на динар кумулативно, заштита је недовољна.
Доследном применом овог става Привредног апелационог суда
отвара се могућност да се недозвољеним прогласе валутне клаузуле у
оним случајевима у којима је дејство те клаузуле довело до номиналног
повећања обавеза дужника које је било више него што је било потребно
да се компензује инфлација, а то су сви кредити у швајцарским францима
у периоду од 2006. до данас, а неки будући нагли скок номиналног курса
евра, на пример, могао би да и све кредите индексиране у овој валути начини недозвољеним. То би имало веома лоше последице са становишта
пословања банака, будући да у том случају банке не би биле у могућности
да редовно отплаћују главницу својим повериоцима у валути у којој су се
задужиле. На дуги рок посматрано, банке би престале да се задужују, будући да нико од њихових поверилаца не жели да сноси валутни ризик
(захтева враћање главнице у истој оној валуту у којој ју је позајмио), па
би се умањили извори, кредитни потенцијал и пласмани банака у Србији.
Сваки од уочених ризика са којима се банка суочава специфичан
је и захтева да се банка од њега обезбеди на специфичан начин, да се од
њега заштиту специфичним механизмом. Механизам којим се банка
штити од, на пример, изложеност каматном ризику, не решава проблем
изложености валутном ризику, још мање кредитном ризику. Уколико,
стицајем околности, један механизам у датим околностима може, поред
свог основног циља, обезбеђивања од једног специфичног ризика, да реши још и неки други, као што у случају Србије, обезбеђивање од валутног
ризика омогућило и обезбеђивања од ризика куповне моћи, тада банке и
не предвиђају додатни механизам за обезбеђивање од ризика од кога су
већ обезбеђене.
Због тога је битно указати на решење Апелационог суда у Београду
из децембра 2015. године (Гж 5059/14) у којом се, у случају у коме је у уговору о кредиту садржи валутну клаузулу и променљиву каматну стопу по
формули LIBOR+, тврди „да је нарушено начело једнаке вредности узајамних давања уговарача, јер банка не може кумулативно истовремено користити два или више заштитних клаузула за очување вредности капитала,
те правилном применом…“.29 Поента је у томе да је овде у питању обезбе29

Идентичан став се може пронаћи у решењу Вишег трговинског суда (Пж. 248/2007) из фебруара
2007. године. Овог пута Суд је бар прецизирао шта подразумева под капиталом – „износ средстава
који је (банка – прим Б.Б.) дала на основу уговора о кредиту“. Тај став се заснива на погрешном нала-
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ђење банке од различитих ризика, при чему једна заштитна клаузула омогућава обезбеђење од једне врсте ризика. Валутна клаузула омогућава обезбеђење од валутног ризика (очување вредности главнице, пласмана банке,
у валути у којој повериоци од банке потражују свој пласман, депозит или
кредит), док друга омогућава обезбеђење од каматног ризика, везано за
могућност промене пасивне каматне стопе при непромењеној активној каматној стопи. Не само да се не ради о „очувању вредности капитала“ како
се погрешно наводи у решењу,30 него се овом решењем крши начело „један
ризик – најмање једна мера“ и онемогућава банке да за сваки ризик којим
су изложене примењују барем једну меру. Једноставно, уколико би се и даље укидале пресуде и првостепеним судовима налагало да „банка не може
кумулативно истовремено користи два или више заштитних клаузула“, јер
то нарушава начело једнаке вредности узајамних давања уговарача, банке
би остале без могућности да симултано користе валутну клаузулу и варијабилну каматну стопу. Врло вероватно да би банке изабрале да задрже валутну клаузулу (валутни ризик је по банке, са њиховом структуром извора
далеко значајнији него каматни), па би се опредељивале за фиксну каматну стопу што би довело до драстичног подизања каматне стопе, што значи
до истог таквог поскупљења кредита.
Генерално посматрано, уколико је банка изложена неком од наведених ризика и уколико се незаконитим прогласе оне одредбе уговора о
кредиту којима се тај ризик умањује или прерасподељује, онда ће се неминовно увећати премија на ризик коју банка наплаћује и тиме ће се уве-

30
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зу да „уговореном каматом већом од стопе затезне камате обезбеђује се очување супстанце капитала“. Чак и уколико се занемаре уочене техничке грешке (камата не може да се пореди са каматном
стопом) и уколико се претпостави да се под „очувањем супстанце капитала“, подразумева очување
вредности главнице, тј. пласмана банке, Суд занемарује чињеницу да је камата (затезна или било која
друга) једино цена коришћења главнице која плаћа дужник и да она нема никакве везе са очувањем
вредности главнице. Вредност главнице може да се очува једно валутном клаузулом (у случају извора пласмана у страној валути) или индексацијом потрошачким ценама (уколико је извор пласмана у
националној валути).
Врло вероватно је грешком поистовећена главница, тј. пласман банке (онај који се бележи на
страни активе биланса стања) са њеним капиталом (који се бележи на страни пасиве биланса
стања). Ради се о два фундаментално различита појма. Проблем је такође што се у овом решењу погрешно тврди да је, поред валутне клаузуле, уговарање променљиве каматне стопе
„још један вид обезбеђења капитала“. На страну што је израз „обезбеђивање капитала“ неодређен, валутна клаузула служи обезбеђивању од валутног ризика, тј. могућности да се обезвреди износ главнице исказан у изабраној валути, а променљива каматна стопа од каматног
ризика, тј. могућности да се умањи или постане негативна каматна маргина – два фундаментално различита ризика.
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ћати цена капитала, односно каматна стопа по којој ће се нудити кредити. Уколико иза одређених одлука стоји мотив заштите дужника, треба
водити рачуна да ће заштита оних дужника који су већ ушли у дужничкоповерилачки однос довести, описаним механизмом, до погоршања положаја нових (потенцијалних) дужника.

IV Други основни проблем банкарства:
асиметрија информација
Несавршена информисаност привредних субјеката је свеприсутна
– њихова савршена информисаност постоји искључиво у моделу савршеног тржишта, дакле у уџбеницима економије. Ипак, сам налаз да у стварности привредни субјекти нису савршено информисани нема велику сазнајну вредност. Далеко је битнији одговор на питање да ли постоји асиметрија информација, тј. да ли један учесник у трансакцији зна више од
другог. При томе, у банкарству је веома битно да ли асиметрија информација постоји пре закључења уговора и успостављања дужничко-поверилачког односа или после његовог успостављања. У зависности од тога,
да ли је у питању асиметрија информације ex ante или ex post, ради се о
негативној селекцији или о моралном хазарду.
1. Негативна селекција
Налази економске теорије су у том погледу недвосмислени. Уколико постоји снажна асиметрија информација ex ante, дакле пре него што
дође до трансакције, то доводи до негативне селекције, што може да, у
екстремном случају, доведе до нестанка тржишта. Реч је о следећем: потенцијални банчини дужници се разликују између себе у погледу тога да
ли, због своје економске снаге, односно због оправданости пословног подухвата који финансирају, могу да уредно сервисирају своје обавезе према банци, што значи да враћају главницу у предвиђено време и да плаћају припадајућу камату. Такође, они се разликују по томе, да ли ће при
сервисирању својих обавеза дати свој максимум, односно, из другог угла
посматрано, да ли ће сервисирање обавеза према банци бити пословни
приоритет дужника.
Предузетницима који не предузимају добар пословни подухват, од
којих се, услед тога, не може очекивати да уредно сервисирају свој дуг, као
и онима којима сервисирање обавеза није пословни приоритет, банка неће
одобрити кредит или ће га, евентуално, одобрити уз веома високу каматну
стопу. Сходно томе, сви „лоши дужници“ који траже кредит немају ника333
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кав подстицај да истинито искажу стање ствари, односно, прецизније речено, они желе да стање ствари искажу бољим него што оно заиста јесте.
Заиста, нико ко тражи кредит не тврди да тај кредит објективно не може
да врати, односно да не жели да га врати. А банка је и те како свесна оваквог подстицаја коме су изложени потенцијални дужници.
У таквим условима, банка не може да разликује добре од лоших
потенцијалних дужника, па се стога прилагођава лошима, заоштрава
услове добијања кредита и увећава каматну стопу. И то до тог нивоа на
коме „добри дужници“ више уопште не желе да траже кредит, увиђајући
да не могу да увере банку да они нису лоши дужници. На тај начин делује
негативна селекција – на тржишту кредита на страни тражње остају само
лоши дужници, они који добро знају да су лоши и који су стога спремни
да плате и вишу каматну стопу, и нестаје тржиште добрих дужника.
Због тога је од изузетног значаја да се потенцијалном дужнику
омогући да банци пошаље веродостојан сигнал о свом пословном подухвату, о својим намерама и о себи самом.31 Тек уколико се омогући слање
таквих сигнала, банка може да разликује добре од лоших дужника и да се
тиме ублажи, ако не и превазиђе проблем негативне селекције. Тиме што
је спреман да прихвати залогу на имовини коју поседује, потенцијални
дужник шаље сигнал да је спреман да уђе у ризик губљења те имовине,
чиме сведочи о својој уверености у успех пословног подухвата који предузима, односно о својој привржености испуњавању дужничких обавеза
према банци. У супротном, излаже се губитку своје имовине праћено
знатним трансакционим трошковима. Дакле, залога не представља само
начин обезбеђивања кредитног пласмана банке, већ може да представља
и веродостојан сигнал о озбиљности дужника – потврду да се ради о добром дужнику, што банци омогућава да понуди повољније услове кредитирања, пре свега нижу каматну стопу. Да би залога представљала веродостојан сигнал, њена реализација, односно њена употреба за намиривање доспелих потраживања банке, мора да буде брза и ефикасна. Превелика заштита дужника у таквим ситуацијама, без обзира на то да ли се ради
о заштити која произлази и закона или из судске праксе, отежава, а у неким случајевима онемогућава добрим дужницима да пошаљу веродостојан сигнал и на тај начин ублаже или реше проблем негативне селекције
31
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Веродостојни су они сигнали при којима се онај који шаље те сигнале обавезује да сноси трошкове
уколико сигнал није истинит. Сходно томе, не зна се ex ante да ли се сигнал истинит, али се зна да
онај који шаље сигнале и одлучује о њиховом садржају има снажан подстицај да буде истинит. Видети: Б. Беговић, М. Лабус, А. Јовановић (2013), 390-391.
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2. Морални хазард
Проблеми асиметрије информације не престају после успостављања дужничко-поверилачког односа, већ се само мења њихов карактер.
Уместо ex ante асиметрије и негативне селекције, долази до ex post асиметрије информација и моралног хазарда – ситуације у којој се дужник понаша ризичније са становишта сервисирања обавеза према повериоцу,
односно у којој то сервисирање није на врху пословних приоритета дужника. Можда је цела пословна концепција дужника да уопште не врати
главницу, или барем један њен део, па да после успостављања дужничкоповерилачког односа свесрдно ради на томе. Проблем са финансијским
посредовањем путем кредита лежи у томе што банке веома озбиљно узимају у обзир такву могућност, нарочито имајући у виду да је банка успостављањем дужничко-поверилачког односа већ испунила своју уговорну
обавезу, тако да њеним условљавањем не може да утиче на понашање дужника. Банка је свесна овог проблема, тј. свесна је да је дужник боље информисан о томе да ли заиста улаже максималан могући напор како би
испунио своју уговорене обавезе у погледу сервисирања дуга – враћања
главнице и плаћања камате. Уколико овај проблем асиметрије информација, проблем моралног хазарда, не може да се реши, банка неће ни одобравати кредите или ће то чинити по изузетно високој каматној стопи,
будући да морални хазард генерише знатан кредитни ризик. Понуда зајамовог капитала ће се умањити.
Први механизам којим се умањује морални хазард јесте обезбеђивање кредитног пласмана путем залоге. Све оно што је већ написано о законском и судском третману залоге и њене реализације важи и у случају
моралног хазарда. Но, у случајевима у којима банка сумња на могућност
знатног моралног хазарда у уговоре о кредиту уноси, поред основне обавезе о уредном сервисирању дуга, и друге обавезе којима се умањује вероватноћа настанка моралног хазарда. На пример, обавезе редовног финансијског извештавања о пословању, нарочито у погледу финансијског праћења пословног подухвата који се реализује на основу примљеног кредита. Такође, дужник се обавезује да осигура своју имовину, како ону која је
под залогом, тако о ону која није, како би се одржава вредност имовине
која служи као обезбеђење кредита. Поједина понашања дужника могу да
буду забрањена или дозвољена само уз изричиту сагласност банке, попут
капиталних трансакција (спајања, припајања или преузимања), капиталних улагања која нису предвиђена бизнис планом на основу кога је кредит одобрен, као и продаја велике имовине, попут капацитета за обављање основне делатности дужника.
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Но, озбиљно питање је како обезбедити да дужник уредно испуњава
све наведене уговорне обавезе намењене умањењу моралног хазарда, будући
да треба да их испуни пошто је већ добио кредит, односно након што је банка испунила своју уговорну обавезу. Једина делотворна санкција са становишта превенције моралног хазарда, односно за успостављање снажног подстицаја за испуњење уговорних обавеза дужника после успостављања дужничко-поверилачког односа, јесте проглашавање кредита доспелим. То је
стандардна санкција у случају неиспуњавања обавезе редовног сервисирања
кредита, тј. редовне отплате главнице и плаћања камате, а то de facto значи
активирање залоге или неког другог обезбеђења кредита.
Тешкоћа са применом овог механизма лежи у томе што оне уговорне обавезе које је банка унела у уговор о кредиту могу да се тумаче као споредне обавезе, за разлику од основне обавезе, а то је уредно сервисирање дуга. Уколико се само неиспуњење основне обавезе посматра као довољан
услов за проглашење кредита доспелим, одредбе уговора намењене умањењу моралног хазарда постаје неделотворне. Стога би, у таквом хипотетичком случају, дошло до раста моралног хазарда, па тиме и до умањења понуде
кредита, односно погоршања услова под којима се они нуде.

V Закључак
Уговор о кредиту је основни механизам којим се решава проблем
ризика коме су банке изложене и проблем асиметрије информација при
којој дужници, потенцијални и постојећи, знају више од банке. Активирање ризика има велике реперкусије на пословање банака, на њихов биланс успеха и стања. Због тога, будући да банке имају аверзију према ризику, увећање ризика којима су оне изложене неминовно доводи до умањења понуде кредита и погоршања услова кредитирања. То се неминовно одражава на услове финансирања, како пословних подухвата, тако и
набавке трајних потрошних добара, што значи погоршање положаја будућих дужника, како правних, тако и физичких лица.
Имајући то у виду, потребно је, при разматрању одредаба уговора
о кредиту, пре свега разматрању да ли су у складу са законом, водити рачуна о непосредним и дугорочним последицама судске одлуке на том
плану. Привредни субјекти се прилагођавају свакој промени и то тако
што проналазе начин да у новим условима и даље максимизују профит
или корисност коју уживају. Кратак преглед случајева који је изнет у
овом раду износи примере добре, али и не толико добре судске праксе, уз
анализу дугорочних економских последица таквих одлука, како на по336
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словање банака, тако и да положај њихових дужника. У неким питањима,
попут каматне стопе коју једнострано мења банка у складу са сопственом
пословном политиком, судска пракса доприноси повећању ефикасности
пословања банака, док у неким другим, нарочито оним којима се налаже
да банка не може да користи више механизама обезбеђења од ризика,
судска пракса може да доведе до нежељених последица по услове пословања у нашој привреди, па тиме и привредни раст.
Наставак детаљне правно-економске анализа судске праксе у
области уговора о кредиту, нарочито њене историје, може да пружи релевантне информације судијама, које би могле да помогну при доношењу
будућих пресуда и решења. Увећање релевантних информација може само да доведе до побољшања процеса доношења одлука. Овим се дају
смернице за једну од могућих, никако једину, анализу пословања банака,
пре свега ефективног правног оквира њиховог пословања.

Boris BEGOVIĆ, PhD
Professor at the Faculty of Law University of Belgrade

LAW AND ECONOMICS ANALYSIS OF FINANCIAL
INTERMEDIATION OF BANKING INDUSTRY
IN SERBIA: THE CASE OF LOAN CONTRACTS
Summary
Risks that banks are exposed, together with asymmetrical information
are the main issue of the banking industry. The higher the risk that a bank is exposed to, the higher is risk premium that is requested, hence the higher are interest rates and the lower is credit supply. The main clauses of the loan contracts
that ameliorate the risks, particularly the interest rate and exchange rate risks,
are identified. It was demonstrated that courts in Serbia in general well understand the character of interest rate risk, but the problems appear with the exchange rate risk, basically because it has been confused with inflation risk. The
wrong conclusion that banks should not use more than one contract clause to
protect them from various risks that they are exposed to can bring about increase of the interest rate and decrease of the supply of loans.
Key words: interest rate risk, exchange rate risk, loan contract, asymmetrical
information, banking industry.
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др Добросав МИЛОВАНОВИЋ
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду
др Владо КОВАЧЕВИЋ
специјални саветник министра, Министарство пољопривреде
и заштите животне средине

ПРЕДУСЛОВИ И ЗНАЧАЈ РАЗВОЈА БЕРЗАНСКОГ
И ОТЦ ТРЖИШТА ТЕРМИНСКИХ УГОВОРА У СРБИЈИ*
Резиме
Циљ овог рада је да укаже на значај развоја терминских уговора за
привреду Србије и на законски оквир као предуслов за њихово делотоворно трговање у пракси.
По врстама термински уговори могу бити: форварди, фјучерси,
опције и свопови. Према степену организације тржишта дериватних
уговора могу се поделити на берзе (тргује се фјучерсима и стандардизованим опцијама) и ОТЦ (Over-The-Counter) ванберзанска тржишта (тргује
се форвардима, нестандардизованим опцијама и своповима).
Развијена тржишта термиснких уговора омогућавају осигурање
цене/вредности активе која је у подлози терминског уговора, или климатских параметара. На овај начин постиже се позитиван утицај кроз
откривање будућих цена што доприноси и смањењу волатилности цена,
смањењу инфлаторног притиска и сл.
Иако у Србији постоје законске могућности за успостављање тржишта терминских уговора до трговања овом врстом хартија од вредности није дошло. Узроци су пре свега у неадекватном законском оквиру,
као и у чињеници да нису успостављени предуслови у виду општег пословног окружења које је од значаја за трговање терминским уговорима.
Резултати рада су показали да би се доградњом законског оквира у
области клиринга, осигурања извршења и евиденције своп уговора створиле неопходне претпоставке за успостављање тржишта терминских
уговора које би имале позитиван утицај на привреду Србије.
Кључне речи: термински уговори, берза, ванберзанско тржиште.
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I Увод
Извeдeни финансијски инструменти (derivative securities) или
дeривaти je нaзив зa инструменте кojи прeдстaвљajу финaнсиjскe
инoвaциje у пoслeдњих чeтрдeсeтaк гoдинa нa финaнсиjскoм тржишту.
Реч деривати користи се с обзиром да се у подлози ових инструмената
налази нека друга врста активе рoбa, дeвизe, кaмaтнe стoпe, хaртиje oд
врeднoсти, врeмeнски пoкaзaтeљи или индeкси из које се и изводи њихова вредност. Основна функција ових хартија од вредности је управљање
ризиком пословања кроз примену хеџинг стратегија, што је од посебног
значаја у последњим деценијама с обзиром на пoвeћaње oпштe стoпe ризикa нa финaнсиjскoм и рoбнoм тржишту. Oбим тргoвинe дериватним
хартијама од вредности прeвaзишao je oбим прoмeтa мнoгих клaсичних
финaнсиjских инструмeнaтa. Дaнaс сe извeдeни финансијски инструменти смaтрajу нajуспeшниjoм инoвaциjoм на финансијском тржишту и извесно је да ће се трговање и даље развијати, пре свега услед повећања ризика пословања у глобалним оквирима. Изведененим финансијским инструментима тргује се у будућем периоду – тeрминскo тргoвaњe. Пoстojи
и специфичност у пoглeду физичкe испoрукe aктивe кoja je у пoдлoзи
тeрминскoг угoвoрa и тo у смислу дa сe код ових финансијских инструмената трговање нe мoрa oбaвeзнo прaтити испoрукa aктивe вeћ сe угoвoр
мoжe извршити и финaнсиjским пoрaвнaњeм.1

II Врсте дериватних уговора
Oснoвни дeривaтни угoвoри су: фoрвaрди (forwards), свoпови
(swaps), фjучeрси (futures), oпције (options).
Фoрвaрди сe заснивају на купoпрoдajи oдрeђeнe aктивe пo унaпрeд
дeфинисaнoj цeни гдe сe испoрукa aктивe и кoнaчнo плaћaњe вршe у будућем периоду.
Фoрвaрди сe мoгу извршити физичкoм испoрукoм угoвoрeнe
aктивe (physically delivered) или нoвчaним пoрaвнaњeм (cash settled).
Кaрaктeристикe фoрвaрдa су да су нестандардизовани и одражавају потребе страна потписница уговора. Ова карактеристика носи неповољност да се услед индивидуалног карактера сваког уговора њима не
*
1

Овај рад сачињен је као део пројекта на Правном факултету Универзитета у Београду „Идентитетски преображај Србије”.
У трговању робним фјучерсима само у 2% случајева трговање се завршава испоруком робе,
док се у преосталих 98% завршава новчаним поравнањем.

339

4-6/2016.

Доброслав Миловановић, Владо Ковачевић (стр. 338-345)

може секундарно трговати. Позитивна страна је да за разлику од фјучерса индивидуални карактер омогућава да се уговори могу креирати према
потребама трговаца (у погледу количине, квалитета, термина испоруке и
сл.). Форвардима се тргује ванберзански.2 По правилу трговина форвардима није обезбеђена као што је случај код фјучерса (нема усклађивања
маргинских рачуна у случају промене цене/вредности активе), што са једне стране снижава трошкове трговања, али у исто време и ризик од неизвршења обавеза по основу терминског уговора, тако да је пожељно лично познавање купца и продавца и провера пословног кредибилитета обе
стране.
Република Србија је прва земља у односу на државе чланице и кандидате за чланство у ЕУ која је увела додатно регулисање форвард уговора на
будуће пољопривредне производе. Закон о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње,3 успоставља нови систем финансирања пољопривреде у Републици Србији, који ће омогућити пољопривредницима да у преджетвеном производном процесу обезбеде повољне изворе
финансирања своје производње, по условима који су тржишно повољни.
Закон се примењује од 1. јуна 2015. године. По први пут се уводи централна
евиденција ове врсте уговора у агенцији надлежној за привредне регистре,
олакшана вансудска наплата у случају доцње дужника, као и прелазак у пасиван статус пољопривредног газдинства које је у доцњи. Јединствена евиденција као и друге карактеристике утичу на смањење ризика неизвршења
уговора и очекује се да ће довести до повећања обима кредитирања и побољшања услова кредитирања.
Наведени Закон израђен је уз подршку Европске банке за обнову и
развој и ФАО са циљем да буде пилот пројекат за ЕУ.
Свoпoви су билатерални угoвoри кojимa сe рaзмeњуjу рaзличити
нoвчaни тoкoви (cash flow) у будућем периоду.
Свoпoвимa сe тргуje нa вaнбeрзaнскoм тржишту. Свопови су нестандардизовани као и форварди, што условљава да се њима не може секундарно трговати. Као и у случају форварда прeднoст ове врсте финансијских инструмента је да су флексибилни и прилагођени потребама две
стране. До светске економске кризе и 2008. године није постојала законска обавеза клиринга ове врсте уговора. Након почетка светске економ2
3
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ске кризе у циљу заштите финансијског тржишта уведена је обавеза клиринга или полагања других вратса гаранција за ове финансијске инструменте, што се често у светској литератури означава као „фјучеризација
свопова”. Друга битна промена је у обавези пријављивања своп уговора
регулаторним телима.
Свoп угoвoри су нajчeшћe сaстaвљeни прeмa мeтoдoлoгиjи
прoписaнoj oд стрaнe International Swaps and Derivatives Association (ISDA).
Фjучeрси су високо стандардизовани уговори о купопродаји одређене активе у будућем периоду. Имају бројне сличности са форвaрд уговорима.
Висока стандардизација омогућава секундарно трговање што
представља посебну погодност за трговце који на дубоком фјучерс тржишту лако продају и излазе из ове врсте финансијских инструмената. Друга разлика у односу на форварде је обавезна клиринг фјучерса тако да
имају високу сигурност да ће се уговорне обавезе извршити, што се
остварује кроз механизам обавезног полагања новчаног износа „маргине” и купца и продавца. Маргински рачуни се дневно салдирају.
Oпције се могу дефинисати као изведени финансијски инструменти, који носe одређено право. Односи између уговорних страна регулишу
се опционим споразумом (option contract). Опциони споразум, у правном
погледу, представља непотпуни уговор, с обзиром да једном потписнику
даје право да купи или прода одређену врсту aктивe по унапред уговореној цени, али га на то не обавезује. Разлог за повиновање продавца опције жељи купца је што продавац опције (writer) при склапању опционог
споразума добија премију (premium) која представља цену опције.
Постоје два основна типа опционих уговора: куповна опција (call
option) и продајна опција (put option).
Куповне и продајне опције представљају одвојене уговоре, јер за
сваки од ових уговора постоји купац и продавац. Куповна опција представља уговор који купцу куповне опције даје право да купи одређену активу по унапред утврђеној цени до одређеног датума. Купац куповне опције може ово право реализовати, али није обавезан да то и учини. Са
друге стране, продавац куповне опције мора да изврши обавезу из опционог уговора.
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III Трговање изведеним финансијским инструментима
Фјучерсима и стандардизованим опцијама тргује се на берзанском
дериватном тржишту. Дериватна берза у свом саставу обавезно има клириншку кућу (In-the-house clearinghouse) или за послове клиринга ангажује лиценцирану независну клириншку кућу (Independent clearinghouse).
Сви изведени финансијски инструменти којима се тргује на берзанском
тржишту имају обавезу клиринга чиме се подиже сигурност трговања.4
Нaзив OTЦ тржиштe пoтичe oд скрaћeницe рeчи Over the counter.
Нa њему се тргуje фoрвaрдимa, свoпoвимa и нeстaндaрдизo-вaним
oпциjaмa. Oвo тржиштe je рeгулисaнo у извeснoj мeри прaвилимa ISDA,
али несумњиво је у мaњoj мeри рeгулисaнo у oднoсу нa бeрзaнскo тржиштe. Ванберзанско тржиште пружa вeћу флeксибилнoст aли и је и
нивo ризикa oд нeизвршeњa oбaвeзa супрoтнe стрaнe виши. Понуда и потражња се на овој врсти тржишта „теже” сусрећу услед нижег степена
организованости и индивидуалног карактера сваког нестандардизованог
уговора, нпр. укoликo jeднa стрaнa жeли дa зaкључи двогодишњи своп на
цену пшенице пoтрeбнo je нaћи супрoтну стрaну кoja имa пoтрeбу зa
управо оваквим угoвoрoм, зa рaзлику oд бeрзaнскoг трoвaњa гдe сe тргуje
типским угoвoрима. Најчешћи учесници у своп уговору су банке.
Клириншка кућа је неопходан предуслов за трговање стандардизованим терминским уговорима и неким врстама свопова. Клириншка
кућa има улогу у обезбеђивању извршeња дериватног уговора. Према томе улoгу трeћe угoвoрнe стрaнe преузима клириншка кућа кoja прима
новчане износе (маргине) и од купца и продаваца на фјучерс уговору као
новчану гаранцију којом се обезбеђује да у случају неповољног кретања
цене/вредности терминског уговора ниједна од страна неће отказати извршење уговора. Након пријема налога трговања берзански посредник
предаје налог клириншкој кући уколико је члан клириншке куће, а у случају да није, он мора потражити услуге члана клириншке куће. Прeмa
прoдaвцу тeрминскoг угoвoрa клириншка кућа се пoстaвљa кao купaц,
дoк сe прeмa купцу пoстaвљa кao прoдaвaц, зaхвaљуjући чeму купци и
продавци терминских уговора нису лично повезани, већ само постоји
исти број купаца и продаваца који се евентуално, уколико потоји захтев
за испоруку активе, упарују по стриктно утврђеним правилима.

4
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Постоје две врсте маргинских рачуна први иницијални (Initial
margin account) и други маргински рачун за одржавање (Maintenance
margin account). На крају сваког дана утврђује се цена/вредност терминског уговора на основу којих се врши усклађивање маргинских рачуна,
на начин да се сума за коју је једна уговорна страна у губитку, пребацује
на рачун друге стране терминског уговора. Уколико сума на рачуну падне
испод прописаног износа маргине за одржавање берзански посредник се
позива да допуни маргину, при чему он овај позив прослеђује својем
клијенту. Дневним усклађивањем износа на маргинским рачунима избегава се могућност да губитак трговца нарасте изнад износа на маргинском рачуну. У случају превеликог пада цене терминских уговора трговање се прекида да не би дошло до губитака и финансијских проблема клириншких кућа.
За разлику од фјучерса код опције маргински депозит полаже само продавац, јер купац има отворену могућност да изабере да ли ће искористити право на активирање изведеног финансијског инструмента, па
нема потребе да гарантује своје извршење, јер је већ платио опционо право приликом куповине опције.
Табела 1: Tргoвaњe фjучeрсимa и oпциjaмa у свeтским oквиримa у
пeриoду 2003. и 2014. гoдинe5
Категорија

Јан.-Дец. 2013.

Јан.-Дец. 2014.

%
Промене

Северна
Америка
Азија
Европа
Латинска
Америка
Остало
Укупно

7,830,496,564

8,212,951,665

4.9%

7,301,581,335
4,359,086,394
1,683,182,520

7,252,376,703
4,450,348,259
1,514,203,690

-0.7%
2.1%
-10.0%

377,405,023
21,551,751,836

437,558,230
21,867,438,547

15.9%
1.5%

У последњој деценији доминација САД тржишта изведеним финансијским инструментима слаби у односу на Азијско тржиште.
5

Futures Industry Association: Annual volume survey 2014, доступно на адреси: https://fimag.fia.org/sites/default/files/content_attachments/2014%20FIA%20Annual%20Volume%20Survey%20%E2%80%93%20Charts%20and%20Tables.pdf.
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IV Значај терминских уговора за управљање
ризиком пословања
Развијено тржиште берзанских и ОТЦ изведених финансијских инструмената има позитиван ефекат који се испољава непосредно кроз пружања могућности привредним субјектима да имплементирају хеџинг стратегије
и тиме управљају ризиком промене цена, каматних стопа, курсева валута,
климатских параметара и сл. Развијено наведено тржиште има и изражен индиректан утицај на јавно објављивање цена, каматних стопа, курсева валута и
др. Такође, рaзвиjeнo тржиштe извeдeним финансијским инструментима има
изражен позитиван ефекат на стабилност цена aктивe кojoм сe тргуje у
пoдлoзи тeрминских угoвoрa. Од значаја је и утицај на смањење инфлаторног
притиска кроз смањење ценовних флуктација aктивe кojoм сe тргуje.
Позитиван ефекат развијеног тржишта изведених финанссијских
инструмената је и у повећање обима кредита комерцијалних банака намењених приврeди. Бeрзaнскo и вaнбeрзaнскo тржиштe дeривaтимa у овом
погледу утичу на три начина: (1) откривањем цене производа која је банкама значајна у случају коришћења aктивe као залоге и омогућавањем одређивања вредности колатерала, (2) у случају да кредит није враћен, банке имају
организовано тржиште где могу продати производ и (3) у случају коришћења робе као залоге, банке имају могућност да изврше продају тeрминскoг
угoвoрa за период када доспева кредит и на тај начин се осигурају од неповољног кретања цена и губитка вредности колатерала, што омогућује банкама вишу процену вредности колатерала и издавање већег износа кредита.6
Управљање ризиком пословања коришћењем терминских уговора
заснива се на чињеници да хеџер поседује робу или је на други начин везан за кретање вреднсти активе која је у подлози терминског уговора. У
случају пада цене/вредности активе, умањење вредности активе или негативни утицај умањене вредности активе биће компензовани профитом
оствареним на терминском уговору и обрнуто повећање вредности активе изазваће губитак на терминском уговору, који ће бити компензован
истоветним добитком повећања вредности активе која је у поседу хеџера.
На овом месту даће се пример хеџинг стратегије са једним нестандардизованим и једним стандардизованим терминским уговором.
Примeр хеџинг стратегије на каматну стопу са форвардима:
Предузеће има отворен кредит од милиoн СAД $ сa кaмaтнoм стoпoм,
6
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кoja сe изрaчунaвa гoдишњe нa oснoву крeтaњa ЛИБOР-a.7 Кaмaтнa стoпa
je у oвoм случajу ЛИБOР + 2% нa гoдишњeм нивoу. Зa друг нoвчaни тoк
угoвoрeнa je фикснa кaмaтнa стoпa oд 5% нa гoдишњeм нивoу.
Укoликo ЛИБOР дoстигнe врeднoст oд 7% сумa кojу дилeр
исплaћуje кoмпaниjи изрaчунaвa сe прeмa фoрмули:
Изнoс = 1.000.000$ * (7%-5%) = 20.000$
Глaвницa сe мнoжи сa рaзликoм у ЛИБOР кaмaтнoj стoпи.
У супрoтнoм случajу укoликo дoђe дo пaдa ЛИБOРA нa гoдишњeм
нивoу и исти изнoси 3%. Изнoс кojи кoмпaниja плaћa дилeру je:
Изнoс = 1.000.000$ * (5%-3%) = 20.000$
У oвoм случajу губитaк нa фoрвaрд угoвoру ћe сe aнулирaти мaњe
плaћeнoм кaмaтoм пo крeдиту кoмeрциjaлнoj бaнци, тaкo дa ћe и у oвoм
случajу кoмпaниja имaти oбaвeзу прeмa крeдиту oд 5% + 2%.
Хeџинг стрaтeгиja кoмпaниje сaстojи сe у тoмe дa ћe бeз oбзирa нa
крeтaњe ЛИБOР-a плaтити кaмaтну стoпу нa пoзajмљeнa срeдствa 5% +
2% пo oснoву крeдитa. У oвoм случajу прoфит oствaрeн нa фoрвaрд
угoвoру oд 2% нa гoдишњeм нивoу ћe кoмпeнзoвaти пoвeћaнa кaмaтнa
стoпa нa oснoву пoвeћaнoг ЛИБOР-a кoja плaћa бaнци.
Taбeлa 2: Рaзличити сцeнaриjи примeнe хeџинг стрaтeгиje ФРA
угoвoрoм
ЛИБOР
3%
4%
5%
6%
7%

Кaмaтнa стoпa
прeмa бaнци
(ЛИБOР + 2%)
5%
6%
7%
8%
9%

Дoбитaк/губитaк нa
фoрвaрду

Укупнa кaмaтнa
стoпa

-2%
-1%
0
1%
2%

7%
7%
7%
7%
7%

Извор: Аутори

У случajу кoришћeњa ФРA угoвoрa зa хeџинг oд крeтaњa
вaриjaбилнe кaмaтнe стoпe кoмпaниja ћe oбeзбeдити фикснe oбaвeзe
7

LIBOR је једна од најчешће коришћених референтних каматних стопа коју израчунава и објављује British Bankers’ Association (BBA).
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плaћaњa крeдитa, aли нeћe мoћи дa кoристи нижe кaмaтнe стoпe у случajу
пaдa рeфeрeнтнe кaмaтнe стoпe.
Пример хеџинг стратегије осигурања цене робе коришћењем фјучерса: Произвођач кукуруза процењује да ће род крајем октобра бити
најмање 20.000 тона. Уколико се претпостави да је цена на фјучерс тржишту у новембру 325 дoлaрa пo тoни кукуруза што у потпуности одговара произвођачу. Из тог разлога контактира свог брокера и даје налог
да термински прода 20.000 тона кукуруза за испоруку у новембру (терминска заштита обично се отвара за најближу месечну позицију после
предвиђеног рока за стварну куповину или продају пољопривредних
производа), по цени од 325 дoлaрa пo тoни. У новембру се затвара термински уговор по цени од 320 дoлaрa пo тoни. Произвођач заиста продаје кукуруз на спот тржишту у новембру за 320 дoлaрa пo тoни.
Табела 3: Заузимање кратке хеџинг позиције (нема промене базиса)
Спот цена кукуруза
Планирана цена 325
дoлaрa пo тoни

Новембар - цена на
спот тржишту 320
дoлaрa пo тoни

Резултат на спот тржишту:
325-320 дoлaрa пo
тoни = 5 дoлaрa пo
тoни мање од
планиране цене

Терминска цена Кретање
кукуруза
базиса
Отвара кратку
позицију за новем/
бар (продаје) по
325 дoлaрa пo тoни
Затвара позицију
на новембарском
уговору по цени
/
од 320 дoлaрa пo
тoни

Резултат на
терминском тржишту:
325-320 = 5 дoлaрa
пo тoни прoфит

Извор: Аутори
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Крајњи резултат
- жељена цена 325 дoлaрa
пo тoни
- остварена цена на спот
тржишту 320 дoлaрa пo
тoни
- добит на терминском
тржишту 5 дoлaрa пo
тoни
Укупно остварена цена
325 дoлaрa пo тoни

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА

Право и привреда

Суштина отварања кратке хеџинг позиције састоји се у томе да и
ако дође до пада цене на спот тржишту као што је случај у наведеном
примеру, планирана цена (325 дoлaрa пo тoни) заштићена је добитком на
терминском уговору. Поједностављено се може рећи да колико год произвођач изгуби падом цена од априла до новембра на спот тржишту, толико ће добити на другој страни падом цена на терминском тржишту.
Ситуација приказана у табели 2 када се базис не мења у пракси се
назива перфектни хеџинг. У табели 2 цена кукуруза на спот тржишту пала је за исти износ (5 дoлaрa пo тoни), као и цена кукуруза на терминском
тржишту, док би у обрнутом случају скока цена на спот тржишту и скока
цена на терминском тржишту резултат био исти (јер се базис није променио), с том разликом што би пољопривредно предузеће у овом случају да
се није упуштало у трансакције на терминском тржишту остварило вишу
цену за свој производ.

V Предуслови за успостављање и развој трговања
терминским уговорима
Република Србија је у процесу прикључења ЕУ у обавези усклађивања свог законодавства у области тржишта терминских уговора са ЕУ
законодавством.
Потребно је нагласити да је након светске економске кризе дошло
до усклађивања законодавног оквира на глобалном нивоу.
Од посебне важности је Г-20 самит у Санкт Петербургу одржан 5.
и 6. септембра 2013. на коме су зацртани правци развоја робног и финансијског организованог тржишта за 20 најразвијенијих земаља, које су донеле следеће најзначајније принципе за развој трговања изведеним финансијским инструментима8: успостављање заједничких критеријума за
функционисање берзанских и ванберзанских организованих тржишта;
регулисање трговања своповима (swаps),9 кроз лиценцирање своп дилера,
регистровање трговања и обавезе клиринга за трговање своповима;
стриктна обавеза извештавања о трговању и увођење општих критеријума заједничких за регулаторне органе робно-берзанских система, као и
боља координација сарадње регулаторних тела.
8
9

Вид. више: G 20 Leaders’ Declaration, доступно на адреси: www.g20.org/documents/pittsburgh_summit_leaders_statement_250909.pdf, 15.10.2013.
Своп уговором (swaps) уговорне стране дају сагласност за размену одређене активе у будућем
периоду. Ова врста уговора карактеристична је за трговање валутама.
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Берзанско пословање у Европи је од посебног значаја за Србију,
стога је посебна пажња посвећена искуствима и моделима функционисања робних берзи у земљама чланицама ЕУ. С обзиром на то да Србија
пролази исти пут као и друге транзиционе земље, ова искуства могу бити
од користи. Имајући у виду наведену обавезу усклађивања правног система Србије са правним тековинама ЕУ, модел функционисања ЕУ система има посебан значај.
Једна од основних карактеристика ЕУ система лиценцирања и
контроле робних берзи је обједињавање контролних функција у оквиру
једне институције која контролише и спот и терминско трговање робом,
трговање на тржишту капитала, рад банкарског сектора, осигуравајуће
индустрије и сл.
Законодавну и контролну функцију у области лиценцирања и
контроле тржишта капитала, које укључује и деривате на пољопривредне
производе, обавља European Securities and Markets Authority (ЕSМА).10
Робно-берзанско спот тржиште робе није предмет уређења ЕУ законодавства, већ је препуштено уређењу сваке појединачне земље чланице.
У 2012. години на снагу је ступио закон у стручној јавности познат
као EMIR11 који доноси сличне одредбе као и Dodd-Frank Act.12 Основне
одредбе EMIR-а, које се односе на робно-берзанско пословање су: 1) обавезан клиринг и за берзанске и већину ванберзанских инструмената трговања, 2) примена одређених техника управљања ризицима за инструменте трговања који не подлежу клирингу, 3) извештавање о трговању,13
4) посебни захтеви за оснивање и рад клириншких кућа и платформи за
трговање.14
Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената из 2003. године, створио је законске претпоставке за успостављање трговања терминским уговорима, али се то још увек није догодило.
У Републици Србији је у неколико наврата покушано да се успостави робно-берзанско пословање регулисањем ове области кроз доношење посебног Закона о робним берзама. За то је у претходном периоду
10
11
12
13
14
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Вид. више: European Securities and Markets Authority, доступно на адреси: www.esma.europe.eu,
11.7.2013.
Вид. више: Regulation (EU) No. 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4th July
2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories.
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Pub. L. 111-203, H.R. 4173).
Обе стране у трговању имају обавезу да у одређеном року пријаве трговање.
В. Ковачевић.
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постојала правна могућност, до измена директиве МИФИД 2 која је донесена 2. јула 2014. године и предвиђено је да ступи на снагу у јануару
2018. године.15 Наиме, ова директива је сврстала робне деривате са финансијским и егзотичним дериватима у јединствену категорију финансијских инструмената, чиме је тржиште и трговање свих терминских уговора регулисано на исти начин. Имајући у виду овај нови приступ директиве, следи да би се регулисање свих терминских уговора у Србији морало
извршити кроз унапређење Закона о тржишту капитала –ЗТК.16
Регулисање спот терминског трговања робом није обухваћено зејаденичком ЕУ регулативом, већ свака земља чланица ову област регулише својим националним законодавством, тако да се у овој области може
успоставити законски оквир чији би садржај предложило министарство
надлежно за послове трговине.17
С друге стране, основна област унапређења законског оквира терминских уговора је у регулисању лиценцирања, рада и контроле рада
клириншких кућа. Наиме, ЗТК предвиђа да наведене послове на овом тржишту обавља Централни регистар. У вези са тим, постоји проблем јер
ова институција још увек није оформила систем за клиринг и салдирање
изведених финансијских инструмената, што може бити последица различитих чињеница (нпр. недовољног интереса, обавезе да се по ЗТК-у Централни регистар мора налазити најмање 51% у власништву државе и сл.).
Према ЕУ законској регулативи оснивање и рад клириншких кућа мора
бити слободно (клиринг се сматра „тржишним услугама”). Затим, клириншка кућа мора бити засебно правно лице што није случај са Централним регистром који поред клиринга врши и своју основну функцију регистра хартија од вредности.18
У погледу лиценцирања и контроле клириншке куће у ЕМИР регулативи се наводи да регулаторну функцију мора обављати најмање једна
институција али се не наводи која. У скоро свим ЕУ земљама пракса је да
15
16
17

18

MiFID II Directive (Directive 2014/65/EU).
Службени гласник РС, бр. 31/2011.
Спот робно берзанског трговања какво је тренутно успостављено у оквиру Продуктне берзе
Нови Сад има мали значај. У светским оквирима се процењује да се мање од два посто робно
берзанског трговања обавља на спот тржишту, док преосталих деведесет осам посто обухвата
терминско трговање.
Обавезом да клириншка кућа буде посебно правно лице, намера је да се у случају банкрота
клириншке куће која служи за преузимање ризика на тржишту заштити регистар хартија од
вредности и обрнуто, у случају банкрота везаног правног лица да не дође до финансијских
проблема у клириншкој кући.
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лиценцирање и контролу рада клириншких кућа врши Комисија за хартије од вредности и Централна банка, што се може препоручити и за услове
који постоје у Србији. Хармонизацијом ЗТК са ЕУ регулативом у области
клиринга омогућило би се оснивања берзанских клириншких кућа (In-thehouse clearinghouse) и независних клириншких кућа (Independent clearinghouse). Поред неопходног усклађивања законодавства постигао би се и
ефекат: унапређења капацитета домаћих берзанских кућа за укључење у
светске берзанске групације,19 смањиле би се могућности манипулација
што је нарочито значајно за „плитка” тржишта с обзиром на то да велике
интернационалне клириншке куће са собом доводе трговце који нису повезани са домаћим трговцима, а такође би се повећао обим трговања на
домаћим берзама и ОТЦ тржишту услед привлачења постојећих клијената
великих интернационалних клириншких кућа. Потребно је нагласити да
клириншка кућа регистрована у једној земљи чланици без икаквих додатних регистрација може обављати послове клиринга у целој ЕУ.
Друга важна област усклађивања ЗТК је регулисање трговања своповима. Регулација је потребна у две области, прво успостављање обавезе
клиринга свопова или полагања друге врсте гаранција извршења ове врсте уговора и друго успостављање обавезе извештавања регулаторног органа о трговању своповима.
Од значаја би било и регулисање у ЗТК посебне категорије робних
инвестиционих фондова. Робни инвестициони фонд (РИФ) је намењен
колективном инвестирању. РИФ-ом управља друштво за управљање робним инвестиционим фондом, улажу се новчана средства у изведене финансијске инструменте са циљем остварења профита и управљања ризиком пословања.
Друштво за управљање РИФ-ом мора бити посебно правно лице20
које га оснива и управља њиме. Рад РИФ-а се уређује правилима, које доноси друштво за управљање робним инвестиционим фондом уз претходну сагласност Комисије. Друштво за управљање робним нвестиционим
фондом мора ангажовати најмање једног портфолио менаџера на неодређено време који, поседује лиценцу за ову врсту послова. Ова лиценца зах19

20
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До сада берзанске групације приликом укључивања нове берзе у граупацију нису оснивале
нову клириншку кућу нити су овај посао поверавале централном регист,у већ је постојећа
клириншка кућа проширила своје активности на нову берзу.
Код робних инвестиционих фондова за разлику од фондова тржишта капитала постоји могућност губитка који превазилази имовину фонда тако да се овом одредбом онемогућава повлачење у банкрот више правн-их повезаних правних лица.
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тева се и за директора и најмање половину чланова управе. Програм полагања испита за лиценцу би утврђивала Комисија.21
У погледу организационе структуре РИФ би се оснивао као затворени фонд или приватни фонд, у складу са законом којим се уређују инвестициони фондови. РИФ утврђује свој инвестициони циљ који мора
бити јасно дефинисан у проспекту, као основном документу који потенцијалним инвеститорима пружа потпуне и јасне информације за доношење одлуке о улагању.
Правно регулисање питања везаних за РИФ и друштава за управаљање могућа су кроз два решења: 1) измене и допуне Закона о инвестиционим фондовима или 2) уређење ЗТК-ом уз сходну примену закона којим се уређују инвестициони фондови.
У погледу закона чија је међусобна усклађеност од нарочитог значаја за успешно функционисање целокупног система организованог трговања терминским уговорима, поред ЗТК, посебан значај имају: Закон о
робним резервама,22 где би – у циљу омогућавања успостављања робних
деривата – било неопходно да се модел интервенисања измени тако да се
са интервенција које су засноване на одређивању интервентне цене закључцима Владе која је позната унапред малом броју особа, пређе на ЕУ
модел куповине робе од стране Робних резерви путем јавне набавке прикупљањем понуда. Закон о привредним друштвима (за статусна питања
организатора тржишта и осталих учесника на робном тржишту), Закон о
инвестиционим фондовима, закони из области опорезивања, Закон о задругама (где би се могло обезбедити веће јединство у наступу на тржишту нарочито индивидуалних произвођача и смањивање њихових трошкова трговања), Закон о јавним складиштима пољопривредних производа и регулатива која уређује питање субвенција у области пољопривреде (да би се обезбедила потпуна усклађеност политика у овој области, посебно имајући у виду да је област пољопривреде кључно поглавље у преговорима са Европском унијом).
За обезбеђење правне сигурности, извесности планирања и инвестирања свих учесника на тржишту роба, неопходно је избећи честе и неусклађене промене закона и других прописа. Посебан значај у том сми21

22

Добросав Миловановић, Душан Протић, Владо Ковачевић „Потреба за доградњом правног
система у вези са трговином стандардизованим робама и стандардизованим терминским уговорима”, Право и привреда, бр. 4–6/2013, 289–308.
Службени гласник РС, бр. 18/92.
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слу имају прелазне и завршне одредбе наведених закона, јер се њима за
жељени период може предвидети правац кретања (нпр. повећање одређених стандарда).
Коначно, идеално би било да се уз законе истовремено припреме
и подзаконски прописи или да се бар обезбеде смернице за њихову израду. То би омогућило свим учесницима у законодавном процесу (у оквиру
релевантних министарстава, Владе и Народне скупштине) да целовито
сагледају потенцијалне ефекте наведених закона и могућност њиховог
спровођења, што би за резултат имало и квалитетнија нормативна решења, избегавање могућих неусклађености у прописима и њихову већу
спроводљивост уз ниже трошкове.23
У погледу активности на путу усклађења српског законског оквира са ЕУ на основу искустава других транзиционих земаља и анализе домаће праксе може се дати препорука:
1. Припрема ЕУ Twining пројекта од стране министарства надлежног за послове финансија. У овом циљу у 2015. години организован је
Taiex expert visit тако да се може користити Taiex study visit или Taiex
workshoop. Могуће је користити и друге ЕУ фондове намењене припреми
Twining-a нпр. EU framewoorks;
2. Усклађивање ЗТК са EU acquis, уз коришћење ЕУ твининг пројекта;
3. Апликација Републике Србије према ЕУ комисији и ЕСМА у циљу
укључивања Српског финансијског тржишта у ЕУ систем. ЕУ Комисија
процењује да ли се финансијски систем у земљи апликанту користи за
финансирање тероризма и прање новца, док ЕСМА процењује техничку
усаглашеност. Укључивањем Србије у ЕУ тржиште поред терминског позитиван ефекат би се остварио и на тржишту капитала и спот робно-берзанском тржишту.
С обзиром на то да материја робних берзи није уређена већ скоро
деценију и чињеницу да је повољан моменат да се у овој области заузме
лидерска позиција у целом региону тзв. Западног балкана а и шире, постоји потреба за квалитетним и усклађеним регулисањем ове материје у
складу са највишим стандардима правне сигурности, ефикасности и економичности трговања, клиринга и салдирања. Такође, постојеће институције на финансијском и робном тржишту би требало да размотре могућ-
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ности међусобне сарадње и повезивања у циљу повећања ликвидности,
обезбеђења потпуне правне сигурности и смањења трошкова пословања.

VI Закључак
И поред законског оквира који омогућава успостављање трговање
терминским уговорима у Србији до успостављања наведеног тржишта до
сада није дошло. Разлози су пре свега у неадекватном законском оквиру
који није усклађен са ЕУ регулативом.
Основне области усклађивања су у погледу регулисања слободног
лиценцирања и контроле клириншких кућа, као и регулисања своп тржишта.
Анализом у оквиру рада су изражени позитивни утицаји које би
развијено трговање терминским уговорима имало на унапређење сегмента управљања ризиком привредних субјеката, као и позитивни индиректни ефекти на привреду Србије. У том циљу неопходно је кроз измене Закона о тржишту капитала унапредити и подстаћи развој ове врсте тржишта.
У овом раду истражени су предуслови у области законске регулативе који су од значаја за развој дериватног тржишта. С обзиром на то да
поред законског оквира на развој ове врсте тржишта значајно утичу
условуи општег пословног окружења у наредним истраживањима од значаја би било анализирати ове предуслове и дати препоруку и за унапређење општег пословног амбијента који је од значаја за трговање дериватним иснтрументима.
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PREROGATIVES AND IMPORTANCE OF DEVELOPMENT OF
EXCHANGE AND OTC MARKETS FOR DERIVATIVE
CONTRACTS IN SERBIA
Summary
The aim of the paper is to determine the prerogatives related to legal framework, as well as the importance of the development of derivative contracts for
the Serbian economy.
Derivative contracts are: forwards, futures, options and swaps. According to the degree of organization of the market derivative contracts are traded
into Exchange (futures and standardized options) and OTC (Over-The-Counter) market (forwards, non-standardized options and swaps). Developed derivative markets allow risk management i.e. price risk, interest rate risk, exchange
rate risk or climate parameters (perception, temperature etc.). In this way a derivative market has positive impact through the discovery of future the price,
having a positive effect on reducing price volatility, reducing inflationary pressure and the like. Although in Serbia there are legal conditions for establishing
derivative contracts, trade with this type of securities not yet come. The causes
are primarily in the inadequate legal framework and the non prerequisites in
the overall business environment, which is important for trading this contracts.
The analyze in this paper showed that the upgrading of the legal framework in the field of clearing, execution and records of swap contracts will create
the necessary prerequisites for establishing a futures market that would have a
positive impact on the Serbian economy.
Key words: derivative securities, exchange, OTC.
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ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА У БАНКАМА
Резиме
Потреба за предузимањем активности унапређења и развоја ревизорске праксе посебно је дефинисана у банкарском сектору. Заштита
општег и појединачног интереса у обављању ревизорских послова у банкарском сектору одређује јасне задатке, не само примене међународних
решења, већ и хармонизације домаћих закона са међународном ревизорском регулативом. Циљ рада је да кроз анализу међународних и домаћих
ревизорских прописа, приближи и омогући њихову лакшу примену у пракси. Активности на имплементацији ревизорских прописа Европске уније
у области банкарства спроводе се на различитим нивоима и у различитим формама у већини европских земаља. Унификација ревизорских процедура и поступака се дефинише Међународним стандардима ревизије,
Међународним рачуноводственим стандардима и директивама Европске
уније. Република Србија је постојећа решења инкорпорирала у своје законодавство. Кроз стварање адекватног правног и институционалног
оквира ревизорске праксе у банкарском сектору, Република Србија је на
добром путу у оквиру припреме за процес придруживања Европској унији.
Кључне речи: интерна ревизија, домаћа и међународна регулатива.

I Увод
Банке су последњих година посебно изложене новим утицајима из
спољног окружења које карактерише сложеност, динамичност и променљивост околности у којима банке послују.1 Ефекти дерегулације, примењених нових информационих технологија кроз електронско банкарство,
као и свеопштег процеса глобализације су видљиви у савременом банкарском пословању.2
1
2

Nara Yoshino, Financial Sistem Stability, Regulation and Financial Inclusion, ADB Institute, Financial Services Agency, Japan, 2015, 3.
Hartmut Brinkmeyer, Drivers of Bank Lending – New Evidence from the Crisis, Springer, 2015, 1.
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Савремене тенденције у пословању банака доносе бројна питања и
изазове који се тичу страних тржишта новца, великог промета капитала,
растуће кокуренције, дерегулације, адекватне примене домаћих и међународних прописа. У садашњем тренутку од посебне важности је питање
усклађености пословања банака са домаћом и међународном регулативом. Експанзија банкарског пословања, децентрализација и диверзификација банкарских послова доприноси повећању значаја и улоге интерне
ревизије у банкама. Нове технологије и нова регулатива одређује другачије задатке интерене ревизије у односу на примарно дефинисане.3
Интерна ревизија у банкама је на почетку свог установљења имала
улогу спречавања и заштите од крађе, корупције, утаје и преваре у банци. Касније, интерна ревизија добија задатак успостављања контроле унутар банке
као њене главне функције, а у савременим условима банкарског пословања
интерна ревизија се посматра као важна пословна функција банке. Интерна
ревизија у банкама се дефинише као важна компонента у управљању банком.
Кроз управљање ризицима и својим контролним активностима, интерна ревизија постаје основ банкарског сигурног и стабилног пословања.4
Њен задатак је надзирање и оцењивање функционисања укупног
банкарског пословања, уз праћење остваривања постављених циљева. Такође се утврђује поузданост, објективност и истинитост финансијских извештаја, али и осталих информација од значаја за успешно и сигурно пословање банке. Основни задатак интерне ревизије у банкама је добијање
тачне информације о регуларности њеног пословања. Сходно томе се истиче да интерна ревизија представља важну пословну функцију сваке банке и као таква треба да допринесе даљем унапређењу пословања банака.
У циљу осигурања успешног пословања и финансијске стабилности, интерна ревизија добија све више улогу вишег ступња надзора над целокупним пословањем. Процена свих ризика који прате пословање банке
представља тежиште интерне ревизије банака у садашњем тренутку.
Помоћу интерне ревизије обезбеђује се тачно информисање о свим
извршеним банкарским трансакцијама, као и усклађеностима њених пословних трансакција са позитивним законским решењима, тако да се кроз интерну ревизију врши константан надзор над целокупним пословањем банке.

3
4
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Улога интерне ревизије у банкама је стална процена њене активности,
оцена пословних одлука менаџмента и предузетих мера за отклањање слабости у контроли. Циљ интерне контроле је успешност управљања пословањем,
као и поузданост и потпуност финансијских извештаја уз оцену усклађености
са законским и другим прописима. Интерна ревизија утврђује поузданост
финансијских и пословних информација које долазе из различитих организационих делова, а на основу којих се доносе одговарајуће пословне одлуке на
различитим нивома управљања. Поред тога што укључује и рачуноводствено
и финансијско пословање, она даље укључује и функционалне делове организације. Као независна пословна функција, интерна ревизија има за циљ истраживање и оцену свих активности банке. На тај начин интерна ревизија
представља поступак откривања и спречавања нелегалних радњи и неправилности у пословању банке, чиме уједно доприноси јачању сигурности пословања банака. Спровођењем интерне ревизије у банкама остварује се заштита
пословног система изнутра, заштита власника и менаџмента банке од несавесног понашања запосленог, а истовремено штити се интерес власника од менаџмента банке.5 Пружајући анализе, процене, препоруке, савете и информације везане за ревидиране активности, пружа помоћ и руководству организације и њеним власницима. Као унутрашња ревизија банке, има већи обим деловања као и значај за власника и менаџмент банке од било ког облика спољне ревизије. Власници и менаџери имају истородну потребу независне контроле њиховог пословања, односно увођења функције интерене ревизије у
своје пословање. Увођење функције интерене ревизије у пословање банке води ка стабилности и сигурности и зато је интерна контрола у различитим облицима и форми и пре законског уређења била присутна у пракси.

II Развој интерне ревизије
Корене интерне ревизије можемо наћи још у времену старих цивилизација попут Египта и Старе Грчке. Појмовно одређење ревизије
превазилази у потпуности његово етимолошко значење (ревизор потиче
од латинске речи revidere – поново видети, и audare – слушати, чути).
Ревизија данас у својим дефиницијама дотиче многе елементе пословања. Сам атрибут интерни указује на чињеницу да је лице које је спроводило контролу било запослено у одређеној институцији. Тада није постојао израз ревизија која се касније развија и представља сегмент интерног надзора

5

Снежана Љубисављевић, „Организовање и задаци интерне ревизије у домаћим и страним
банкама у Републици Србији”, Економски хоризонти, бр. 1/2013, 45–59.
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који стоји насупрот текуће контроле. Интерна ревизија испитује завршене
пословне промене и зато је одређујмо као накнадну контрола.
У старом Египту порески приходи су надгледани у току одвијања
процеса рада, а затим после његовог завршетка и то од стране два лица у
временским размацима. Ту се осликавају елементи интерног надзора.
У античкој Грчкој се појављују први ревизорски чиновници, тзв.
логисти који су вршили накнадну контролу располагања финансијских
средстава у државним институцијама на крају године.6
Постоје историјски трагови о томе да је интерна ревизија постојала и
у неким енглеским градовима 1285. године. Они сведоче о именовању интерних ревизори града Лондона, који су испитивали рачуне у краљевском
власништву. Касније је интерна ревизија функционисала не само у државним институцијама, већ и у делатности предузетника и банака.7
Неразвијено банкарство, предузетништво ограничава интерну ревизију на испитивање тачности књиговодства у циљи откривања евентуалних злоупотреба. У том времену интерна ревизија се сводила на финансијску ревизију где су предмет контроле биле само рачуноводствене
евиденције и информације. Представљајући механизам за поновну проверу рачуна, имала је за циљ елиминисање грешака. Јачање функција интерне ревизије и испитивања свих пословних процеса, развија се упоредо
са јачањем привредних субјеката.
Елементи ревизије се могу пронаћи и у Венецији где је 1581. године основано „удружење књиговођа”, као прва професионална организација ревизора.
Развој ревизорске професије започиње касније кроз оснивање професионалног удружења ревизора 1853. године Royal Charter, односно овлашћене
енглеске круне за обављање послова ревизије, када се и недуго затим, установљава звање „овлашћени рачуновођа”. Временом са развојем тржишне приведе, интерна ревизија добија важну улогу у свим гранама економије.
Савремена интерна ревизија почиње да се развија тек крајем 19.
века, са формирањем ревизорских јединица у предузећима и банкама,
као што су службе, сектори или одељења интерне ревизије.8

6
7
8
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Значај интерне ревизије постаје већи тек након велике светске економске кризе 1929–1933, услед потребе за ефикасним управљањем и развојем
великих привредних субјеката. У Сједињеним Америчким Државама и Немачкој, већа предузећа оснивају властиту службу за интерну ревизију.
У Сједињеним Америчким Државама је 1941. формиран Институт за
интерну ревизију који је својим радом, као и донетим актима значајно утицао
на јачање правног и институционалног оквира даљег развоја интерне ревизије у свету. Од посебне важности за унификацију права у области интерне ревизије је Изјава о обавезама и одговорностима интерних ревизора.9
Прво организовање интерне ревизије у Европи представља формирање одељења интерне ревизије у Немачкој 1875. године, када се надлежности интерног ревизора шире изван књиговодственог надзора, и обухватају надзор над поштовањем прописа, уговора, остваривање предвиђених планова, итд. По угледу на Сједињене Америчке Државе и задатке
основаног Института за интерну ревизију, и Немачка оснива национални
Институт за интерну ревизију. Управо се из оваквих потеза сагледава још
и тада присутан значај униформног решавања постојећих питања.
Развој интерне ревизије је био дуг, тако да сада постоји не само формално другачији приступ организацији интерне ревизије, већ и у суштински
другачијем приступу не само провере већ и шире стратегије пословања.
Пословање банке се темељи на тачним, прецизним и провереним
информацијама, а интерна ревизија може да обезбеди управо такве информације.
Дефинисањем и применом систематског приступа процени и унапређењу управљања ризиком, контроле и управљачким процесима, интерна ревизија треба да доприноси јачању банкарског сектора.
Примарни задатак интерне ревизије као независне делатности,
педставља давање објективног, стручног мишљења ради побољшања пословања банке. У обављању својих функција, интерни ревизор је независан од остатка организације тако да се на њега не може вршити притисак
било које врсте да не саопшти нађене налазе.
Дефиницију интерне ревизије коју је у јуну 1999. године донео
Међународни Институт интерних ревизора гласи: ,,Интерна ревизија је
независна, објективна и консултантска активност која за циљ има унапређење и побољшање пословања организације. Она помаже организа9

Владимир Познанић, „Улога одбора за ревизију у корпоративном управљању”, Ревизор, бр.
13 (53)/2011, 10–24.

359

4-6/2016.

Мирјана Кнеевић (стр. 355-367)

цији да оствари своје циљеве путем увођења систематског, дисциплинованог приступа за процењивање и унапређење ефективног управљања
ризиком, контроле и процеса управљања.” Наведеном дефиницијом интерне ревизије утврђују се јасне улоге за интерне ревизоре, као пружаоце
услуга провере и консалтинга. Кроз остваривање оваквих улога интерних
ревизора, практично је дефинисана потреба утврђивња њихове независноти и објективности. На основу датих улога интерној ревизији, пословна пракса одређује интерну ревизију као активност независног,
објективног уверавања и консултантска активност осмишљена са циљем
креирања додате вредности и унапређења пословања банке.10 Такође, интерна ревизија се дефинише и као независна функција управљања која
мора да садржи сталну и критичку оцену банкарског пословањау циљу
откривања и спречавања противзакнитих радњи.
Неадекватно стање код процене ризика, неуређен правни положај
повезаних лица у банкама ствара потребу потпунијег уређења института
интерног ревизора. Експанизија банкарског пословања јасно дефинише
потребу не само оцене усклађености пословања банке са законом, већ
пре свега потпуног законског уређења института интерног ревизора у
циљу потпуније контроле банкарског пословања.
Интерна ревизија треба, као систематичан процес објективног добијања и процене доказа везаних за изјаве о економским активностима и догађајима, да одреди степен сагласности између тих тврдњи и установљених критеријума и добијене резултате пренесе заинтересованим корисницима.11

III Регулаторни оквир интерне ревизије
Дефинисање обвезника интерне ревизије у домаћем законодавству утврђени су Законом о банкама, Законом о осигурању,12 Законом о
добровољним пензионим фондовима и пензијским плановима,13 Законом о инвестиционим фондовима,14 као и Законом о буџетском систе10
11
12

13
14
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му,15 којим се функција интерне ревизије уводи као обавезна у институције јавног сектора. Законом о ревизији16 уређују се услови и начин обављања ревизије финансијских извештаја, обавезност ревизије, стручна
оспособљеност лица и лиценце за обављање ревизије, давање и одузимање дозволе за рад друштвима за ревизију и самосталним ревизорима,
надзор над обављањем ревизије као и друга питања у вези са ревизијом.
Како би се осигурало ефикасно спровођење процеса интерне ревизије, исти је регулисан законским и подзаконским актима на националном нивоу. С обзиром на специфичност пословања банака правни
оквир представља Закон о банкама. Ради остваривања циљева интерне
ревизије, потребно је уредити питање унутрашње организације банкарске контроле чији је састав уједно предуслов за квалитетан рад интерне
ревизије. У обављању тих активности банка мора поштовати бројне законе и прописе, а Законом о банкама је управо регулисано успостављање и
функционисање ревизије у истим.
Законски оквир дефинисања института интерне контроле и ревизија у банкама представља Закон о банкама.17 У закону су дефинисана питања система унутрашњих контрола; функције контроле усклађености
пословања банке; функције унутрашње ревизије; овлашћења унутрашње
ревизије; годишњег извештаја о адекватности управљања ризицима и
унутрашњој контроли.18
Према Закону, банка је дужна да примени ефикасан систем унутрашњих контрола кроз праћење ризика којима је банка изложена, тј.
кроз управљање ризицима, усклађивање пословања и кроз унутрашњу
ревизију.19
Народна банка Србије има право да својим посебним правним актима ближе уреди питање спровођења система унутрашњих контрола.
Контролу усклађености пословања банке спроводи посебна организациона јединица у банци са руководиоцем којег именује и разрешава управни
одбор банке. Одговоран је за препознавање и праћење ризика усклађености
пословања банке и за управљање тим ризиком, који посебно обухвата ризик
од санкција регулаторног тела и финансијских губитака. Ризик усклађености
15
16
17
18
19

Закон о буџетском систему, Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015.
Закон о ревизији, Службени гласник РС, бр. 62/2013.
Закон о банкама – ЗОБАНК, Службени гласник РС, бр 107/2005, 91/2010 и 14/2015.
ЗОБАНК, одељак 2.
ЗОБАНК, чл. 82.
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пословања банке настаје као последица пропуштања усклађивања пословања
банке са законом и другим прописом, стандардима банкарског пословања,
процедурама за спречавање прања новца и финансирања тероризма. Ова организациона јединица има обавезу да најмање једном годишње извештава извршни одбор и одбор за праћење пословања банке о усклађености пословања
банке, као и обавезу да састави програм праћења усклађености пословања
банке, са методологијом њиховог рада, планиране активности, начин провере
те усклађености, као и план обуке запослених.
У банци постоји организациона јединица чија је основна дужност
вршење унутрашње ревизије уз обавезу давања управном одбору банке независног и објективног мишљења о питањима која су предмет ревизије.
Интерна ревизија обавља и саветодавну активност усмерену на
унапређење постојећег система унутрашњих контрола и пословања банке.
Један од њених циљева је пружање помоћи управном одбору банке кроз
примену систематичног, дисциплинованог и документованог приступа
вредновању и унапређењу постојећег начина управљања ризицима.20
Банка је дужна да функцију унутрашње ревизије врши у складу с
прописима који уређују основне принципе организације и рада унутрашње ревизије банке.
Закон даље дефинише функције унутрашње ревизије, тако да наводи да је унутрашња ревизија дужна да оцењује адекватност и поузданост система унутрашњих контрола банке и функције контроле усклађености пословања банке као и да је дужна да обезбеди да се ризици на одговарајући начин идентификују и контролишу.
Закон дефинише и обавезу утврђивања слабости у пословању банке и њених запослених, као и случајеве неизвршења обавеза и прекорачења овлашћења. Поред тога, дефинисана је дужност припреме предлоге за
отклањање тих слабости, као и препоруке за њихово спречавање.21
Једна од одређених функција је одржавање састанака са управним одбором банке, као и одбором за праћење пословања банке као и редовно припремање извештаја о активностима унутрашње ревизије ињиховог достављања управном одбору банке, као и одбору за праћење пословања банке.22
Запослени у организационој јединици у чијој надлежности је унутрашња ревизија без ограничења врше надзор над пословањем банке и
учествују на седницама управног одбора банке и његових одбора. Имају
20
21
22
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право да захтевају од запослених у банци писмено обавештење о пропустима, слабостима и грешкама у свом раду, као и да их отклоне.
Банка је дужна да Народној банци Србије достави годишњи извештај, одобрен од стране управног одбора банке, о адекватности управљања ризицима и унутрашњој контроли банке, заједно са годишњим финансијским извештајем.23
Прописана садржину извештаја садржи податке о томе да ли су
управни и извршни одбор банке идентификовали значајне ризике; да ли
су политике унутрашње контроле и управљања ризицима у банци адекватне и да ли се ефикасно примењују; да ли су Народној банци Србије
достављени тачни прикази политика управљања ризицима и система
унутрашњих контрола као и да је утврђен план активности за отклањање
недостатака и да се примењује или да ће бити утврђен и достављен на
усвајање управном одбору банке.24
Поред важећег закона, велики допринос у поступку регулације
института интерне ревизије пружила је Одлука о основним принципима
организације и рада интерне ревизије банке и друге финансијске организације.25 Одлуком се детаљно одређују циљеви интерне ревизије на начин
који према нашем мишљењу може да обезбеди зажштиту успешног пословања банке и у садашњем тренутку. Одлуку доноси гувернер Народне
Банке на основу Закона о Народној банци и Закона о банкама и другим
финансијским организацијама.26
Овом одлуком ближе се прописују основни принципи организације и рада интерне ревизије банке и друге финансијске организације.
Интерна ревизија мора бити организована као независна функција у банци и то на начин којим се обезбеђује континуирано праћење, проверу и
унапређење система рада у банци, као и идентификацију ризика којима је
банка изложена. Основни циљеви интерне ревизије треба да буду утврђени актима банке тако да обезбеде заштиту њеног бонитета и реално исказивање њеног финансијског резултата. Уређено је питање дужности интерне ревизије у банкама, у смислу ефикасног, континуираног, редовног
23
24
25
26
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Одлука о основним принципима организације и рада интерне ревизије банке и друге финансијске организације, Службени лист СРЈ, бр. 39/2002.
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и 73/2000 и Закона о банкама и другим финансијским организацијама, Службени лист СРЈ,
бр. 32/93, 61/95, 44/99 и 36/2002, чл. 7 ст. 3.
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и квалитетног вршења функције конроле, при чему интерна ревизија
треба да буде независна и објективна.
Интерни ревизор не сме да обавља руководеће послове у банци. Самосталан је у спровођењу програма и оперативних годишњих планова интерне ревизије. Функцију интерне ревизије банка је дужна да обавља у складу с
међународно признатим стандардима интерне ревизије и ревизије пословања
банака. Поред наведеног, у Одлуци се уређује питање надлежност надзорног
одбора банке: за усвајање програма интерне ревизије банке; оперативног годишњег плана интерне ревизије банке; обезбеђивање услова за спровођење
програма интерне ревизије банке и успостављање интерне ревизије у банци
као независне функције; именовање интерног ревизора; утврђивање висине
примања интерног ревизора банке и његове одговорности.
Уопштено је дефинисана обавеза интерног ревизора да доставља
извештаје надзорном одбору, директору банке и лицима са посебним
овлашћењима у банци за отклањање утврђених неправилости, при чему та
иста лица одговарају за неприхватање препорука интерног ревизора. Анализом овог правног акта уочава се правна празина која се тиче недостатка
јасног одређивања обавезе интерног ревизора да ревизорски ивештај доставља управном, надзорном одбору или менаџмету банке. Мишљења смо
да се као резултат овакве правне празнине јавља неуједначена пословна
пракса достаљања ревизорског извештаја различитим органима.
Да бисмо били присутни на европском тржишту, ревизорска
ативност мора бити међународно упоредива што се постиже кроз процес
континуираног прилагођавања и примене међународне регулативе. Међународне смернице интерне ревизије дефинишу да интерна ревизија
треба да пружа организацији чисто ревизорску услугу која се односи на
независно и објективно уверавање и саветодавну услугу. Функција интерне ревизије мора организацији да донесе економске користи и осмишљена је тако да додаје вредност и доприноси унапређењу пословања организације. Интерна ревизија служи организацији тако што јој помаже
да оствари своје циљеве систематичним и дисциплинованим приступом
процењивању и унапређењу ефикасности процеса управљања ризиком,
контролних процеса и процеса управљања организацијом (процеса корпоративног управљања).27
27
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Удружење интерних ревизора Србије издало је превод Међународног оквира професионалне
праксе интерне ревизије (тзв. црвена књига) који се примењује од 1. јануара 2011. године.
Међународни оквир професионалне праксе је концептуални оквир који обједињује меродавне смернице за професионалну праксу интерне ревизије које уређују улогу, положај, одго-
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У циљу побољшања и унапређење квалитета супервизије банака
на међународом нивоу и уједначавања банкарске регулативе, Базелски
комитет за супервизију банака28 формулише споразуме који садрже
основне стандарде супервизије, са препоруком земљама за њихову примену у складу са постојећим националним законским решењима.
Базел I из 1988. године дефинише елементе капитала банака, а Ба29
зел II настаје из потребе за променама у начину обрачуна показатеља
адекватности капитала. Стандарди споразума Базела II чине три стуба:
минимални капитални захтев, супервизорска процена и тржишна дисциплина.
Базел II доприноси јачању стабилности банкарског сектора, унапређењу процеса управљања ризицима у банкама, повећању транспарентности банкарског пословања. Споразум доприноси посебно усклађивању пословања са условима пословања на међународном тржишту
кроз усклађивање са пропосима Европске Уније.
Настала је нова домаћа регулатива на основу Базел II споразума.
Донет је тзв. базелски пакет одлука кога чине одлуке о адекватности капитала банке, управљању ризицима банке, објављивању података и информација банке, контроли банкарске групе на консолидованој основи и
извештавању о адекватности капитала банке.30
Базел III31 споразум као глобални регулаторни оквир за стабилније банке, садржи мере за подршку банкама и пружање њеној сигурности и
сигурности банкарског система у целини. Земље чланице ЕУ почеле су са

28
29

30
31

ворност и функције активности интерне ревизије и интерних ревизора, издате од стране Института интерних ревизора (The Institute of Internal Auditors – The IIA Global). Доступно на
адреси: http://www.paragraf.rs/strane/aktuelne-vesti/130511-vest10.html.
Basel Committee for Banking Supervision – BCBS основале су државе чланице групе Г10 крајем
1974. године, при Међународној банци за поравнања (BIS).
Council Directive 88/361/EEC of 24 June 1988 for the implementation of Article 67 of the Treaty 29
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU)
No 648/2012 Text with EEA relevancе, OJ L 176, 27.6.2013, p. 1–337.
Службени Гласник РС, 45 /2011 и 46/2011.
Commission Delegated Regulation (EU) No 183/2014 of 20 December 2013 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements
for credit institutions and investment firms, with regard to regulatory technical standards for specifying the calculation of specific and general credit risk adjustments Text with EEA relevancе, OJ L
57, 27.2.2014, p. 3–6.
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иплементациојом Базел III спразума у националне прописе пре три године са крајњим роком до 2019. године.
Међународни оквир професионалне праксе садржи обавезне смернице које имају кључни значај за стручно спровођење интерне ревизије и
препоручене смернице које описују праксу за ефикасну примену обавезних
смерница, обухватају дефиницију интерне ревизије, етички кодекс и Међународне стандарде за професионалну праксу интерне ревизије.
Етички кодекс одређује начело интегритета, објективности, поверљивости и стручности као основна начела којих се интерни ревизори
морају придржавати.
Стандарди утврђују основне захтеве за стручно извођење интерне
ревизије и оцену ефективности њеног извођења. Стандарди карактеристика односе се на организације и појединце који обављају интерну ревизију. Стандарди извођења описују природу интерне ревизије и обезбеђују
квалитативне критеријуме на основу који се мери учинак услуга интерне
ревизије.

IV Закључак
Садашњи тренутак развоја интерне ревизије у банкама показује да
је њена функција знатно промењена. Примарна сврха интерне ревизије у
банкама је препознавање, оцењивање и спречавање наступања различитих ризика, тачније смањивање ризика преваре у банкарском пословању.
Данас, интерна ревизија све више добија елементе саветодавне функције
усмерене на повећање додатне вредности и побољшање банкарског пословања. Интерна ревизија у банкама постаје битан елемент организационе структуре банке. До оваквих промена је дошло услед процеса глобализације и нових праваца у развоју банкарства, тј. услед развоја нових
информационих технологија и електронског банкарства. Законско уређење института интерне ревизије у банкама доприноси њеном развоју, али
треба нагласити да су банке због специфичности своје делатности још
пре уређења законске обавезе спроводиле интерну ревизију.
Специфичност банкарског пословања која се односи на присутност ризика опредељује ангажовање банке да путем законом уређених
института сведу ризик грешке и неправилности које се јављају на финансијском тржишту, на најмањи могући степен. Значај интерне ревизије у
банкама последњих година се знатно повећава. Зато се може очекивати
да ће се интерна ревизија све више усмеравати на препознавање могућих
ризика у појединим областима пословања банака и давање сугестија, са366
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вета, предлога менаџменту о могућностима управљања ризицима. Интерна ревизија у савременом банкарском пословању даје најобјективнију гаранцију да се банкарско пословање обавља по пропису. Такође, интерна
ревизија у банци представља гарант да ће у случају откривених неправилности у банкарском пословању указати на исте и дати предлог за њихово решавање. Банкарско пословање има тенденцију сталних промена и
усаглашавања са захтевима како европске тако и домаће регулативе. У
области интерне ревизије има места за нова законска решења која ће прецизније утврдити обавезе и одговорности интерног ревизора.

Mirjana KNEŽEVIĆ, PhD
Associate Professor at the Faculty of Economics University of Kragujevac

INTERNAL AUDIT IN BANKS
Summary
The need to induce activities of improvement and development of audit
practices is specially defined in banking sector. Protection of general and individual interest in performing audit activities in banking sector defines clear tasks,
not only in implementation of international solutions but also in harmonization of domestic legislative with international audit legislative. The goal of the
paper is that through analysis of domestic and international audit legislative, to
make them easier to adopt and be implemented in practice. Activities on implementation of audit legislative of European Union in banking sector are conducted at different levels and in different forms in various European countries. Unification of audit procedures is defined by International audit standards, International accounting standards and EU directives. Republic of Serbia incorporated the existing solutions in its legislative. Through creation of adequate legal
and institutional framework of audit practice in banking sector, Republic of Serbia is on the right track in its accession path to European Union.
Key words: internal audit, domestic and international legislative.
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МОДЕЛИ ПОДСТИЦАЊА АКТИВНОСТИ
УЗБУЊИВАЧА НА ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ
Резиме
У раду се анализирају одредбе које се баве заштитом запослених –
узбуњивача у компанијама које послују у финансијском сектору. Овај механизам контроле над радом компаније је препознат као изузетно битан у светлу великих турбуленција на финансијском тржишту од почетка 21. века. Међутим, пријава послодавца због незаконитог понашања је по правилу изузетно тешка за запосленог, па је неопходно створити одређене механизме који ће подстаћи овакво деловање. Сигурност запослења је препозната као један од кључних мотива који стоје иза одлуке
запосленог, тако да се заштитом од одмазде послодавца настоји превазићи ова препрека пријављивању. Међутим, време је показало да ова мера
не мора увек бити ефикасна, те се уводе додатни подстицаји – новчане
награде, што је изазвало доста контроверзи због потенцијалних негативних ефеката овог механизма. Питање заштите узбуњивача данас
посебно добија на значају, јер на нивоу ЕУ ступа на снагу Уредба о злоупотреби тржишта која између осталог уређује и заштиту узбуњивача.
Кључне речи: узбуњивач, финансијско тржиште, Сарбејнс-Оксли закон,
Дод-Франк закон, ЕУ, заштита од одмазде, новчане награде.

I Уводна разматрања
Током последње деценије више него једном је постало јасно колико је заправо крхко финансијско тржиште и како и најмање промене и
недостаци могу да угрозе његову стабилност и поверење инвеститора. Велики скандали који су започели са компанијом Енрон и наставили са великом финансијском кризом чији се ефекти и данас осећају најбољи су
подсетник потребе за ефикасним системом заштите тржишта. Реформе
које су вршене након случаја Енрон настојале су да оснаже контролне ме368

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА

Право и привреда

ханизме помоћу којих би се брже и лакше уочиле малверзације у компанији и спречиле негативне последице које оне могу проузроковати. Међутим, показало се да и ови механизми имају своје недостатке.1 Највећи
проблем је чињеница да постоји снажна информациона асиметрија између оних који играју улогу екстерног контролора пословања компаније и
управе која је задужена за свакодневно вођење послова.2 Контролори зависе од информација које им пружи управа, тако да је ефикасност њиховог надзора условљена количином и квалитетом информација које су им
достављене. Проблем може да настане због тога што традиционални надзорни механизми немају довољно информација, а информације које имају су често искривљене и филтриране.3

II Запослени – узбуњивачи као нови „чувари капије“
Због овакве ситуације све више пажње поклања могућности да
уочавање неправилности потекне изнутра, од лица која су упозната са
свакодневним пословима компаније и која у свом раду имају приступ документима која могу показати непоштено пословање привредног субјекта. Држава се стога окренула ка приватним чиниоцима да би јој помогли
у извршењу закона у светлу ограничених ресурса које поседује и појаве
екстремних примера корпоративних превара.4 Корпоративни скандали
су показали потенцијал и ефикасност запослених као надзорних тела, али
су такође потврдили и да овај потенцијал често није у потпуности искоришћен.5

1

2
3
4

5

O ограничењу ефикасности механизма независних директора вид. Вук Радовић, Накнада члановима управе акционарског друштва: препоруке добре праксе корпоративног управљања, Београд,
2011, 307-322.
Frederick D. Lipman, Whistleblowers Incentives, Disincentives, and Protection Strategies, Hoboken,
2012, 82.
Richard E. Moberly, „Sarbanes-Oxley Structural Model to Encourage Corporate Whistleblowers“,
Brigham Young University Law Review, 2006, 1115.
Geoffrey Christopher Rapp, „Beyond Protection: Invigorating Incentives for Sarbanes-Oxley Corporate
and Securities Fraud Whistleblowers“, Boston Universtiy Law Review, Vol. 87, 2007, 100. „Одобравање
правне заштите и пружање прилика за дојаву људима који откривају корупцију, превару и друге
прекршаје који шкоде интересу јавности је признање да влада и грађани могу бити партнери у неговању одговорности и интегритета у друштву.“ Transparency International, Whistleblowing in
Europe, 2013, доступно на адреси: https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2013_whistleblowingineurope_en, 1.4.2016, 14.
R. Moberly (2006), 1107-1108.

369

4-6/2016.

Александра Вишекруна (стр. 368-385)

1. Ограничавајући фактори деловања запослених
као узбуњивача
Имајући на уму вредност запослених као извора информација,6
данас се све више пажње поклања томе како их подстаћи да иступе и укажу на било који вид преваре и махинације у раду свог послодавца. Задатак свакако није лак, јер је неопходно пронаћи механизам који ће помоћи
запосленом да превазиђе све дилеме које са собом носи овај чин, а које
имају у себи и моралну (лојалност према послодавцу и колективу), али и
практичну димензију (страх за сигурност запослења).
Овај унутрашњи конфликт се појављује као препрека ефикасности
овог механизма надзора, те стога законодавци раде на стварању адекватних подстицаја који би нагнали запослене да се одваже на овај корак. На
том путу морају се превазићи бројни негативни подстицаји који спречавају да број пријава против послодавца буде већи:7
-

-

-

6

7
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Страх од одмазде – потенцијални узбуњивачи страхују од губитка посла у случају да пријаве послодавца. Не само да је могуће да ће због
таквог чина добити отказ, већ ако су у питању велике преваре, послодавац неретко престаје и да постоји.
Остракизам – запослени је у компанији у којој ради део колектива.
Када се одлучи да пријави послодавца, могуће је да ће због таквог чина трпети „одмазду“ и од стране колега. Он може бити искључен из
значајних пословних и ванпословних активности, изолован од средине чији је донедавно био интегрални део, што може имати снажне негативне ефекте на његову психу.
Стављање на црну листу – ако запослени престане да ради код једног
послодавца, врло је могуће да у тој грани (нпр. сектору финансијских
услуга) више неће моћи да пронађе запослење. Не постоји ефикасан
механизам који би га заштитио од ове негативне последице, јер се заштита везује само за одмазду од стране његовог послодавца, а не свих
потенцијалних послодаваца.

„Узбуњивачи чувају државна средства усмеравајући истрагу и дајући тајне податке, или су
кључ разумевања доступних података који би се у другим условима могли прибавити само уз
високе трошкове.“ James Fisher, Ellen Harshman, William Gillespie, Henry Ordower, Leland Ware, Frederick Yeager, „Privatizing Regulation: Whistleblowing and Bounty Hunting in the Financial
Services Industries“, Dickinson Journal of International Law, Vol. 19, No. 1/ 2000, 129.
G. Rapp (2007), 119-125; F. Lipman, 58-65.
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Уговорне обавезе и фидуцијарне дужности – запосленог често демотивише и страх од личне одговорности због тога што је уговором или
законом обавезан да неће откривати информације.

2. Механизми подстицања узбуњивача
Истраживања су указала да постоји неколико основних механизама који могу допринети повећању броја пријава: 1) заштита од одмазде;
2) законска обавеза пријављивања; 3) казне због непријављивања и 4)
новчани подстицаји8 (тзв. Protect-Command-Fine-Pay систем).9
У покушају да повећају број запослених који ће пријавити злоупотребе и преваре у компанији, од напред наведених модела посебно су се
искристалисала два – заштита од одмазде и новчане награде за оне који
поднесу пријаву.
а) Заштита од одмазде
Заштита узбуњивача је установљена да би подржала грађанску дужност појединца у промовисању јавног здравља, безбедности и благостања охрабрујући раднике да пријаве незаконите активности својих послодаваца.10 После великих финансијских скандала постало је јасно да треба
подстаћи запослене на пријаву нелегалних радњи послодавца у финансијском сектору због снажних последица које финансијски крах може да
има не само на локалном, већ и на глобалном нивоу.11
Један од највећих страхова са којима се запослени суочавају је да
ће након што поднесу пријаву трпети различите последице због таквог
поступка. Најоштрија последица је свакако отказ, али послодавац може
прибећи и суптилнијим механизмима кажњавања запосленог због таквог
понашања.

8
9
10
11

Yuval Feldman, Orly Lobel, „The Incentives Matrix: The Comparative Effectiveness of Rewards, Liabilities, Duties, and Protections for Reporting Illegality“, Texas Law Review, Vol. 88, 2010, 1154.
Y. Feldman, O. Lobel, 1157.
J. Fisher et al., 132.
Гране у којима се највише пријављују малверзације су здравствена заштита, образовање, добротворне установе, локална самоуправа и финансијске услуге, док су најчешћи прекршаји
етичке, финансијске и безбедносне природе. Peter Yeoh, „Whistleblowing: motivations, corporate self-regulation, and the law“, International Journal of Law and Management, Vol. 56, No.
6/2014, 465.
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Као одговор на скандал компаније Енрон и сличне скандале у том
периоду, донет је Сарбејнс-Окслијев закон.12 Закон штити запосленог који је пружио информацију, допринео њеном пружању или на други начин помогао у истрази, покренуо поступак, допринео његовом покретању, сведочио, учествовао или на други начин помогао у покренутом поступку (чл. 806(а)). Након што је претрпео неки вид одмазде од стране
послодавца, запослени има право да у року од 90 дана од када се тај чин
догодио поднесе жалбу Министарству рада – Управи за безбедност и
здравље на раду (Ocupational Safety and Health Administration – OSHA)
ради спровођења истраге. Тек након што не успе да оствари своје право
пред овим органом, запослени може да поднесе тужбу суду. Овај механизам се појављује као „јединствена процедурална иновација која комбинује ефикасност административне истраге са заштитом коју пружа поступак пред федералним судом“.13 Успешно окончан поступак запосленомузбуњивачу може донети враћање на посао, исплату заостале зараде са
каматама и накнаду „посебних штета“ које укључују и трошкове парнице,
вештака и разумне трошкове адвоката.
Јавност је полагала веру у SOX да ће успети да спречи нове финансијске скандале и крахове далекосежних последица. Међутим, хипотекарна криза која је уздрмала темеље тржишта 2008. године, показала је да
је оптимизам био преурањен. Након скандала открило се да је постојао
велики број запослених који су упозоравали своје послодавце – водеће
компаније у овој области – на бројне проблеме у вези са хипотекарним
кредитима и обвезницама.14 Таква упозорења су наишла на зид и неразумевање надређених и довела су запослене у прилично тешку ситуацију.
Као одговор на новонасталу кризу (опет) се реаговало доношењем
новог закона који је требало да изврши реформу постојећег законодавног

12
13
14
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Сарбејнс-Окслијев закон из 2002. године (Sarbanes-Oxley Act, даље у тексту: SOX).
Richard Moberly, „Sarbanes–Oxley's whistleblower provisions: ten years later“, South Carolina Law
Review, Vol. 64, 2012, 9.
Најпознатији примери су Eileen Foster потпредседник задужен за преваре у компанији Countrywide Financial и најмање тридесет других запослених исте компаније који су пријављивали нерегуларности. Ту су такође и Richard Bowen потпредседник компаније Citigroup, као и бројни запослени из компанија Lehman Brothers, General Electric, Wells Fargo, Ameriquest, Washington Mutual. Један
новинар је успео да пронађе више од 60 запослених из више од двадесет финансијских институција који су испричали о пријављивању огромних превара у вези са хипотекама у својим компанијама. R. Moberly (2012), 26-27.
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система и отклони уочене недостатке.15 Овај акт такође познаје механизам
заштите од одмазде који унапређује заштиту у односу на SOX у неколико
аспеката.16
-

-

-

15
16
17

18

Шири се персонални домен зашите. Она се сада примењује на све запослене у финансијском сектору, а не само у јавним компанијама.
Штавише, одредбе о заштити од одмазде штите чак и узбуњиваче чија
пријава не доведе до успешног спровођења поступка.17
DFA не тражи да се исцрпу сва административна средства да би се водио поступак пред судом, већ даје право на директно подношење тужбе. Узбуњивачима се даје и право на суђење пред поротом.
Рок који предвиђа SOX за тражење заштите од надлежног управног
органа је продужен са 90 на 180 дана након учињене повреде права
или након што је запослени за њу сазнао. DFA уводи и посебне рокове застарелости за тужбе које се подносе директно суду – рок застарелости je шест година од када је дошло до повреде права запосленог
или три године од када је запослени за њу сазнао, а апсолутна застарелост наступа за 10 година.
Судови сада могу да захтевају од компаније да врати запосленог на
посао и плати му двоструки износ заосталих зарада са каматом, трошкове поступка, вештака и разумне трошкове адвоката.
Узбуњивачи се не могу одрећи гарантованих права и правних средстава путем било ког споразума, политике, или услова запошљавања,
укључујући и арбитражни споразум. Такође, арбитражни споразум
који предвиђа решавање спора у вези заштитом узбуњивача путем арбитраже, биће ништав (чл. 922 (е)).18

Дод-Франков закон из 2010. године (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection
Act, у даљем тексту: DFA).
DFA, чл. 922 (h).
Овај закључак се изводи из чињенице да се у тексту закона не тражи да је запослени дао тачну информацију. Oва одредба може створити велике проблеме у пракси, јер запослени који
страхују од дисциплинских мера или отказа могу да дају лажну дојаву само да би добили заштиту која се пружа узбуњивачима. Dave Ebersole, „Blowing the Whistle on the Dodd-Frank
Whistleblower Provisions“, Ohio State Entrepreneurial Business Law Journal, Vol. 6, 2011, 145.
SEC је у 2015. години изрекла казну компанији KBR Inc. због кршења ове одредбе, јер је компанија захтевала да се потпише изјава о поверљивости чији је језик био такав да је упозоравао запослене да могу да се суоче са дисциплинским мерама или отказом ако расправљају одређена питања са неким споља без претходног одобрења правне службе компаније. Компанија је на крају платила казну и изменила изјаве о поверљивости података. Securities Exchange
Commission, 2015 Annual Report to Congress on the Dodd-Frank Whistleblower Program, до-
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DFA посебним чланом даје запосленима у сектору финансијских
услуга право на заштиту ако трпе одмазду за објављивање информација о преварном понашању које је повезано са нуђењем или пружањем финансијских услуга или производа потрошачу.19 Поступак се
спроводи пред Министарством рада и жалба мора бити поднета у року од 180 дана.

б) Новчане награде
После избијања финансијске кризе 2008. године постало јасно да тада постојећи законодавни оквир иако пружа заштиту од одмазде, даје мало
позитивних подстицаја да би охрабрио узбуњиваче, те је као такав неадекватна мотивација за оне који имају приступ информацијама о озбиљним
преварама у компанији.20 Запослени су имали мало разлога да верују да до
тада постојећи механизми заштите заиста и функционишу.21 SOX је штитио
потенцијалног узбуњивача само од неких очигледнијих метода одмазде у вези са запослењем, а нудио је мало или нимало наде да ће се други негативни
подстицаји попут страха од остракизма или стављања на црну листу моћи
уклонити.22 Ни статистика није ишла у прилог успешности овог механизма
– за десет година примене закона (тј. до 2012. године) запослени су добијали
случајеве везане за одмазду у нешто мање од 2% случајева.23
SOX не успева радикално да повећа подстицаје за инсајдере са сазнањима о текућим корпоративним преварама да поделе то знање, јер
његовим одредбама недостају јаки финансијски подстицаји да би узбуњивачи разоткрили превару.24 Подстицаји у виду атрактивне награде би
могли да превагну у анализи трошкова и користи у корист пријављивања.25 Овај механизам постаје посебно значајан у оним случајевима када је

19
20

21
22
23
24
25
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ступно на адреси: https://www.sec.gov/whistleblower/ reportspubs/annual-reports/owb-annual-report-2015.pdf, 7.4.2016, 19.
DFA, чл. 1057.
Geoffrey Christopher Rapp, „Mutiny by the Bounties? The Attempt to Reform Wall Street by the
New Whistleblower Provisions of the Dodd-Frank Act“, Brigham Young University Law Review,
Vol. 73, 2012, 75; G. Rapp (2007), 95.
R. Moberly (2012), 4.
G. Rapp (2007), 154.
R. Moberly (2012), 28-29.
G. Rapp (2007), 95.
Holger Fleischer, Klaus Urlich Schmolke, „Financial Incentives for Whistleblowers in European Capital
Markets Law – Legal Policy Considerations on the Reform of the Market Abuse Regime“, ECGI – Law
Working Paper, No. 189/2012, доступно на адреси: http://ssrn.com /abstract=2124678, 1.4.2016, 8.
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највиши менаџмент уплетен у превару и када настоји да спречи да је власти открију и санкционишу. Тада новац представља додатни подстицај да
се превара која вероватно не би била пријављена обзнани јавности.26
Новчана награда помаже да се избалансирају психолошки, економски и
друштвени трошкови чињенице да је неко узбуњивач.27 Оно о чему треба
водити рачуна је да њена висина буде адекватно одређена, јер то утиче на
степен пријављивања. Постоји и додатни елемент који треба узети у обзир – перцепција неморалности чина послодавца. Када се сматра да су
предузете радње морално увредљиве, висина награде има минимални
утицај на делање. Међутим, када је етички значај који се придаје пријављивању одсутан, износ новчане накнаде који се нуди је одлучујући. У
таквим околностима, увођење малих награда може заправо да смањи
број пријава (crowding out ефекат).28
Режим новчаних награда није новина у законима који се баве заштитом узбуњивача. У неколико наврата су законодавци покушавали да пронађу адекватан режим награђивања који би повећао број пријава које запослени подносе. У тим механизмима влада у суштини постаје партнер са грађанима у спровођењу одређеног закона.29 У овим режимима појединцима који
истакну информацију о прекршају плаћа се деривативна награда – новчана
накнада одвојена од било које штете коју је појединац претрпео.30
1) Insider Trading and Securities Fraud Enforcement Act
Oвај акт даје узбуњивачима право на до 10% од износа казни које
Комисија за хартије од вредности (у даљем тексту: SEC или Комисија) изрекне лицима која су трговала повлашћеним информацијама. Систем није имао великог успеха у пракси због ниског процента накнаде, ограниченог материјалног домена примене, могућности да се награда уопште и не
26

27
28
29
30

Justin Robert Blount, Spencer Markel, „The End of the Internal Compliance World as We Know It,
or an Enhancement of the Effectiveness of Securities Law Enforcement? Bounty Hunting Under the
Dodd-Frank Act’s Whistleblower Provisions“, Fordham Journal of Corporate and Financial Law,
Vol. XVII (Spring), 2012, 1053.
G. Rapp (2007), 96; G. Rapp (2012),152.
Y. Feldman, O. Lobel, 1202.
J. Blount, S. Markel, 1028.
David Freeman Engstrom, „Whither Whistleblowing? Bounty Regimes, Regulatory Context, and
the Challenge of Optimal Design“, Theoretical Inquiries in Law, Vol. 15, 2014, 611. За разлику од
оваквог система одређивања награде, систем зашите који се усваја за узбуњиваче у пореском
сектору висину награде повезује са штетом која је проузрокована таквом радњом. G. Rapp
(2012), 132.
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додели и немогућности покретања судског поступка против одлуке SECa. Неуспех овог акта лежао је у томе што је „пружао средства за узбуњиваче, али не и подстицаје.“31
2) False Claims Act32
Модел који познаје FCA заснован је на тзв. qui tam тужби (парници)
која подразумева да било које лице (relator) може да покрене поступак у име
државе против оног ко је предузео радњу штетну за државу, чак иако сам
није претрпео штету. Министарство правде има рок од 60 дана (током којих
је предмет запечаћен) да процени да ли ће учествовати у спору. Чак иако
Министарство одлучи да неће узети учешћа у спору, relator може сам да покрене парницу. У случају успеха, тужилац може да добије 15-30% од повраћених средстава, а коначни износ одређује суд.33 Тужиоцу се такође исплаћују и накнада трошкова поступка и трошкова адвоката.
3) Dodd-Frank Act
Модел из DFA позајмљује успешне аспекте својих претходника,
док истовремено исправља значајне мане које су учиниле друге програме
неефикасним.34 DFA гарантује узбуњивачима награду од 10 до 30 процената од било које новчане санкције која прелази милион долара, које влада успева да поврати кроз судске или управне поступке или повезане
радње као резултат помоћи узбуњивача. У овом моделу не постоји могућност да сам узбуњивач покрене парницу, већ је та одлука искључиво у рукама надлежног органа. У том смислу ово је (у односу на FCA) много више ограничен механизам „приватне правде“ у томе што не допушта да
приватна лица туже за штете нанете влади, али ипак ангажује грађане у
повећању опсега и ефикасности спровођења закона.35 Сматра се да је изостављање qui tam одредби озбиљан проблем успостављеног модела који
може да утиче на ефикасност његовог спровођења. Проблем је што у си31

32
33
34
35
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Lucienne M. Hartmann, „Whistle While You Work: The Fairytale-Like Whistleblower Provisions
of the Dodd-Frank Act and the Emergence of ‘Greedy’ the Eighth Dwarf“, Mercer Law Review, Vol.
62, 2011, 1282.
Закон о лажним потраживањима из 1863. године (False Claims Act, у даљем тексту: FCA).
Тужилац има право на 15-25% када држава (Министарство правде) интервенише, а 25-30%
процената ако Министарство одбије да учествује у поступку.
J. Blount, S. Markel, 1036.
Julie Rose O’Sullivan, „’Private Justice’ and FCPA Enforcement: Should the SEC Whistleblower
Program Include a Qui Tam Provision? “, American Criminal Law Review, Vol. 53, No. 67/2016,
74.
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стему који уводи DFA SEC може да постане потенцијална препрека за
могуће истраге тиме што не реагује на пријаве узбуњивача.36
Да би узбуњивач остварио право на награду морају бити испуњени одређени услови.
-

Информација мора бити оригинална тј. изведена из независног знања
или анализе узбуњивача, не сме бити позната Комисији од раније
(осим ако је узбуњивач оригинални извор информације), нити искључиво изведена из навода изнетих у судском или управном поступку,
из извештаја владе, саслушања, ревизије или истраге, или из медија.
- Информација мора бити добровољно пружена.
- Информација мора довести до успешног спровођења поступка.
- Санкција која је изречена у поступку мора прелазити износ од милион долара.
Круг лица која имају право на накнаду је релативно широко постављен тако да скоро свако ко има оригиналну информацију, осим ограниченог броја искључених лица,37 може да иступи и добије награду, што
даје повода за бригу и критику.38 Закон гарантује и анонимност узбуњивача (у ком случају мора да га представља адвокат), али ће узбуњивач морати да открије идентитет ако жели да прими награду.

36

37

38

G. Rapp (2012), 134. Могу се уочити четири разлога зашто је вероватно да ће SEC бити препрека узбуњивачима који траже награде по новом закону: 1) SEC има ограничена средства; 2)
двострука одговорност за узбуњиваче (Министарство рада решава захтеве у вези са одмаздом по SOX-у, а SEC у вези са наградама); 3) лоби и притисак оних које треба контролисати
на оне који доносе буџет агенције може утицати на способност агенције да ефикасно спроводи закон (regulatory capture); 4) програми заштите узбуњивача се могу посматрати као имплицитно оспоравање ефикасности регулаторне агенције. G. Rapp (2012), 136-138.
Право на награду не може оствари лице које је информацију добио као члан, службеник или
запослени у одговарајућим регулаторним агенцијама, Министарству правде, саморегулаторним организацијама, PCAOB-у, или органима реда; лице које је осуђено за кривично дело у
вези са поступком по основу чијег спровођења би иначе имао право да прими награду; лице
које је добило информације вршењем ревизије финансијских извештаја која се захтева према
прописима о вредносницама и за кога би таква пријава била супротна закону; лице које није
пружило информације у форми коју SEC захтева. DFA, чл. 922(c)(2). Такође лице које свесно
поднесе лажну пријаву или пријаву заснује на лажним документима губи право на награду.
DFA, чл. 922 (i).
J. Blount, S. Markel, 1038.
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4) Аргументи против награда – критике
успостављеног система
Иако уведени систем финансијских подстицаја настоји да поспеши број успешних пријава и да пружи додатне подстицаје за узбуњиваче,
он ипак није наишао на топао пријем код целокупне јавности. Режиму
који познаје DFA упућују се бројне замерке везане за садржину и процедуру спровођења норме. Препознаје се да начин на који су постављени
услови за стицање награде може довести до бројних нежељених ефеката
– утркивање узбуњивача да што пре поднесу пријаву које резултира великим бројем непоузданих и непотребних дојава, повећање трошкова рада органа услед повећаног броја парница, подривање система интерног
пријављивања.39 Начину на који је одређен износ награде се такође упућују замерке. Како се право на награду стиче тек када санкција достигне
износ од најмање милион долара, постоји могућност да ће потенцијални
узбуњивачи одлагати пријављивање док се не учини да је величина преваре таква да ће активирати одредбе о наградама.40 Такође, могуће је да
запослени неће бити заинтересовани да поднесу пријаву ако се учини да
је мало вероватно да ће се изрећи новчане казне (јер само тада и имају
право на награду).41 Критичари нису ни благонаклони према доњем прагу који активира право на награду. Сматра се да је овај износ произвољан
и да није повезан са просечном висином санкција које SEC иначе изриче,
а и да не постоји чврста веза са озбиљношћу повреде коју узбуњивач
пријављује.42 Тренутни програм заштите узбуњивача охрабрује дојаве
скоро без икаквих трошкова, што може да подстакне пружање великог
броја информација слабог квалитета, а ограничења SEC-а у погледу ресурса могу да значе да нема капацитета да се изврши ефикасно филтрирање приспелих пријава, парадоксално резултирајући у нижем квалитету
извршења и слабијем одвраћању од прекршаја.43 Ово је и један од аргумената у корист qui tam модела који намеће потенцијалним узбуњивачима
одређене трошкове (пре свега везане за спровођење парнице), који делују

39
40

41
42
43
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J. Blount, S. Markel, 1039-1040; D. Ebersole, 135.
Овај проблем се решава тиме што одуговлачење у подношењу пријаве може довести до изрицања мање награде. Правила Комисије за хартије од вредности из 2011. године (SEC Final Rules, у даљем тексту: SEC Правила), § 240.21F -6 (b)(2).
G. Rapp (2012), 94.
G. Rapp (2012), 94 и 95.
J. O’Sullivan, 69.
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као брана за све оне који немају довољно јаке информације и доказе о потенцијалном преварном понашању.44
3. Екстерно или интерно пријављивање?
Једна од највећих замерки које се упућују DFA је чињеница да не
поставља као услов за давање награде да узбуњивач прво интерно пријави нерегуларности, већ допушта да се пријава подноси директно надлежном органу (SEC). На овај начин настаје парадоксална ситуација – годинама се кроз јавне политике и напоре законодавца промовише успостављање ефикасних система интерне контроле, а новим решењем се сада узбуњивачи подстичу да заобиђу интерне канале и обрате се директно
SEC-у.45
Модел интерног пријављивања је други стуб заштите узбуњивача
на коме је SOX заснивао своју реформу. Успостављени модел је требало
да реши проблеме који су раније спречавали запослене да делују као
успешно надзорно тело над компанијом – чињеница да запослени нису
изражавали своја открића о превари и традиција компаније да блокира и
филтрира пријаве запослених.46
Разумна политика заштите узбуњивача би требало да охрабрује
интерно узбуњивање тако да проблеми могу да се реше пре него што се
јавност обавести о нелегалном понашању.47 Рано уочавање проблема
спречава да за компанију настану велики трошкови услед вођења поступка, изречених казни, потенцијалних затворских санкција, као и настанак
штете за пословање и репутацију услед спровођења екстерне истраге.48
Компанији се тако пружа прилика да брзо одговори на пријаве, исправи
своје грешке и избегне потребу за интервенцијом државе.49 Међутим, не
44
45

46

47
48
49

J. O’Sullivan, 91 и 94.
Michael Diaz Jr., Carlos F. Gonzalez, Xingjian Zhao, Whistle-Blowers, Dodd-Frank and the FCPA: The
Perfect 'Anti-Competitive' Storm for U.S. Businesses, доступно на адреси: http://documents.jdsupra.com/7062c02d-ac97-49a4-a7b7-b8ed185e82d2.pdf, 7.4.2016, 5; J. O’Sullivan, 78; D. Ebersole, 138; Patrick A. Barthle II, „Whistling Rogues: A Comparative Analysis of the Dodd-Frank Whistleblower Program“, Washington & Lee Law Review, Vol. 69, 2012, 1245.
R. Moberly (2006), 1109 и 1119-1120. Један од најеклатантнијих примера оваквог понашања је
случај Sherron Watkins запослене у компанији Енрон која је свом надређеном (генералном
директору компаније) указала на нерегуларности у пословању компаније, а он о томе није
обавестио одбор директора. Вид. R. Moberly (2006), 1121-1124.
F. Lipman, 69.
F. Lipman, 93.
P. Barthle II, 1249.
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треба занемарити ни чињеницу да ово можда није најбоље за друштво
као целину, јер компанија може да искористи ове механизме да прикрије
скандал, а тржиште тако остаје лишено информација о правом стању
ствари.50
За одлуку запосленог коме ће поднети пријаву важно је његово
виђење организационих процедура за реаговање по притужбама узбуњивача.51 У оној мери у којој организација има ефикасне интерне системе
који су прихваћени и којим се верује од стране запослених, постоји подстицај да се прво пријави интерно.52 Екстерна пријава (узбуњивање) се
посматра као алтернатива – то је други канал који се користи да се пријаве прекршаји када интерни механизми спречавају или отежавају могућност да се пријави или исправи неприкладно понашање.53
Статистике и докази показују да SOX, изнад свега, није довољно
успео да промени корпоративну културу да би се интерно решавало рђаво понашање које запослени пријаве.54 Један од разлога зашто пријаве узбуњивача нису могле да зауставе превару може бити тај што модел који је
усвојио SOX није створио адекватне канале за прослеђивање пријава
онима којима је требало – независним директорима.55 Проблем је настао
јер су многе компаније успоставиле систем заштите само на папиру, тј.
само су испоштовале слово закона, али нису учиниле ништа више да
охрабре узбуњиваче да иступе.56
Управо зато што је уочена могућа неефикасност успостављених
система интерне пријаве, постало је јасно да не треба a priori одбацити
користи које директно екстерно пријављивање може имати на квалитет
корпоративног управљања. Наиме, претња екстерним узбуњивањем је
потенцијално ефикасан метод да се компаније подстакну да ефикасније
имплементирају и спроводе интерне програме усклађености и покушају
да изграде културу интерног пријављивања.57 Међутим, не треба сметну50
51
52
53

54
55
56
57
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1/2015, 88.
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1167.
J. Blount, S. Markel, 1043; J. Blount, S. Markel, 1057; J. Fisher et al., 143.

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА

Право и привреда

ти са ума да ће пријава екстерним органима функционисати само ако
надлежно тело заиста и одговори на поднете пријаве.58
Иако у DFA није предвиђена обавеза да се прво изврши интерно
пријављивање, SEC је развио механизме усмерене ка јачању ове праксе.
Према Правилима SEC-а, узбуњивачи ће и даље моћи да траже награду
чак иако су прво пријавили кроз интерне канале код свог послодавца. Да
би се ово правило активирало, узбуњивач мора да поднесе пријаву и
SEC-у на захтеваном формулару у року од 120 дана од интерне пријаве.
За потребе одређивања реда првенства сматраће се да је датум подношења пријаве SEC-у дан подношења интерне пријаве.59 Додатни подстицај
за узбуњиваче да врше интерне пријаве, може се уочити и кроз различите
факторе које SEC може да разматра у одређивању износа награде. Учешће у интерном систему усклађености, које укључује и интерно пријављивање, као и пружање помоћи у интерним истрагама, може да доведе
до повећања награде узбуњивача, тј. може определити SEC да додели виши износ (наравно, у законом предвиђеном распону).60 Исто тако, ометање спровођења интерних система усклађености може довести до додељивања нижег износа награде.61
Износ новчане казне који активира награду такође се може посматрати као вид заштите од заобилажења интерних канала комуникације.62
Он обезбеђује да ће запослени подносити директне пријаве SEC-у само у
случајевима великих превара, док ће се за мање прекршаје (који не могу
да активирају санкцију од милион долара) они обраћати свом послодавцу.63
Данас се сматра да је програм заштите узбуњивача створен не да
би заменио, већ да би надопунио постојеће програме усклађености у компанијама. Док пружа подстицаје за оне који поседују информације о незаконитом понашању да иступе, он их такође охрабрује да то учине у
оквиру структуре усклађености сопствене компаније, ако је то приклад-
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R. Moberly (2012), 50.
SEC правила, § 240.21F-4 (b)(7).
SEC правила, § 240.21F-6 (а)(4).
SEC правила, § 240.21F-6 (b)(3).
J. Blount, S. Markel, 1055.
J. Blount, S. Markel, 1056.
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но.64 SEC у свом раду настоји да укаже на значај интерних процеса пријављивања, али га понекад у тој намери ограничавају поједини судови. Наиме, SEC стоји на становишту да се заштита запослених од одмазде примењује не само када појединци пријаве потенцијално кршење закона директно Комисији, већ и када пријаву учине свом послодавцу. Међутим, у
случају Asadi v. G.E. Energy (USA) LLC, суд је нашао да се заштита примењује само у случајевима када је пријава учињена директно Комисији. Тим
поводом SEC је издао посебно саопштење у коме истиче да су запослени
заштићени од одмазде како год да пријаве могуће кршење права.65 Ово
становиште подржао је и суд у случају Berman v. Neo@Ogilvy LLC, утврђујући да се заштита примењује на запослене који пријаве кршење прописа
у вези са хартијама од вредности својим послодавцима, независно од тога
да ли су такође поднели пријаву и Комисији.66

III Европска регулатива
На нивоу Европске уније препозната је потреба да се оснаже механизми заштите тржишта од манипулација. Из тог разлога донета је Уредба бр. 596/2014 о злоупотреби тржишта67 која треба од јула 2016. године
да стави ван снаге истоимену Директиву. Нова уредба је препознала значај узбуњивача као лица која могу да упозоре надлежна тела на нове информације, чиме им помажу у откривању и изрицању санкција у случајевима трговине на основу повлашћених информација и манипулисања тржиштем. Како узбуњивачи могу из различитих разлога да не поднесу
пријаву, потребно је развити одређене механизме који ће их подстаћи да
ипак пријаве информације које поседују. Уредба наводи неколико основних механизама:
- посебни поступци за примање пријава, укључујући успостављање сигурних канала комуникације за подношење пријаве;
64

65
66
67
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Rules under Section 21F of the Securities Exchange Act of 1934, Release no. 34-75592).
Securities Exchange Commission, 2015 Annual Report to Congress on the Dodd-Frank Whistleblower Program, 20.
Уредба о злоупотреби тржишта из 2014. године (Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC, у даљем тексту: Уредба).
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- заштитa запослених који пријаве кршења, макар од одмазде, дискриминације или других врста непоштеног поступања према њима; и
- заштитa личних података, укључујући и очување тајности идентитета у
свим фазама поступка (чл. 32, ст. 2).
Државама чланицама је препуштено да саме одлуче да ли ће предвидети финансијске подстицаје за пријаву кршења Уредбе.68 Новчана награда је условљена тиме да та лица немају законске или уговорне обавезе
да пријаве такве информације, да су информације нове и да резултирају
изрицањем административне или кривичне санкције или предузимањем
друге административне мере због кршења Уредбе (чл. 32, ст. 5). Из последњег услова уочава се да се, насупрот америчком моделу, не захтева да
је изречена новчана санкција да би узбуњивачи могли да се квалификују
за награду.69
Од послодаваца који се баве делатностима које су уређене прописима о финансијским услугама ће се захтевати да имају успостављене одговарајуће унутрашње поступке према којима њихови запослени могу да
пријаве кршење Уредбе (чл. 32, ст. 3).
Уредба је предвидела доношење посебног акта за њено спровођење у погледу успостављања механизама пријаве њеног кршења, као и заштите запослених-узбуњивача. Тај акт је донет у децембру 2015. године у
форми Директиве70 како би се постигла максимална флексибилност и
уважиле особености националних система. Почетак њене примене ће се
поклопити са применом Уредбе (јул 2016).
Директива своје одредбе темељи на три стуба – креирање поступака пријема пријава и поступање по њима,71 заштита запослених-узбуњивача72 и заштита личних података.73
68

69
70

71

Велика Британија изнела став да неће уводити новчане подстицаје већ да ће радити на развоју културе у финансијском сектору да би се постигао већи број пријава. Руководећи се геслом
да је боље боља заштита за све него велике исплате за мањину, настојаће да подстиче изградњу ефикасних процедура и успоставиће одговорности управе за њихово спровођење. Доступно на: http://www.fca.org.uk/static/documents/financial-incentives-for-whistleblowers.pdf,
14.4.2016.
H. Fleischer, K. Schmolke, 18.
Директива за имплементацију Уредбе бр. 596/2014 из 2015. године (Commission Implementing Directive (EU) 2015/2392 of 17 December 2015 on Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council as regards reporting to competent authorities of actual or potential infringements of that Regulation, OJ L 332, даље у тексту: Директива).
Директива, чл. 3-7.
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Поступак пријема пријава захтева да државе успоставе посебне
канале за комуникацију који ће омогућити подношење пријаве у писаном
облику (електронски или поштом) или усмено (телефоном или лично
службенику) и да именују посебно особље које ће се бавити овим пријавама. Пријава се може поднети и анонимно, али подносилац мора бити
упозорен да ће у појединим случајевима његов идентитет морати да се
открије. Све информације о поступку подношења пријаве морају бити
доступне на интернет страници надлежног органа.
Директива гарантује заштиту најмање у виду приступа свеобухватним информацијама и саветима о правним лековима и поступцима
који су доступни у оквиру националног законодавства за заштиту од непоштеног поступања, укључујући и поступке за подношење захтева за
новчану накнаду. Гарантује се и помоћ надлежних тела, између осталог и
стицањем потврде статуса узбуњивача у споровима повезанима са запослењем.
У поступку мора бити омогућена заштита личних података, не само узбуњивача, већ и лица против кога је поднета пријава.

IV Закључна разматрања
Велики крахови који уздрмавају финансијске темеље сваке земље
и одражавају се на поверење инвеститора и опште благостање грађана
указали су да спољни механизми надзора у себи носе инхерентну грешку
– немају све потребне информације да би могли да врше ефикасан надзор. Из тог разлога се препознаје значај унутрашњих система надзора,
које по правилу чине запослени у компанији. Највећи проблем представља како приволети та лица да се ослободе унутрашњих стега и страхова
и изнесу информације у јавност. Могу се уочити два механизма која пружају адекватне подстицаје запосленима – заштита од одмазде послодавца
због учињене пријаве и новчана награда у случају успешно спроведеног
поступка против послодавца. Питање одабира адекватног механизма посебно добија на значају за европске земље због ступања на снагу нових
прописа који у складу са својом природом релативно уопштено постављају основе успостављања заштите узбуњивача у финансијском сектору.
Како сваки од ових система има своје предности и мане, неопходно је
приликом њиховог увођења направити адекватан баланс између њихове

72
73
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примене која ће подстицати активности узбуњивача, али не на штету
других вредности које се негују у правном систему.

Aleksandra VIŠEKRUNA, M.A.
Research Associate at the Institute of Comparative Law, Belgrade

MODELS TO INCENTIVISE ACTIONS
OF WHISTLEBLOWRES IN THE FINANCIAL MARKETS
Summary
This paper analyses provisions that deal with protection of whistleblowers in companies in the financial sector. This mechanism of control over the
company has been recognized as extremely important in the light of big perturbations in the financial market in the 21st century. However, reporting of one’s
employer for illegal behaviour is extremely hard decision for the employee. Therefore, it is necessary to create certain mechanisms that will instigate employee
to report. Job security is one of the key motivators behind the decision of employee, so various anti-retaliation measures have been introduced in order to
overcome this obstacle for reporting. However, the time has shown that this measure isn’t always efficient, so an additional mechanism for reporting was introduced – money incentives (bounties), which have been very controversial ever
since. Protection of whistleblowers today becomes even more interesting because
EU Regulation on market abuse that envisions the protection of whistleblowers
is about to come into force.
Key words: whistleblower, financial market, Sarbanes-Oxley Act, Dodd-Frank
Act, EU, anti-retaliation provisions, bounties.
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ЕЛЕКТРОНСКИ НОВАЦ У ПЛАТНОМ ПРОМЕТУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Резиме
У овом раду аутор разматра увођење електронског новца у платни промет у Србији.
У првом делу рада, аутор се бави институцијама овлашћеним за
издавање електронског новца у Србији. У другом делу, фокус је стављен
на појам електронског новца и основне особине, као и на разлике од сличних правних института познатих у српском праву. На крају, аутор се
бави институцијама електронског новца као специјализованих друштава за обављање ове врсте делатности у Србији.
Циљ рада је да скрене пажњу на значај увођења овог института у
правни систем Србије, као и на погодности које он доноси, али и да укаже
на потенцијалне проблеме до којих може доћи у пракси употребом електронског новца.
Кључне речи: електронски новац, институција електронског новца,
платне услуге, платни промет, Народна банка Србије.

I Увод
Иако је електронски новац у употреби широм света још од почетка
деведесетих година прошлог века, овај институт постаје познат правном
оквиру у Републици Србији тек од прошле године. Увођењу електронског
новца у платни промет у Србији претходио је низ реформи законодавног
оквира и пре свега повећана употреба технолошких средстава у обављању
плаћања. Циљ увођења електронског новца у платни промет јесте првенствено обављање бржег, ефикаснијег и једноставнијег плаћања када су у питању платне трансакције мањих новчаних вредности и нарочито када је реч
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о прекограничним трансакцијама.1 Такође, увођење електронског новца у
Србији доводи до отварања тржишта за иностране издаваоце електронског
новца којима се омогућава локално присуство и учешће у домаћем платном
промету. Међутим, како би електронски новац могао да испуни своју пуну
сврху, свест корисника финансијских услуга мора да буде развијена на начин да се употреба технолошких иновација у плаћањима и предности које
та технолошка достигнућа доносе, устали и да не постоји страх од употребе
нечег „новог и непознатог“, што је дуг и неизвестан процес.
Доношењем Закона о платним услугама2 чија је примена почела
октобра 2015. године, у платни промет у Републици Србији први пут се
уводи појам електронског новца и могућност обављања плаћања и спровођења наплате путем електронског новца како у домаћем, тако и у међународном платном промету. Наведени Закон о платним услугама заменио је готово у потпуности до тада важећи Закон о платном промету,3 у
којем су даље наставиле да се примењују само одредбе којима се регулише принудна наплата.4
Закон о платним услугама је готово целокупна решења регулисања платног промета у Републици Србији преузео из директива Европске
уније – EU Directive on Payment Services (у даљем тексту: PSD)5 и EU E-mo1

2
3
4

5

Mohamed Al-Laham, Haroon Al-Tarawneh, Najwan Abdallat, „Development of Electronic Money and
Its Impact on the Central Bank Role and Monetary Policy“, Issues in Informing Science and Information
Technology, Vol. 6/2009, доступно на адреси: http://iisit.org/Vol6/IISITv6p339-349Al-Laham589.pdf,
15.2.2016, 339-349, Neda Popovska-Kamnar, „The Use of Electronic Money and its Impact on Monetary
Policy“, JCEBI, Vol. 1/2014, доступно на адреси: http://www.eccf.ukim.edu.mk/ArticleContents/JCEBI/JCEBI_2/spisanie%20Neda%20Popovska-Kamnar.pdf, 16.2.2016, 79-92, Griffth Reynolds, Stephen F.
Austin, „Electronic Money and Monetary Policy“, Southwestern Economic Proceedings, 2001, доступно
на адреси: http://www. ser.tcu.edu/2004-Pro/SEP2004%20Griffith%2047-56.pdf, 16.2.2016, 47-56, John
Hawkins, „Electronic Finance and Monetary Policy“, BIS Papers No. 7/2000, доступно на адреси:
http://www. bis.org/publ/bppdf/bispap07k.pdf, 17.2.2016, 98-105, Marko Slovinac, „Digital Money and
Monetary Policy“, BIATEC, Vol. XIV, 3/2006, доступно на адреси: http://www.nbs.sk/_img/Documents/BIATEC/BIA03_06/12_14.pdf, 17.2.2016, 12-14.
Закон о платним услугама – ЗПУ, Службени гласник РС, бр. 139/2014.
Закон о платном промету, Службени лист СРЈ, бр. 3/2002 и 5/2003 и Службени гласник РС, бр.
43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон.
Обавезе отварања и вођења текућих и других платних рачуна које су то тада биле уређене Законом о платном промету, постале су предмет регулисања новог Закона о обављању плаћања
правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност, Службени гласник
РС, бр. 68/2015.
EU Directive on Payment Services, 2007/64/EC, доступно на адреси: http://ec.europa.eu/finance/payments/framework/index_en.htm, 25.3.2016.
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ney Directive (у даљем тексту: EMD),6 и тиме је по први пут створен законодавни оквир који погодује најразличитијим модалитетима плаћања и
који подржава све техничке и технолошке новације – прекогранична
плаћања путем телекомуникационих средстава, плаћања путем интернета, плаћања различитим врстама платних картица, итд.

II Издаваоци електронског новца у Републици Србији
Према Закону о платним услугама, у члану 106. као издаваоци електронског новца наводе се банка, институција електронског новца, јавни поштански оператор, Народна банка Србије, Управа за трезор или други орган јавне власти у Републици Србији, који електронски новац може да издаје у складу са својим надлежностима утврђеним законом. Даље је истим чланом предвиђено да нико други у Републици Србији не може да издаје електронски новац.7 Дакле, јасно је да је намера законодавца била да се на изричит начин ограничи број институција које могу да се баве издавањем електронског новца у Србији. Наведене институције се могу поделити у односу
на то да ли су основане приватним или државним капиталом.
Када је реч о институцијама основаним државним капиталом, јасно је да је законодавац могућност издавања електронског новца доделио
оним институцијама које на неки начин учествују у платном промету –
било као непосредни учесници, било као супервизори платног промета у
Републици. При том, остављена је могућност да се другим законом издавање електронског новца омогући и оним државним институцијама чија
би делатност на било који начин била повезана са обављањем платног
промета и којима би могућност издавања електронског новца могла да
помогне пре свега у вршењу примарних делатности, али и да би се подстакло равноправно учествовање тих државних институција у међународном платном промету.
С друге стране, издавање електронског новца од стране институција основаних приватним капиталом омогућено је само банкама и институцијама електронског новца. Банке као примарни учесници на финансијском тржишту у Републици Србији, имају могућност да се баве
електронским новцем у оквиру обављања својих основних делатности
одређених у члану 5. Закона о банкама8 – давање кредита и примање де6
7
8
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EU E-money Directive, 2009/110/EC, доступно на адреси: http://ec.europa.eu/finance/payments/emoney/index_en.htm, 25.3.2016.
ЗПУ, чл. 106.
Закон о банкама, Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015.
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позита, с обзиром на то да издавање електронског новца олакшава обављање платних трансакција мале новчане вредности и доприноси брзини
и ефикасности обављања платног промета, разуман је и логичан потез законодавца да банкама буде дозвољено да без посебног у ту сврху прибављеног одобрења Народне банке Србије издају електронски новац.
Закон о платним услугама предвиђа и посебну врсту финансијских институција које се такође по први пут појављују у регулаторном
оквиру Републике Србије и чија је примарна делатност издавање електронског новца.9 У излагању које следи биће детаљније образложено пословање и организација институција електронског новца.

III Појам електронског новца
Електронски новац представља електронски (укључујући и магнетно) похрањену новчану вредност која чини новчано потраживање
према издаваоцу тог новца, а издата је након пријема новчаних средстава
ради извршавања платних трансакција и прихвата је физичко и/или
правно лице које није издавалац тог новца.10
Наведену законску дефиницију можемо поделити на три дела: прво, електронски новац мора бити похрањена новчана вредност издата након пријема новчаних средстава; друго, електронски новац представља
новчано потраживање имаоца према издаваоцу; и треће, електронски
новац мора да буде прихваћен од стране лица које није издавалац тог
новца. Ова три дела дефиниције морају бити кумулативно испуњена да
би се сматрало да је електронски новац издат. Дакле, сматрамо да је новчана вредност електронски похрањена у тренутку када издавалац прими
реална новчана средства и у вредности тих средстава на неком електронском или материјалном медијуму кориснику прикаже расположиви новчани износ којим он може вршити плаћања у „виртуелном“ свету. Даље,
од тренутка од када тај новчани износ бива похрањен на електронском
медијуму, корисник има новчано потраживање према издаваоцу и издавалац је у обавези да у сваком тренутку кориснику исплати реалну противвредност похрањених новчаних средстава. И на крају, такав вид новца мора бити прихватљив лицима која нису његови издаваоци, тј. лицима која су у могућности да поседовањем одређених електронских средстава приме плаћање у електронском новцу. Тек испуњењем сва три дела

9
10

ЗПУ, чл. 114-138.
ЗПУ, чл. 2, ст. 1, тач. 13.
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наведене дефиниције може да буде осигурано да је електронски новац издат и да постоји у платном промету као средство плаћања.
1. Основне карактеристике електронског новца
Са појавом електронског новца у Србији се отвара тржиште електронске трговине која подразумева употребу дигиталних и телекомуникационих средстава за обављање плаћања. Развој електронске трговине у
свету започео је још крајем прошлог века, а до наглог убрзања овог вида
трговине долази масовном употребом интернета у обављању плаћања.
Плаћањем путем интернета омогућава се брза реализација платних трансакција код којих се платилац и прималац плаћања физички налазе на
различитим територијама, јер се путем интернет платформи олакшано
врши повезивање платиоца и примаоца и сама реализација трансакције
се убрзава. Електронски новац ту има и додатне предности у односу на,
на пример, безготовинска плаћања, јер се трансфер новца брже реализује
само путем преноса електронског новца од платиоца примаоцу, без обзира на правни однос банака посредника и пребацивања новца са банковног рачуна платиоца на банковни рачун примаоца плаћања. У оваквим
платним трансакцијама се избегавају међубанкарске трансакције које су
по правилу скупе и успоравају процес пребацивања новца са рачуна платиоца на рачун примаоца плаћања.11
a) Електронски сурогат за новчанице
Званичан став Народне банке Србије је да електронски новац
представља електронски сурогат за новчанице и ковани новац и као такав се користи за плаћање најчешће мањих новчаних вредности.12 То
схватање потврђују и мишљења Европске комисије као и савети издати
ради ефикасније примене и бољег разумевања директива у пракси.13 Дакле, електронски новац представља само новчану противвредност коју
издавалац издаје на основу реалних новчаних средстава коју је примио
од клијента – корисника. Корисник тренутком уплате новчаних средстава на платни рачун који води издавалац електронског новца добија на
11
12

13
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J. Hawkins, 98-105.
Народна банка Србије, Закон о платним услугама – одговори на питања и ближа објашњења,
Београд, март 2015, 11-12, доступно на адреси: http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/35/zakon_pitanja_i_odgovori.pdf, 22.2.2016.
Directive 2009/110/EC on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions, доступно на адреси: http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=legislation.show&lexId=8, 25.3.2016.
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располагање ту суму новца похрањену на платном инструменту који такође обезбеђује издавалац електронског новца и од тог тренутка може
вршити плаћања путем дигиталних и телекомуникационих средстава у
„виртуелном“ свету. Издавањем електронског новца, клијент – корисник
услуга издаваоца електронског новца не стиче никакву додатну суму новца, јер се електронски новац издаје искључиво на основу реалног покрића које је издавалац примио и само у износу примљене суме реалног новца издавалац може издати електронски новац.
б) Новчано потраживање према издаваоцу
електронског новца
Електронски новац је новчано потраживање корисника према издаваоцу електронског новца до тренутка до када корисник електронским
новцем располаже у „виртуелном“ свету.14 То потраживање може престати на два начина: трошењем расположивог износа електронског новца за
куповину робе и услуга или откупом реалног новца за преостали износ
електронског новца у случају да електронски новац не буде потрошен. То
потраживање корисника према издаваоцу не може бити ни условљено
ни орочено на било који начин, нити се на њега може плаћати или наплаћивати било какав додатни износ у виду камате.
в) Право на откуп електронског новца
Суштина потраживања је право на откуп електронског новца у било ком тренутку. Право на откуп одражава природу електронског новца
само као додатног средства плаћања. Електронски новац само треба да
омогући и олакша плаћања у трансакцијама у којима плаћање не може бити спроведено реалним новцем углавном зато што механизми плаћања у
тим трансакцијама нису погодни за исплате или наплате у готовом новцу.
Приликом откупа електронског новца издавалац не може од корисника наплатити било какву врсту накнаде за саму радњу откупа електронског новца. То би било противно самој суштини електронског новца
– он не представља никакву услугу коју издавалац пружа кориснику, већ
је само у питању реалан новац који је променио облик. Издавалац може
кориснику наплатити накнаде које су везане са отварањем платног рачуна и/или издавањем платног инструмента и које су повезане са издавањем електронског новца, али не и на само издавање електронског новца.
14

Народна банка Србије, 10-11.
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Право да наплати накнаду од корисника издавалац стиче само у законски
одређеним случајевима (нпр. ако је корисник захтевао откуп пре престанка важења уговора који је закључио са издаваоцем, ако је корисник
раскинуо уговор са издаваоцем пре истека уговореног рока важења тог
уговора, итд.).15 Право корисника да захтева конверзију електронског
новца у прави новац може бити само ограничено условима и роковима
важења уговора који корисник закључује са издаваоцем ради издавања
електронског новца и обављања услуга неопходних за то издавање.
г) Забрана плаћања камате и успостављања депозита
Реална новчана средства која корисник депонује код издаваоца не
представљају депозит код издаваоца електронског новца и на чување и
држање тих средстава на основу којих је издат електронски новца не може се плаћати камата или било каква друга врста накнаде од корисника.
Забрана наплаћивања камате експлицитно је регулисана и у нашем законодавству.16 Ова забрана уведена је управо да би се електронски новац
посматрао само и искључиво као средство плаћања и како би се повукла
јасна разлика између послова са којима издавање електронског новца може бити повезано, као што су, на пример, депозитни послови. Увођење
електронског новца не сме и не треба да представља вид штедње или депозит и не може на било који начин да обезбеди кориснику виши износ
новчаних средстава од оних које је дао приликом издавања (нпр. „зарада“
путем камате коју банка плаћа кориснику у случају депозита).
2. Врсте електронског новца
Електронски новац као новчана вредност инкорпорисана на одређени медијум који може бити у материјалном облику (нпр. новчана вредност
похрањена на картицу, метални предмет и сл.) или електронски (нпр. новчана вредност похрањена на софтвер, тј. електронски доступан сервер).17
Закон о платним услугама предвиђа издавање платног инструмента који дефинише као свако персонализовано средство и/или низ
поступака уговорених између корисника платних услуга и пружаоца
платних услуга, који се употребљавају за издавање платних налога.18 Овако широко постављена дефиниција платног инструмента постављена је у
15
16
17
18
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циљу да се њоме обухвате све технолошке иновације. Тако, платни инструмент може бити платна картице, коришћење личног идентификационог броја, једнократна шифра за платну трансакцију, корисничка шифра и лозинка (електронско банкарство, мобилно банкарство).19 Издавање платног инструмента било које врсте је неопходан корак приликом
издавања електронског новца – електронски новац мора бити инкорпорисан на одређени медијум, дакле на било коју врсту платног инструмента. Дакле, електронски новац се дели у односу на врсте платних инструмената на којима је новчана вредност похрањена.
Издавање платног инструмента везано је за отварање и вођење одређене врсте платног рачуна код издаваоца тог инструмента. Платни рачун означава рачун који се користи за извршавање платних трансакција, а
који води пружалац платних услуга за једног или више корисника.20 Дакле,
издавалац електронског новца је као пружалац платне услуге издавања
електронског новца у обавези да отвори и води платни рачун корисника
на која ће новчана средства за која се издаје електронски новац бити уплаћена. Платни рачун није текући рачун и има много слободнију форму како
би се подржале све врсте „виртуелних“ електронских рачуна на којима би
се држала средства корисника.21 Међутим, у српском праву, платне рачуне
који нису текући рачуни могу имати само физичка лица и предузетници
изван обављања своје делатности. Правна лица и предузетници у оквиру
вршења својих регистрованих делатности имају обавезу да отворе текући
рачун код банке.22 Тиме се сужава могућност издавања електронског новца
од стране издавалаца који нису банке (нпр. институције електронског новца) да издају електронски новац правним лицима и предузетницима, већ
то може да ради само банка. Међутим, с обзиром на то да се електронски
новац и користи најчешће за куповину робе мале новчане вредности и да
као такав погодује само ниским новчаним трансакцијама, сматрамо да
19
20
21

22

Народна банка Србије, 7-8.
ЗПУ, чл. 2, ст. 1, тач. 3.
Томе у прилог иде и чињеница да Народна банка Србије није донела релевантан подзаконски
акт којим би се детаљније регулисала форма и услови за отварање и вођење платног рачуна.
Одлука о ближим условима и начину отварања, вођења и гашења текућих рачуна (Службени
гласник РС, бр. 55/2015) примењује се само на текуће рачуне које корисници отварају, воде и
гасе код банака, али не и на друге врсте платних рачуна које отварају, воде и гасе платне институције и институције електронског новца у складу са Законом о платним услугама.
Ова обавеза одређена је Законом о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност који је заменио до тада важеће релевантне одредбе Закона о платном промету.
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обим активности издавалаца електронског новца који нису банке овом одредбом није значајно сужен. Платни рачун је повезан са платним инструментом јер се коришћењем платног инструмента задужује платни рачун за
одређену суму новца. Платни рачун је повезан са било којом врстом платног инструмента и задужење по платном рачуну мора да прати сваку употребу платног инструмента како би се знало с којом количином електронског новца корисник располаже у сваком тренутку.23
a) Материјализовани електронски новац
(hardware based e-money)
Новчана вредност за коју је издат електронски новац може бити
похрањена на неку врсту платне картице (нпр. при-пејд картице – pre-paid
cards или тзв. „паметне“ картице – smart cards).24 При том, та картица ни у
ком случају не представља кредитну картицу која се издаје на основу текућег рачуна и дозвољеног прекорачења по том рачуну. То неће бити случај
ни када је издавалац електронског новца за одређени новчани износ кредитирао корисника. У том случају би се на средства обезбеђена кредитом
примењивала правила за уговор о кредиту када тај кредит обезбеђује банка
као издавалац електронског новца, односно правила Закона о платним
услугама (који у ограниченим случајевима омогућава кредитирање од
стране платних институција и институција електронског новца),25 када
кредитна средства обезбеђује институција електронског новца.
Међутим, ако је картица на коју је похрањена одређена новчана
вредност издата за куповину робе и услуга искључиво у просторијама издаваоца те картице (или сличног преносивог материјалног платног инструмента) или, код ограничене мреже продаваца робе и услуга или за
ограничен избор робе и услуга, по основу уговора које ти продавци закључују са издаваоцем ових картица, долази до издавања електронског
новца, али је такав вид издавања електронског новца изузет из регулативе Закона о платним услугама.26 Исти став заузела је и Европска комисија
када су се мобилни оператери обратили са питањем да ли се регулатива
23

24
25
26
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електронског новца односи на при-пејд картице за мобилни телефон.27
Дакле, примена прописа о електронском новцу била би искључена у случајевима издавања картица или бонова за куповину производа код тог
произвођача или његовог дистрибутера, као и за набавку робе тачно одређене врсте или код тачно одређеног продавца. Смисао овог искључења
огледа се у томе да иако је електронски новац издат за примљену противвредност у реалном новцу, такав електронски новац се може употребити
у ограничене и унапред одређене сврхе. Праћење тока трошења тих средстава је једноставно и тај електронски новац ни у ком тренутку се неће
наћи у слободној циркулацији у платном промету.
Такође, материјални преносиви медијум на који електронски новац може да буде похрањен, јесте и мобилни телефон где се новчана
вредност похрањује на апликацији која је доступна корисницима тог мобилног телефона и која има улогу тзв. „виртуелног новчаника“ (virtual
purse, electronic purse). Развојем технологије је већ сада у већини европских земаља омогућено плаћање прислањањем мобилног телефона на читач кода на одређеном продајном месту и трансакција плаћања се обавља
идентично као када је реч о коришћењу платне картице. Након обављене
трансакције, платни рачун корисника се задужује за исплаћени износ и
на апликацији на мобилном телефону се приказује салдиран износ расположивих средстава.28
б) Електронски новац похрањен на серверу
(software based e-money)
Новчана вредност може бити похрањена електронски, на серверу
коме се приступа путем интернета. У овом случају платни инструмент који
издавалац електронског новца мора да обезбеди кориснику састоји се из низа поступака којима се приступа персонализованом налогу сваког корисника, путем интернета, уношењем одговарајуће персонализоване идентификационе ознаке (нпр. шифра, сигурносни код). У овом случају електронски
новац се сматра издатим у тренутку када се на налогу корисника прикаже
27
28

European Commission, Application of the E-money Directive to mobile operators, доступно на адреси:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/emoney/summary_en.pdf, 25.3.2016.
Водеће светске интернет и мобилне компаније су већ лансирале своје апликације за плаћање
преко „виртуелног новчаника“, нпр. Google Wallet, Apple Pay. Како би обављале ову активност, наведене компаније морају у свом саставу да имају друштво које је основано као институција електронског новца или да наведене услуге пружају на основу уговора са банкама или
издаваоцима платних картица (нпр. Google Payment Corporation или Apple Inc. у сарадњи са
American Express).
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расположиви новчани износ издат на основу реалне новчане противвредности коју је корисник положио код издаваоца електронског новца.29
Код овог начина издавања електронског новца важно је направити разлику у односу на безготовински платни промет. Код безготовинског платног промета који је такође један од механизама за обављање
плаћања путем интернета, плаћање се спроводи на начин да се уношењем
броја текућег рачуна који корисник има код банке, тај рачун се задужује
за одређени износ слањем налога банци, а та средства након тога пристижу на рачун примаоца плаћања који он има код своје банке. Дакле, средства се директно пребацују с једног рачуна на други уношењем бројева
рачуна и корисник ни једног тренутка не стиче износ којим слободно може да располаже електронски и да га користи за куповину робе преко интернета. Плаћање које се обавља електронским новцем је брже и једноставније јер нема слања налога банци за задужење рачуна, односно пријема средстава на рачун. У исто време, трошкови оваквих трансакција су
мањи јер се трансакција обавља преко истог издаваоца коме истовремено
могу да приступе и платилац и прималац плаћања.30
в) „Виртуелни“ новац (virtual money)
Новчана вредност може бити инкорпорисана и у неки други материјализовани предмет (нпр. кованице, електронске ваучере, итд.). Вредност електронског новца се у том случају изражава у броју „поена“ који
нису еквивалентни ни једној постојећој валути и куповина робе се у том
случају обавља разменом одређене врсте робе за одређени број поена.
Номиналну вредност поена одређује сам издавалац ове врсте електронског новца.31 Овакав вид електронског новца је нарочито подложан злоупотреби, јер издати електронски новац има вредност која се изражава у
„непостојећој“ валути и коју одређује сам издавалац, а не надлежна централна банка као регулатор. Стога, овакав вид издавања електронског
новца може произвести бројне негативне утицаје на монетарну политику, те би се свакако очекивале додатне корекције постојећих регулатива
уколико дође до распрострањеније употребе оваквог вида плаћања.32
29
30

31
32
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N. Popovska-Kamnar, 79-92, J. Hawkins, 98-105.
Оваква плаћања су у све већој употреби у пракси и постоји велики број институција електронског новца које омогућавају овакве механизме плаћања (нпр. PayPal, Skrill Limited,
Payoneer, итд.).
N. Popovska-Kamnar, 79-92, J. Hawkins, 98-105.
Употреба „виртуелног“ електронског новца за куповину на интернету започела је издавањем
биткоина (bitcoins), као „виртуелне“ интернет валуте.
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IV Институције електронског новца
Закон о платним услугама, поред платних институција, у правни систем у Србији по први пут уводи и институције електронског новца, специјализована привредна друштва чија је примарна делатност издавање електронског новца. Поред издавања електронског новца, институција електронског новца може да обавља и било коју другу платну услугу одређену
Законом о платним услугама.33 У српском праву препознате су и стране институције електронског новца којима је дозвољено да учествују у платном
промету у Србији, али не и да издају електронски новац на територији Републике Србије. Стране институције електронског новца могу да издају електронски новац резидентима само за плаћања у иностранству.34
1. Домаће институције електронског новца
У Републици Србији институција електронског новца може бити
основана као друштво са ограниченом одговорношћу или акционарско
друштво у складу са Законом о привредним друштвима, које има минимални оснивачки капитал у износу од 350.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије и које је прибавило
дозволу Народне банке Србије.35
Институција електронског новца мора да испуни низ регулаторних захтева у поступку добијања дозволе за рад од Народне банке Србије,
као што су, поред висине оснивачког капитала, процена ризика којима ће
институција електронског новца бити изложена, пројекција износа капиталних захтева у првој години пословања, опис планираних мера за заштиту новчаних средстава корисника, квалификације чланова органа
управљања, спољна и унутрашња ревизија, адекватност капитала итд.36
Институција електронског новца, поред издавања електронског
новца, може да обавља и било коју другу платну услугу предвиђену Законом о платним услугама у члану 4. Неопходно је само да приликом подношења захтева за добијање дозволе наведе којим још платним услугама
намерава да се бави. Најчешће ће то бити услуге издавања платних ин33
34
35
36

ЗПУ, чл. 116.
ЗПУ, чл. 225 у вези са Законом о девизном пословању, Службени гласник РС, бр. 62/2006,
31/2011, 119/2011 и 139/2014, чл. 2, ст. 1, тач. 3б и чл. 32. ст. 2.
ЗПУ, чл. 114, 115, 127 и 128.
Ови услови као и поступак добијања дозволе одређени су Одлуком о спровођењу одредаба
Закона о платним услугама које се односе на давање сагласности Народне банке Србије, Службени гласник РС, бр. 55/2015 и 82/2015.
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струмената или услуге извршавања платне трансакције за коју платилац
даје сагласност употребом телекомуникационе, дигиталне или информационо-технолошке мреже, јер су то услуге најближе повезане са природом електронског новца и могућностима плаћања преко интернета.37 Институција електронског новца се такође може бавити давањем кредита
повезаних са платним услугама са роком отплате до 12 месеци уколико
добије дозволу за обављање и кредитних активности.38
Пословање институције електронског новца са корисником може
се регулисати на два начина: оквирним уговором или уговором о једнократној платној трансакцији.39 Оквирним уговором се уређује извршавање будућих појединачних платних трансакција и подразумева један дугорочан однос корисника и институције електронског новца. Оквирни уговор има природу општих услова пословања институције електронског
новца. Уговор о једнократној платној трансакцији је уговор који за циљ
има извршење једне одређене платне трансакције која није одређена
оквирним уговором. Закон о платним услугама оквирни уговор предвиђа
као правило, а уговор о једнократној платној трансакцији као изузетак,
јер је циљ Закона да се успостави трајна и дугорочна сарадња корисника
са институцијом електронског новца.
Новчана средства корисника институција електронског новца је
дужна да држи одвојено од сопствених средстава и осталих средстава која су примљена од правних или физичких лица по другим основима. Та
средства издавалац електронског новца мора да заштити на један од следећих начина: депоновањем на посебан рачун код банке или улагањем у
ликвидне и нискоризичне облике имовине. Та средства не улазе у имовину, ликвидациону или стечајну масу издаваоца електронског новца нити
могу бити предмет извршења или принудне наплате који се спроводе над
платном институцијом. Од овог правила Закон о платним услугама предвиђа изузетак само у случају да институција електронског новца обезбеди
испуњење својих новчаних обавеза према корисницима закључењем уговора о осигурању са друштвом за осигурање које послује у Републици Србији или прибављањем одговарајуће банкарске гаранције.
Ово правило предвиђено је и постоји у српском законодавству само када је у питању пословање платних институција и институција електронског новца које су основане или ће бити основане у складу са Зако37
38
39
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ном о платним услугама и у том погледу је новина у српској регулативи
финансијског тржишта. Сматрамо предвиђено решење изузетно повољним за кориснике услуга ових финансијских институција, будући да су
њихова средства у сваком тренутку заштићена од могућег погоршања
финансијског положаја институције са којом је корисник ушао у уговорни однос ради обављања одређене врсте платних услуга (укључујући и
издавање електронског новца).40
У Републици Србији још увек није основана ни једна институција
електронског новца.
2. Стране институције електронског новца
Закон о платним услугама одређује сходну примену Закона о девизном пословању када су у питању стране институције електронског
новца до тренутка приступања Србије Европској унији. Након приступања Србије Европској унији, Закон предвиђа пословање страних институција електронског новца и детаљно регулише њихов положај – те одредбе тренутно имају одложену примену. До тада, стране институције електронског новца могу да учествују у платном промету у Републици Србији, али им је забрањено да се баве издавањем електронског новца на територији Републике Србије. Народна банка Србије је дужна да води листу
страних институција електронског новца у Србији.41 На листу су до сада
уписане четири стране институције електронског новца, а циљ постојеће
листе јесте олакшана комуникација Народне банке Србије са страним
надлежним регулаторима у случају да дође до повреде права резидената у
пословању са страном институцијом електронског новца.42
Пословање институција електронског новца и свим државама
Европске уније је унификовано и обавља се у складу са поменутим директивама (PSD и EMD). На нивоу Европске уније постоји јединствен регистар институција електронског новца које послују у свим државама чланицама.43 Идентичан регистар постоји и за институције електронског

40
41
42
43

ЗПУ, чл. 93.
ЗПУ, чл. 225.
Поменута листа је доступна на адреси: http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/58/lista_ien_trece_drzave.pdf, 30.3.2016.
Electronic Money Association Register, доступно на адреси: http://www.e-ma.org/members-charter, 30.3.2016.
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новца које послују у Сједињеним Америчким Државама,44 те је јасна интенција да је праћење рада ових финансијских институција на светском
нивоу од великог значаја за стабилност монетарне политике.

V Закључак
Свакако да је увођење електронског новца у пословање финансијских институција у Републици Србији велики и неопходан корак ка даљем развоју и унутрашње и међународне трговине, али за собом, поред
бројних предности, може да произведе и низ последица и потенцијалних
проблема. Сврха и превасходна улога електронског новца јесте да се
олакшају и убрзају мале новчане трансакције које се углавном обављају
преко интернета. Стварањем јединственог механизма за обављање плаћања и пријем плаћања, олакшавају се трансакције како за платиоца, тако и
за примаоца плаћања. Уједно се олакшава праћење тока новца од стране
регулатора, будући да се плаћања врше преко једног издаваоца електронског новца кога прихватају и платилац и прималац плаћања. Сигурност
новчаних средстава корисника електронског новца је повећана јер се
електронски новац увек издаје само за уплаћену новчану противвредност, независно од укупних средстава којима корисник располаже на
својим текућим рачунима. Плаћање се обавља задужењем платног рачуна
на коме се налази само новчана противвредност издатих средстава.
С друге стране, реч је о једном новом средству плаћања које до сада није било заступљено у употреби и који је у исто време непознаница за
просечног српског потрошача. Будуће институције електронског новца
које буду основане у Србији, мораће додатно да се потруде да свој производ корисницима представе као једноставан и погодан за употребу, а у
исто време сигуран и заштићен од злоупотреба. Такође, увођење електронског новца је нови изазов и за Народну банку Србије као домаћег регулатора финансијског система. Због тога је неопходно још једном јасно
истаћи да електронски новац представља само ново средство плаћања –
не и нову валуту у Србији. Као што смо истакли, електронски новац
представља новчано потраживање корисника према издаваоцу и у сваком тренутку мора да постоји реална вредност за издата средства у електронском облику која држи издавалац електронског новца. Законски
оквир је прилично широко постављен како би подржао све технолошке
44
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иновације које развој интернета може да донесе, али Народна банка Србије као регулатор мора прилично опрезно да приступа приликом вршења контроле издавања електронског новца и да прати развој тржишта
електронског новца како не би дошло до злоупотребе и неовлашћеног
издавања електронског новца који нема реалну новчану вредност. Ово је
нарочито важно истаћи код „виртуелних“ облика електронског новца будући да њима сам издавалац одређује вредност и да се њима врши нека
врста размене робе путем интернета. Неконтролисана употреба електронског новца свакако да би могла да има значајне негативне утицаје на
стабилност монетарног система и контролу реалног новца у оптицају.

Marija VIĆIĆ
PhD student at the Faculty of Law University of Belgrade

ELECTRONIC MONEY IN THE PAYMENT
TRANSACTION IN THE REPUBLIC OF SERBIA
In this article the author is analyzing the inclusion of the electronic money in the payment transactions in Serbia.
In the first part of the article, the author is dealing with the institutions
authorized on issuing the electronic money in Serbia. In the second part, the focus is on the meaning of the term “electronic money” and its main characteristics, as well as on the differences to the similar legal institutes known in Serbian
legal system. At the end, the author is dealing with the electronic money institutions as specialized legal entities for carrying out these activities in Serbia.
The aim of the article is to point out to the importance of inclusion of
this new institute in Serbian legal system as well as to point out what are its
advantages, but also potential issues which may arise in practice by using the
electronic money.
Key words: electronic money, electronic money institution, payment services,
payment transactions, the National Bank of Serbia.
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РЕГУЛАТОРНЕ МЕРЕ И ПОЛИТИКЕ УПРАВЉАЊА
РИЗИКОМ ЛИКВИДНОСТИ У БАНКАМА
Резиме
Банкарско пословање је изразито динамично и мења се под утицајем промена у окружењу и промена регулативе. У том смислу, сигуран и
стабилан банкарски сектор је од посебне важности за финансијски и економски систем сваке земље. Упркос адекватној капитализованости банака, Subprime криза је указала на значајан пропуст Базелских стандарда, с обзиром на то да управљање ризиком ликвидности није било обухваћено регулативом. Стога ће предмет истраживања у раду бити усмерен
на анализирање превентивних мера које предузимају регулаторни органи
у циљу решавања проблема ликвидности банака, као и санирање неликвидности банака. Заправо, основни циљ истраживања односи се на преиспитивање улоге и значаја примењених регулаторних мера и политика,
и њиховој делотворности у решавању проблема ликвидности банака и
очувању стабилности банкарског сектора.
Кључне речи: ризик ликвидности, Базелски споразуми, показатељ покрића ликвидности, показатељ нето стабилног финансирања, управљање ликвидношћу.

I Уводна разматрања
Сам концепт банкарског пословања отвара могућности брзог преузимања великих ризика, са једноставном могућношћу прикривања
истих, услед сложености финансијских трансакција и преузетих уговорних обавеза. С обзиром на то да банке послују претежно туђим новцем
(новцем позајмљеним од својих депонената), чланови управе су склони
повећаном преузимању ризика. Томе погодују и следеће чињенице: кон-
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цепт неодговорности управе за финансијске промашаје и концепт сувише велики да би пропали.1
Пословање банака, као и других финансијских институција, изложено је ризицима, с тим што је у банкарском пословању посебно значајан ризик ликидности. Ризик ликвидности припада групи финансијских
ризика. Ризик ликвидности се појављује услед промене ликвидне позиције банака, када ликвидна средства банака нису довољна за испуњење
доспелих обавеза, или услед неочекиваних одлива ликвидних средстава.
Често се догађа да други финансијски ризици, а посебно кредитни и тржишни ризици, узрокују настанак ризика ликвидности у банкама.2 Ризик
ликвидности неминовно прате повишени трошкови пословања произашли из имобилизације средстава у форми неликвидних пласмана. Код
ризика ликвидности банке се суочавају са двоструким проблемом: са
мањком ликвидних средстава, односно немогућношћу да мобилишу ликвидна средства на тржишту. Стога поједини аутори уместо генеричног
израза ризик ликвидности, употребљавају израз „ризик ликвидности у
погледу обезбеђивања средстава“, под којим подразумевају ризик да банке нису способне да финансирају своје дневне операције на тржишту.3
Под ликвидношћу банака подразумева се способност и спремност
да се благовремено измире све преузете обавезе. То значи да се ликвидност битно разликује од солвентности. Ликвидност не претпоставља само спремност, већ и способност испуњења преузетих обавеза.4 Ризик ликвидности је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал банке услед неспособности банке да испуњава
своје доспеле обавезе.5
Ризик ликвидности третира се као главни ризик када неликвидност
великих размера доводи до банкротства банке. Навешћемо, као пример,
настанак значајних губитака код банке проузрокованих стечајем великих
клијената или групе повезаних клијената, који осим нарушеног поверења у
јавности могу изазвати повлачење средстава других депонената банке, и
велике одливе ликвидних средстава. Тиме се још више продубљује криза
1

2
3
4
5

Дамјан Даниловић, „Свјетска финансијска криза: Лоше научена лекција корпоративног управљања? Лоше одиграна улога државе? Чињеница да банке увијек могу послужити као окидач
кризе?”, Право и привреда, бр. 4–6/2014, 347–349.
Весна Матић, „Ризик ликвидности”, Банкарство, бр. 5–6/2008, 76.
Ђорђе Ђукић, Управљање ризицима и капиталом у банкама, Београд, 2007, 30.
Никола Орлић, „Ликвидност и бонитет банака”, Правно-Економски Погледи, бр. 2/2011, 2.
Закон о банкама, Службени гласник РС, бр. 107/2005, чл. 30.
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ликвидности банке. Банку којој нису доступна ликвидна средства на тржишту, криза ликвидности може да доведе до банкротства.6
Време има пресудну улогу када је у питању управљање ликвидношћу у банкама. Пројекцијом дугорочних потреба ликвидности, управи
банке стоје на располагању бројни алтернативни извори средстава, док у
случају хитне потребе за ликвидношћу, управа има ограничене изворе
средстава, попут: продаје акумулираних ликвидних средстава, рекламирање депозитних услуга, уговарање дугорочних задуживања резерви од
других финансијских институција.7 Карактеристично је да многе банке
верују да могу позајмљивати ликвидна средства без ограничења, у било
које време. Стога је у савременим условима пословања управљање ликвидношћу банака од посебног значаја, с обзиром на то да неваљано
управљање ликвидношћу може довести до стечаја банака.

II Регулисање ликвидности банака
на међународном нивоу
Регулисање ликвидности банака на међународном нивоу представља дуготрајан процес. Још је први председавајући Базелског комитета,
сер Џорџ Бландел, отварајући први састанак 1975. године истакао да је
његов задатак да омогући да се обезбеди ликвидност и солвентност банака. Бројни су проблеми са којима се суочавао Базелски комитет свих ових
година по питању ликвидности, и то од саме дефиниције ликвидности до
спровођења надзора, регулисања и управљања ризиком.8 Током 2000. године, Базелски комитет је објавио документ Поуздане праксе за управљање ликвидношћу банкарских организација.9
Управо је светска економска криза истакла значај вођења политике управљања ликвидношћу, с обзиром на то да су многобројне банке,
упркос ваљаном управљању капиталом, имале проблема по питању управљања ликвидношћу. У званичном извештају Федералне корпорације за
осигурање депозита (Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC) експлицитно се наводи да је колапс већине комерцијалних банака превас6
7
8
9
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ходно био изазван ризиком ликвидности.10 Као одговор на поменуту
кризу, Базелски комитет за надгледање банака објавио је фебруара 2008.
године документ Управљање ризиком ликвидности и изазови супервизије,
којим је констатовано да су многе банке игнорисале примену основних
правила управљања ризиком ликвидности у периодима високог суфицита ликвидности. Септембра 2008. године, Базелски комитет усвојио је
Принципе поузданог управљања ризиком ликвидности и супервизије, у
циљу промовисања ваљаног и сигурног управљања ризиком ликвидности у банкама.11 Документ налаже управи банке да развије стратегије, политике и праксе управљања ликвидношћу, сходно прихватљивој толеранцији ризика, уз обезбеђење довољно квалитетних ликвидних средстава за решавање потреба ликвидности.12
Децембра 2010. године, Базелски комитет за надгледање банака
усвојио је документ Базел III: Међународни оквир за мерење, стандарде и
праћење ризика ликвидности, којим је на свеобухватан начин регулисао
ликвидност банака. Документ предвиђа успостављање два показатеља
ликвидности: Показатељ покрића ликвидности и Показатељ нето стабилног финансирања, у циљу промовисања знатно отпорнијег банкарског
сектора на ризик ликвидности.13
1. Показатељ покрића ликвидности
Показатељ покрића ликвидности (Liquidity Coverage Ratio – LCR)
представља један од два минимална стандарда за мерење изложености
ризику ликвидности који је Базелски комитет дефинисао усвајањем Базела III. Основни циљ увођења овог показатеља јесте унапређење стабилности ликвидног ризичног профила банака на кратак рок, како би се обезбедио одговарајући ниво високо ликвидне активе, која би требало да

10
11

12

13

Bjorn Imbierowicz, Christian Rauch, The Relationship between Liquidity Risk and Credit Risk in Banks,
2013, доступно на адреси: http://www.ssrn.com/abstract-id1884917, 17.02.2016, 1.
Принципи поузданог управљања ризиком ликвидности и супервизије, 2008 (Basel Committee
on Banking Supervision, Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, Bank for
International Settlements, Basel, 2008).
Marianne Ojo, Basel III – Responses to Consultative Documents, Vital Aspects of the Consultative
Processes and the Journey Culminating in the Present Framework, доступно на адреси:
http://www.ssrn.com/abstract=1692409, 19.02.2016, 18-19.
Zoltan Sarkany, The new Basel III rules and recent market developments, London, 2011, доступно
на адреси: http://www.ssrn.com/abstract=2155112, 22.02.2016, 37.
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омогући банкама преживљавање стресног сценарија ликвидности у трајању од 30 дана.14
Показатељ покрића ликвидности је креиран тако да омогући банкама да одржавају адекватан ниво неоптерећених, висококвалитетних
средстава, која се једноставно могу заменити у готовину, како би банке
задовољиле своје потребе за ликвидношћу у трајању од месец дана под
знатно тежим стрес сценариом ликвидности.15
Показатељ покрића ликвидности одређује се као однос залиха високо ликвидне активе и укупног нето готовинског одлива у наредних 30
дана, који треба да буде већи или једнак од 100%. Високо ликвидна актива банке разврстана је у два нивоа. Ниво 1 чине најликвиднија средства:
готовина, резерве код централне банке, утрживе хартије од вредности и
потраживања која су гарантована од стране држава, централних банака и
међународних финансијских институција. Ниво 2 чине: готовина, ниско
ризичне корпоративне обвезнице, покривене обвезнице, утрживе хартије од вредности које емитују државе, централне банке и други субјекти.16
Укупни нето одливи готовине одређују се као разлика између укупних
очекиваних одлива готовине и укупних очекиваних прилива готовине у
наведеном стрес сценарију за наредних месец дана.
Банке су дужне да континуирано израчунавају показатељ покрића
ликвидности у циљу праћења и контроле ризика ликвидности. Сврха показатеља покрића ликвидности је да омогући банкама да у нормалним
временима поседују стабилну финансијску структуру и да имају довољно
ликвидне активе, како би се од централних банака тражило да поступају
само као зајмодавци последње инстанце а не прве (lender of last resort).
Након почетног периода разматрања, показатељ покрића ликвидности
постао је минимални стандард у земљама чланицама ЕУ 01.01.2015. године. Упркос високим трошковима са којима су се суочиле банке приликом
увођења овог показатеља, предвиђа се да би предности режима круте регулисаности управљања ликвидношћу премашиле првобитне трошкове.17
14
15

16
17
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2. Показатељ нето стабилног финансирања
Показатељ нето стабилног финансирања (Net Stable Funding Ratio –
NSFR) представља други минимални стандард за мерење изложености ризику ликвидности дефинисан Базелом III, у циљу промовисања средњег и
дугорочног финансирања средстава и активности банака. Показатељ успоставља минимално прихватљив износ стабилног финансирања на основу
карактеристика ликвидности средстава и активности банака у периоду од
годину дана. Показатељ нето стабилног финансирања креиран је тако да
делује као механизам за допуњавање показатеља покрића ликвидности,
као и јачање улоге надзорних органа, уз истовремено промовисање структурних промена у профилима ризика ликвидности банака од проблематичног краткорочног финансирања ка сигурнијем, дугорочном финансирању средстава и пословних активности.18 Показатељ нето стабилног финансирања одређује се као однос између расположивог износа средстава за
стабилно финансирање и потребног износа средстава за стабилно финансирање који мора бити биши од 100%. Предвиђа се да након периода посматрања, показатељ нето стабилног финансирања постане обавезан стандард ликвидности у банкама држава чланица ЕУ 1. 1. 2018. године.19
Усвајање показатеља ликвидности представља за банке додатни
финансијски трошак у њиховом пословању. Да би наставили са пословањем и опстали на тржишту, банке морају предузети низ мера, а једна од
њих је и подизање каматних стопа на кредите.20 Сигурно је да ће банке
свој одговор на строже регулаторне захтеве потражити пребацивањем
трошкова за додатна средства на своје клијенте, смањењем ризичних
пласмана у свом портфељу и даљим уштедама у оперативном пословању.21 Упркос високим трошковима имплеметације наведених показатеља,
18
19

20
21

Борко Кљајић, „Стандарди за обезбеђивање ликвидности према Базелу III”, Банкарство, бр.
3/2012, 58.
У периоду од 1996. до 2010. године, спроведена су истраживања која су обухватила банке у
седам западноевропских земаља, у којима је установљено да је просечни NSFR у банкама износио 96.9%. Минимална вредност NSFR износила је 20.8%, док је максимална вредност износила 208.5%. Треба имати у виду да је 60% посматраних банака имало мањи NSFR од 100%,
колико предвиђа Базел III. Стога је и остављен дужи прелазни период, како би банке прилагодиле своје пословање предложеним стандардима. Andreas Dietrich, Gabrielle Wanzenried,
Kurt Hess, The good and bad news about the new liquidity rules of Basel III in Western European
countries, 2013, доступно на адреси: http://www.ssrn.com/abstract-id2139380, 22.02.2016, 23.
Alberto Locarno, „The macroeconomic impact of Basel III on the Italian economy”, Questioni di
Economia e Finanza, No. 88/2011, 20.
Б. Кљајић, 62.
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очекујемо да ће одговарајућа примена ових показатеља за обезбеђивање
ликвидности, уз више капиталне захтеве, спречити настанак будућих
криза, односно уколико се оне појаве, смањити њихов обим. Примена у
пракси указаће нам да ли има простора за извесне корекције и надградње, како би се постигао што стабилнији и отпорнији банкарски сектор,
који би могао ваљано да се супротстави будућим изазовима и потенцијалним финансијским кризама.
III Стратегије и политике управљања ликвидношћу
у банкама
Као што смо већ нагласили, ликвидност је од изузетне важности
за банку, с обзиром на то да неликвидност може бити подједнако опасна
као и инсолвентност. Политика одржавања ликвидности банке темељи се
на управљању активом и пасивом. Првобитно је била оријентисана на
краткорочне кредите, с обзиром на то да је доминантна стратегија одржавања ликвидности била стратегија краткорочних комерцијалних кредита покривених робним меницама. Почетак 20. века, пратио је убрзани
развој тржишта новца, што је омогућило банкама да диверзификују сопствену резервну активу и формирају секундарне резерве, укључујући и
хартије од вредности које су се лако могле продати на тржишту, услед
сталне потражње за њима.22 По завршетку Другог светског рата, банке су
развиле стратегију управљања ликвидношћу на основу пласмана са антиципираним дохотком, што је значило већу оријентисаност банака на
средњорочне и дугорочне кредите привреди и становништву, на основу
пораста депозита. Од шездесетих година 20. века, банке развијених земаља политику ликвидности темеље на стратегији управљања пасивом, чему претходи развијено финансијско тржиште.23
Да би одржала ликвидност, управа банке може обезбедити додатна ликвидна средства продајом постојећих ставки активе (управљање активом), али и позајмљивањем новца на тржишту (управљање пасивом).
Уколико банка управља активом, то значи да ће се банка одлучити за
продају краткорочних државних хартија од вредности, с обзиром на то
да се лако продају, због сталне потражње за њима на тржишту, као и због
непостојања кредитног ризика. При обављању продаје хартија могу се јавити трансакциони трошкови, као и потенцијални ризик капиталног губитка, који се може јавити у ситуацији када дође до пораста каматних
22
23

408

Татјана Јованић, Циљеви и облици регулисања пословања банака, Београд, 2009, 58.
Т. Јованић, 58.

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА

Право и привреда

стопа у периоду након што је банка купила државне хартије. Поменути
проблем може се ублажити ако банка задржи хартије од вредности до
тренутка доспелости и прибегне репо послу, а не продаји.24 Обављањем
репо посла, банка продаје хартије од вредности уз обавезу поновног откупа тих хартија, односно хартија од вредности са истим карактеристикама према унапред утврђеној цени и на унапред, односно накнадно
утврђен будући датум који одређује банка. При закључењу репо уговора
потребно је испунити следеће услове: 1) да банка, односно друга уговорна страна пренесе право својине на хартијама од вредности које су предмет тог уговора и 2) да банка хартије од вредности које су предмет тог
уговора може пренети само једној уговорној страни.25
С обзиром на величину, обим и сложеност послова, комплексност
финансијских операција, знатно се разликује позиција малих и великих
банака приликом управљања ликвидношћу. Велике банке обично прибегавају управљању пасивом. Услед високог кредитног рејтинга и поверења
јавности, велике банке попуњавају краткорочни пропуст у ликвидности
позајмљивањем средстава на тржишту новца. Постоје два начина обезбеђивања ликвидности: купопродаја током ноћи и купопродаја са дужим роком доспећа. Купопродаја током ноћи обухвата: куповина ликвидних
средстава на брокерском тржишту од других великих банака, куповина
евродолара током ноћи преко брокера на евровалутном тржишту, рекуповина државних хартија од вредности преко дилера на тржишту државних
вредносница, куповина од централне банке преко шалтера. Купопродаја са
дужим роком доспећа обухвата: куповину на подлози емисије и продају
благајничких записа банке, депозитне цертификате са променљивом каматном стопом, куповину евродолара на дужи рок преко брокера евро-валута. За велике банке је важно да остану стално у могућности да купују ликвидна средства на тржишту, односно да не буде угрожена њихова репутација на тржишту, што највише зависи од њихове управе.26 Било каква уздржаност оних који продају ликвидна средства великим банкама може довести до наглог повлачења њихових средстава, због тога што је највећи део
купљених средстава неосигуран. Последица тога је немогућност банака да
купују на тржишту новца по било којој цени. Стога, банке прибегавају позајмљивањем ликвидних средстава од централне банке, као последњем
24
25
26

Ђ.Ђукић, 129.
Одлука о адекватности капитала банке, Службени гласник РС, бр. 46/2011, 6/2013, 51/2014, чл.
2 тач. 69.
Ђ. Ђукић, 130.
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уточишту ликвидности.27 Закључујемо да колико год банке биле у могућности да масовно купују средства преко ноћи, то не треба да им буде једина политика, с обзиром на то да увек постоји опасност да се умањи њихова
способност да купују на тржишту. У том смислу, банке долазе у ситуацију
да нису способне да прибаве потребна ликвидна средства.
Пошто је ликвидност од изузетног значаја за пословање банака, надзорни органи инсистирају на постојању одговарајуће стратегије управљања
ризиком која обухвата поступак континуираног мерења и посматрања нето
позиција изложености. Стога је банка дужна да идентификује велике изворе
средстава, чије би повлачење из финансијског потенцијала банке могло проузроковати озбиљан проблем ликвидности. Управа банке би требало да
утврди концентрацију средстава према сваком значајном клијенту на тржишту, као и према значајним врстама инструмената и то као проценат изложености средстава и као значајни раст концентрације средстава.28
Свака финансијска операција или уговорна обавеза утиче на ликвидност банака. С обзиром на то, банке морају бити опрезне приликом
креирања својих стратегија, политика и приступа управљања ликвидношћу. Политике и процедуре за управљање ризиком ликвидности, које је
банка дужна да усвоји и примењује, морају садржати неколико елемената:
1) идентификација постојећег ризика ликвидности, као и потенцијалног
ризика ликвидности који може произаћи из пословних активности банке
на тржишту; 2) успостављање информационог система за континуирано
мерење и управљање ризиком ликвидности, а нарочито за: планирање
прилива и одлива новчаних средстава, утврђивање и праћење коефицијента ликвидности на дневној основи, мерење и праћење ликвидности банке
на дневној основи, мерење и праћење ликвидности за сваку валуту значајну за укупну ликвидност банке, праћење усклађености пословања са успостављеним лимитима банке за управљање ризиком ликвидности, утврђивање процедуре којима се обезбеђује поступање у ситуацијама које могу
довести до критично ниског нивоа ликвидности29; 3) контролисање ризика ликвидности, односно одржавање на прихватљивом за ризични профил банке; 4) израда извештаја и информисање управе банке; 5) поступање
банке у случају привремених и дугорочних поремећаја ликвидности.30
27
28
29
30
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Осим развијеног информационог система, политика и процедура,
ваљано управљање ликвидношћу банака захтева и посвећеност њених
органа: 1) одбора директора који је одговоран за стратегију управљања
ризиком ликвидности, као и усвајање одлуке о целокупном оквиру за
управљање ликвидношћу; 2) извршног одбора који је задужен за примену политике управљања ризиком ликвидности, надзор над увођењем,
одржавањем и управљањем информационим системима, као и успостављањем ефикасне интерне контроле над процесом управљања ликвидношћу;31 3) појединих стручњака који имају потребна знања и искуства; 4)
одбора за управљање активом и пасивом у чијој је надлежности да прати
изложеност банке ризицима, као и да предлаже мере за управљање ризиком ликвидности.32
IV Превентивне мере регулаторних органа у циљу смањења
ризика ликвидности у банкама
Регулаторна тела и централне банке захтевају од банака да успоставе стратегију управљања ризиком ликвидности која допушта банкама
да одрже минимални ниво ликвидности у екстремним околностима. Међитим, последњих година приметан је тренд препуштања управљања ликвидношћу искључиво управи банке, док регулаторни органи и централне банке обављају надзор над пословањем банака.33
Да би одржала задати ниво ликвидности, банка је обавезна да рачуна показатељ ликвидности, тако да износи најмање 1 – уколико је обрачунат као просек показатеља ликвидности за све радне дане у месецу.
Показатељ не може бити мањи од 0,9 дуже од три узастопна радна дана,
односно 0,8 за један радни дан, с обзиром на то да у том случају банка
има критично низак ниво ликвидности. Банка је дужна да о томе обавести Народну банку Србије најкасније наредног радног дана. Обавештење
мора да садржи податке о износу ликвидних средстава која недостају, о
разлозима неликвидности, као и о планираним активностима за отклањање узрока који су довели до неликвидности. 34
Како би обезбедила благовремено и ваљано поступање у случајевима повећаног ризика ликвидности, банка је обавезна да усвоји план
31
32
33
34
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пословања у случају настанка непредвиђених догађаја (криза ликвидности). План пословања мора да садржи: 1) процедуре за рано откривање
могућих проблема у вези с ликвидношћу банке, а које укључују листу индикатора раног упозорења; 2) имена и функције лица одговорних за
идентификовање проблема; 3) утврђене активности, односно обавезе и
одговорности у управљању кризом ликвидности; 4) обавезу припремања
посебних извештаја с подацима, показатељима и другим информацијама
значајним за предузимање мера у случајевима кризе ликвидности; 5) начин приступа расположивим или потенцијалним изворима ликвидности,
као и процедуре за обезбеђење приступа допунским изворима финансирања; 6) начин обавештавања Народне банке Србије о узроцима кризе
ликвидности, као и о планираним активностима за њихово отклањање.35
Уколико банка не поступи у складу са усвојеним планом пословања, или не отклони утврђене недостатке, Народна банка Србије може наложити банци да предузме одговарајуће мере, између осталог да: смањи
ризични профил, укључујући ризик ликвидности; обезбеди правовремено повећање капитала; преиспита пословну политику и стратегију; изврши промене у делу пословне политике и стратегије који се односе на финансирање, у циљу обезбеђивања додатне заштите кључним пословним
активностима и критичним функцијама; изврши промене у начину управљања; преиспита организациону структуру.36
Наведене мере заправо су протекционистичке, с обзиром на то да
имају за циљ да натерају банке да обезбеде потребан ниво ликвидних
средстава у ситуацијама повећаног ризика ликвидности. Сврха усвајања
наведених мера јесте обезбеђивање потребног нивоа ликвидности, како
би се спречило да у ситуацијама неликвидности, банке позајмљују ликвидна средства од централних банака, што је био случај са актуелном
финансијском кризом.
На основу анализираног, можемо констатовати да је Народна банка Србије, усвајањем сета пруденционих мера током претходних година,
релаксирала монетарну политику и креирала оквире за обезбеђење додатних извора ликвидности. Такође, Народна банка Србије је предузела све

35
36
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релевантне пруденционе мере у циљу очувања макроекономске и финансијске стабилности и сигурности банкарског сектора у кризном периоду.37

V Закључна разматрања
Ликвидност је један од основних принципа банкарског пословања. Стога, у банкарском окружењу ликвидност подразумева анализу и
континуирано праћење свих позиција активе и пасиве, како би се промене у погледу обима, квалитета и структуре расположивих средстава ставили под контролу и тиме умањио ризик ликвидности банке.38
Генерално посматрано, регулаторна тела од банака очекују да у
оквиру стратегије и политике управљања ризиком ликвидности испуне
следеће захтеве: континуирано мерење ризика ликвидности; процедура
степеновања рочности како би се идентификовали могући проблеми;
процењивање и контрола квалитета ликвидних средстава укључујући и
могући отпис у случају погоршања тржишних услова; способност банке
да приступи новим изворима ликвидности са комерцијалног и међубанкарског тржишта; постојање алтернативних могућности као што је повлачење кредитних линија; подршка од стране власника (акционара банке) и зависних друштава унутар групе; подршка централне банке, као зајмодавца последње инстанце.39
Узимајући у обзир горе наведено, можемо закључити да је домаћи
правни режим управљања ризиком ликвидности у банкама у догледној
мери хармонизован са Базелским стандардима и европском регулативом.
На основу аналогије, констатујемо да је и показатељ покрића ликвидности, као један од два минимална стандарда ликвидности, регулисан у домаћем праву, иако законодавац експлицитно не користи тај термин. На
то нас упућује одредба о израчунавању коефицијента ликвидности банака. У тренутном правном режиму, показатељ нето стабилног финансирања није регулисан.
У ком правцу ће се у будућности приступити регулисању управљања ризиком ликвидности у банкама зависиће искључиво од тежње
законодавца. Уколико је намера да се режим пооштри, за претпоставити
је да ће се приступити регулисању показатеља нето стабилног финанси37
38
39

Виолета Тодоровић, „Алтернативни регулаторни приступи управљању банкарским кризама”, Економски хоризонти, бр. 3/2013, 224.
Марко Иваниш, „Ризици у банкарском пословању”, Правно-Економски Погледи, бр. 3/2012, 5.
Michael Olsen (editor), Banking Supervision: European Experience and Russian Practice, Moscow,
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рања. У одлучивању о кретању регулаторне политике у овом правцу потребно је сагледати и позитивне и негативне ефекте и пронаћи оптимално решење. Имајући у виду да у домаћем правном поретку послују претежно стране, европске банке, за очекивати је да ће се на домаћег законодавца вршити додатни притисак у циљу хармонизовања домаћих банкарских прописа са европским.
Регулаторне мере и промене у регулаторним оквирима, које су
предузете у циљу смањења ризика ликвидности у банкама и превенције
банкарских криза, још увек су у поступку имплементације, те се њихова
делотворност не може са сигурношћу утврдити. Стога је потребно нека
будућа истраживања усмерити на анализу ефикасности постојећих регулаторних промена.

Ranko SOVILJ, M.A.

REGULATORY MEASURES AND POLICIES
OF LIQUIDITY RISK MANAGEMENT IN BANKS
Summary
The banking business is the extremely dynamic and changes under the
influence of changes in the environment and changes in regulations. In this regard, a safe and stable banking sector is of particular importance for the financial and economic system of each country. Despite the adequate capitalization
of banks, Subprime crisis has highlighted the significant failure of Basel standards, given that liquidity risk management was not included in the regulation.
Therefore, the subject of the study will be focused on analyzing the preventive
measures taken by the regulatory authorities in order to resolve the problem of
bank liquidity, as well as the rehabilitation of liquidity problems. In fact, the
main objective of the study refers to the review of the role and importance of applied regulatory measures and policies and their effectiveness in resolving the
problem of bank liquidity and preserving the stability of banking systems.
Key words: liquidity risk, Basel standards, liquidity coverage ratio, net stable
funding ratio, liquidity risk management.
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ODR AND ADR – NEW DEVELOPMENTS ON LEVEL
OF THE EU FOR RESOLVING CONSUMER DISPUTES
Summary
The paper provides an outline of the Regulation (EU) No 524/2013 on
consumer ODR and of the Directive 2013/11/EU on consumer ADR. They provide for simple, efficient, fast and low-cost out-of-court solutions to disputes between consumers and traders. The paper also discusses the transposition of the
Directive on consumer ADR in Germany. The German Verbraucherstreitbeilegungsgesetz has entered into force on 1 April 2016. Information-duties in
connection with the consumer dispute resolution are regulated by the Verbraucherstreitbeilegungs-Informationspflichtenverordnung.
Key words:

Regulation (EU) No 524/2013 on consumer ODR, Directive
2013/11/EU on consumer ADR, transposition in Germany, Verbraucherstreitbeilegungsgesetz.

I Introduction
Consumer protection is among the primary concerns of the European
Union, and numerous activities have been undertaken for safeguarding consumer rights throughout the Internal Market. Art. 4 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)1 insofar provides for a shared com1

Consolidated version OJ C 326 of 26.10.2012, 47.
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petence of the Union together with the Member States. Pursuant to Art. 12
TFEU, “Consumer protection requirements shall be taken into account in defining and implementing other Union policies and activities.”2 An overview of
the recent development and trends may be found in the European Consumer
Agenda 2012,3 as well as in Regulation (EU) No 254/2014 of 26 February 2014
on a multiannual consumer programme for the years 2014–20.4
Experience shows, that it does not suffice to adopt European legislation which creates new rights for consumers, as for example the well-known
consumer directives. It is equally important for provide for effective mechanisms to enforce the rights of consumers, particularly in cross-border situations. To this purpose, various initiatives have been taken.
Thus, the European e-Justice Portal5 has generally facilitated access to
justice. On the European e-Justice Portal the users are provided with detailed
information which shall make it easier for them to identify the competent court. They are also instructed on how to bring cases to court, what will be the
applicable law, how to apply for legal aid and which costs may be expected.
Last not least, they also receive basic information on the legal systems of all
Member States. Yet, litigation remains risky and may prevent consumers from
going to court with their justified complaint.
As an alternative to judicial redress the EU sees a recognized need to
facilitate also European cross-border out of court redress.
Non-judicial redress has been on the agenda of the European Union in
various contexts. In a first step, the EU has determined basic rules for crossborder mediation in order to encourage alternative dispute resolution and to
promote the amicable settlement of disputes.
- Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council
of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters.6

2
3

4

5
6
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See also Art. 169 TFEU.
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1926/2006/EC, OJ L 84 of 20.3.2014, 42.
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The Mediation Directive was transposed in the Member States.7 It has
also had a direct impact on legislative development in countries which are
currently preparing for EU-accession. Thus, the Act on mediation in the resolution of disputes of the Republic of Serbia of 2014 is already harmonized with
the Acquis communautaire.8

II Consumer ODR and ADR
On 21 May 2013, the European Union adopted new legislation on alternative dispute resolution, this time focusing on consumer disputes. This
concerns the following acts:
‐ Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the
Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer
disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive
2009/22/EC (Regulation on consumer ODR);9
‐ Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1051 of 1 July 2015
on the modalities for the exercise of the functions of the online dispute
resolution platform, on the modalities of the electronic complaint form
and on the modalities of the cooperation between contact points provided for in Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament
and of the Council on online dispute resolution for consumer disputes10
‐ Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council
of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive
2009/22/EC11 (Directive on consumer ADR).
It catches the eye that the EU has used different types of instruments
for regulating consumer ODR (regulation) and ADR (directive). As is well
known, the regulations of the European Union apply directly in all Member
States (see Art. 288(2) TFEU). In contrast to the regulations, the directives of
the EU are not directly applicable but need to be transposed into the national
law of the Member States (Art. 288(3) TFEU).
The ODR-Regulation and the ADR-Directive have not only been adopted
on the same day but are closely related and supplement each other. The declared
7
8
9
10
11

For further references see Hopt, Steffek (eds.), Mediation – Principles and regulation in comparative perspective, Oxford, 2013.
Zakon o posredovanju u rešavanju sporova, Official gazette, No. 55/2014.
OJ L 165 of 18.6.2013, 1.
OJ 2015 L 171, 1.
OJ L 165 of 18.6.2013, 63.
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intention of the Regulation on consumer ODR, as well as of the Directive on consumer ADR is to offer a simple, efficient, fast and low-cost out- of-court solution
to disputes between consumers and traders. However, application of the Regulation is limited to online transactions (e-commerce), whereas the Directive is applicable for complaints regarding online as well as offline transactions.
The scope of the Regulation and of the Directive is limited to disputes
between a consumer resident in the Union and a trader established in the
Union. The legal definition of “consumer” is the same as in other instruments
of the EU (any natural person who is acting for purposes which are outside his
trade, business, craft or profession). The trader is defined as any person who is
acting for purposes relating to his trade, business, craft or profession.
Out of court resolution of disputes is provided concerning sales or service contracts, with the exception of disputes regarding health care services or
higher education.
It should be mentioned that a Network of European Consumer Centers (ECC-Net) was established in all Member States, Norway and Iceland
whose task includes providing free advice and assistance to consumers in their
complaints about purchases in another network-country.12

III Overview of the Regulation on Consumer ODR
The Regulation has created the legal basis for establishing a European
online platform for resolving disputes arising from online sales and service
contracts. The “European ODR platform” is accessible from 15.2.2016 and
shall operate in all EU official languages.13 All 28 member states participate,
including the United Kingdom, Ireland and Denmark.
Proceedings via this platform are initiated by submission of a complaint from a consumer against a trader, using an online complaint form. In some Member States (Belgium, Germany, Luxembourg and Poland) traders may
also submit complaints against consumers. The Regulation does not apply to
disputes between traders (Recital 15 ODR-Regulation).
Within 30 days after the complaint has been submitted, the parties
need to agree on the competent dispute resolution body. The dispute resolution bodies must first be approved by their Member State whether they fulfill
the required standards of transparency, independence, impartiality, fairness
and effectivity and whether they are properly registered with the national aut12
13
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horities. E.g., Austria has so far registered eight bodies. A list of suggested dispute resolution bodies will be forwarded to the parties through the EU online
dispute resolution website.14 This website also provides additional information
on the individual bodies.
The dispute resolution body which has been chosen by the parties shall
have three weeks to decide, whether it will deal with the dispute or not. If the parties cannot reach an agreement on the competent resolution body, or if the body
designated by them refuses to accept the assignment, the complaint will not be
processed further. The dispute resolution body shall have an “outcome” for the
dispute within 90 days and shall inform the parties accordingly. The outcome
may be to bring the parties together with the aim of facilitating an amicable solution, or to issue a recommendation, or to render a decision which is binding on
one or on both parties, depending on the type of resolution body.
Each Member State designates one ODR contact point which the parties can contact for advice and guidance through the process of submitting the
complaint, or with questions on their rights as consumers in general.
The use of the EU online dispute resolution website as such is free of
cost. The dispute resolution bodies may charge fees. No uniform tariff exists
insofar.
At this moment, it is too early to evaluate the practical experience.
Details of application of the Regulation on consumer ODR in Germany have been determined in an implementing act.15
For the Republic of Serbia, the Regulation shall enter into force at the
moment of EU-accession. Before that date, it will not be possible for consumers who are resident in Serbia or for traders established in Serbia to make
use of the EU consumer ODR.

IV Directive on Consumer ADR
1. Contents and objectives of the Directive
The Directive applies to domestic and to cross-border disputes between consumers and traders concerning sales or services contracts, both online
and offline (Art. 2 ADR-Directive).
14
15

Available at https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen und zur
Durchführung der Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten of
29.2.2016 (BGBl. I p. 254).
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It is binding for all Member States, including Denmark, the United Kingdom
and Ireland.
The ADR-Directive shall be without prejudice to the Mediation Directive 2008/52/EC (Art. 3 (2) ADR-Directive).
In principle, the ADR-Directive applies to complaints submitted by
consumers against traders. However, member states may in addition provide
for the out-of-court resolution of complaints submitted by traders against
consumers or of disputes between traders (Recital 16 ADR-Directive).
Complaints shall be submitted by a consumer on a voluntary basis
only. The Directive shall not negatively affect the right of the consumers to
bring an action before the courts. Therefore, any agreement between a consumer and a trader to submit complaints exclusively to an ADR entity shall not
be binding on the consumer if it was concluded before the dispute has materialized (Art. 10 ADR-Directive).
The Directive does not require the participation of traders in ADR
procedures to be mandatory, when a consumer has lodged a complaint against
them. The traders should rather be “encouraged” to participate in ADR procedures. However, member states may in their national rules make the participation of traders mandatory (Recital 49 ADR-Directive).
The main focus of the Directive is on the access to and the requirements applicable to ADR entities and procedures (see Articles 5-12 ADR-Directive). The Member States shall provide national lists of ARD bodies, which
shall respect binding quality requirements. All consumers shall have access to
high-quality out-of-court redress mechanisms no matter where they reside in
the Union. The Directive insofar provides for minimum harmonization, by allowing the member states to adopt rules on the national level which ensure an
even higher level of consumer protection (Art. 2 (3) ADR-Directive).
The alternative dispute resolution procedures must be independent,
impartial, transparent, effective, fast and fair (Articles 1, 6 et seq. ADR-Directive).
At this point, it suffices to mention that the ADR procedure must be
available and easily accessible online and offline; that the parties shall not be
obliged to engage a lawyer, but may do so if they wish; that the ADR procedure is free of charge or available at a nominal fee for consumers, and that the
outcome of the ADR procedure shall be made available within a period of 90
days from the date on which the ADR entity has received the complete com-
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plaint file. Only in the case of highly complex disputes, the ADR entity may
extend the 90 days´ time period.
The transparency requirement includes the requirement to provide information on the types of rules the ADR entity may use as a basis for the dispute resolution, such as: legal provisions, considerations of equity or codes of
conduct (Art. 7 (1) I ADR-Directive).
The effects of ADR procedures on limitation and prescription periods
are addressed in Art. 12 ADR-Directive.
The success of the ADR-Directive will to a large extent depend on
whether it will be possible to gain the confidence of consumers in the EU in
this method of resolving consumer disputes. A crucial issue in this context
will be to provide the consumers with proper information (see also Articles
13-15 ADR-Directive).
The member states must make sure that penalties applicable to infringements of the ADR-Directive shall be effective, proportionate and “dissuasive” (Art. 21 ADR-Directive).
2. Transposition in Germany of the Directive on Consumer ADR
The member states were obliged to transpose the ADR-Directive by 9
July 2015 (Art. 25 ADR-Directive). Not all of them have met the deadline. In
Germany, the Directive has been transposed16 in the Act on resolution of consumer disputes (“VSBG”) of 19.2.201617 which has entered into force on
1.4.2016. This act is supplemented by the Regulation on the duty to supply information in consumer disputes (“VSBInfoV”)18. The Bundesamt für Justiz in
Bonn has been appointed as the central authority for consumer disputes (Sec.
32 et seq. VSBG).
The Directive requires the creation of a comprehensive network of
consumer dispute resolution bodies. These will normally be private consumer
dispute resolution bodies which must then be recognized by the competent
authorities (Sec. 24 et seq. VSBG). Under German law, the provider of such a

16

17
18

See also Gössl, “Das Gesetz über die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen – Chancen
und Risiken”, NJW, 2016, 838; Engel, “Außergerichtliche Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten – Mehr Zugang zu weniger Recht”, NJW, 2015, 1633; Hirsch, “Außergerichtliche Beilegung
von Verbraucherstreitigkeiten – ein alternativer Zugang zum Recht entsteht”, NJW, 2013, 2088.
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (BGBl. I p. 254).
Verbraucherstreitbeilegungs-Informationspflichtenverordnung of 28.2.2016 (BGBl. I p. 326).
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body must be a registered association (Sec. 3 VSBG). These bodies will limit
their activities to certain economic sectors, types of contracts or traders.
Public consumer dispute resolution bodies may also be established
(Sec. 28 VSBG). On the federal level, a General consumer dispute resolution
body has been established in Kehl19 which provides detailed information on all
sector-specific ADR bodies, but may also step in in cases when no sector-specific body is available.
In case the consumer submits a dispute to an ADR entity the traders
are on principle free to participate in the proceedings. In case a trader chooses
not to participate, he must inform the consumers accordingly. For certain
groups of traders, participation is mandatory under the German law. Thus,
the Federal Lawyers’ Act20 provides for a conciliation board. Similar provisions are to be found in the Air Traffic Act21 and in the Energy Industry Act22.
Section 36 VSBInfoV obliges a trader who has a website or uses general
terms and conditions to inform the consumers on that website or in his general terms and conditions in a clear, comprehensible and easily accessible way
to what extent he is willing or obliged to participate in dispute resolution before a consumer ADR entity. In case the trader commits to, or is obliged to
use those entities to resolve disputes with consumers such trader must also inform consumers in detail about the ADR entity or entities by which he is covered. The general information duty does not apply to traders who employ no
more than ten persons.
For the consumers, participation shall always be voluntary. The provisions of the German Civil Code on general terms and conditions have been
amended as follows:
Sec. 309 BGB concerning prohibited clauses without the possibility
of evaluation
“Even to the extent that a deviation from the statutory provisions
is permissible, the following are ineffective in standard business
terms:
1-13 (…)

19
20
21
22
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14. (lawsuit waiver) a provision by which the other contracting
party may only pursue their claims by judicial process after having attempted an amicable settlement in a procedure of extrajudicial resolution.”
The effects of ADR procedures on limitation are in the German Civil
Code regulated as follows:
Sec. 204 (1) No. 4 BGB
“The limitation period is suspended by:
4. arranging for notice to be given of an application filed with
a) a dispute resolution body established or recognised by the state or
b) if the parties seek conciliation in mutual agreement, with any
other conciliation body which settles disputes;
if notice is arranged to be given shortly after the filing of the application, the limitation period is suspended immediately once the application is filed.”
In the proceedings the parties may be represented only by lawyers (not
by any third persons), see Sec. 13 VSBG.
Each consumer dispute resolution body must employ at least one socalled “Streitmittler” (conciliator). That person must be a fully qualified lawyer
or a certified mediator with special experience in consumer law and dispute
resolution (Sec. 6 VSBG). The Streitmittler shall be independent, impartial and
not bound by directions (Sec. 7 VSBG).
The proceedings shall normally be conducted in German language
(Sec. 12 VSBG). An oral hearing is not mandatory, but the parties must be guaranteed fair hearing (Sec. 17 VSBG).
The dispute resolution must not necessary be based on the legal provisions (Art. 7 (1) (i) ADR-Directive). However, the rules of procedure may in
the individual case provide that the Streitmitter shall make a settlement proposal to the parties. For such settlement proposals, the requirements are somewhat stricter in the sense that under the German law they must be “oriented to” the existing law.23 This expression is not entirely clear but should be
understood as is less than “based on the law”.

23

“Am geltenden Recht ausgerichtet sein”.
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Under German law, the “outcome” of the proceedings may be only a
settlement agreement between the parties. In other words, the proceedings
shall not lead to an enforcement instrument for either of them.
The costs of the dispute resolution are on principle on the traders,
from whom the dispute resolution body may charge “reasonable compensation”. For the consumers, the procedure is normally free of cost. In cases of
abuse, they may be charged a maximum of 30 Euros (for details see Sec. 23
VSBG).
In Germany it is expected that the new rules for resolving consumer
disputes shall lead to substantial changes in relation between traders and consumers.

Др Криста ЈЕСЕЛ-ХОЛСТ, др honoris causa (Софија)
Макс Планк Институт за упoредно и међународно приватно право,
Хамбург, Немачка

ONLINE И АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАЊЕ ПОТРОШАЧКИХ
СПОРОВА – НОВА ДЕШАВАЊА НА НИВОУ ЕУ
У ВЕЗИ СА РЕШАВАЊЕМ ПОТРОШАЧКИХ СПОРОВА
Резиме
У раду је представљен концепт Регулативе ЕУ бр. 524/2013 о online решавању потрошачких спорова и Директиве ЕУ бр. 11/2013 о алтернативном решавању потрошачких спорова. У њима су предвиђена једноставна, ефикасна, брза и јефтина вансудска решења за спорове између
потрошача и трговаца. У раду се расправља и о питању транспоновања
Директиве о алтернативном решавању потрошачких спорова у немачко
право. Немачки Verbraucherstreitbeilegungsgesetz је ступио на снагу 1.
априла 2016. године. Дужност информисања у вези са решавањем потрошачких спорова регулисана је Verbraucherstreitbeilegungs-Informationspflichtenverordnung.
Кључне речи: Уредба ЕУ бр. 524/2013 о online решавању потрошачких
спорова, Директива ЕУ бр. 11/2013 о алтернативном решавању потрошачких спорова, транспоновање у немачко
право, Verbraucherstreitbeilegungsgesetz.
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Др Мирослав ПАУНОВИЋ
адвокат у Београду

ИСПИТИВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ EX OFFICIO
ОД СТРАНЕ АРБИТРАЖНОГ СУДА
У МЕЂУНАРОДНОЈ ТРГОВАЧКОЈ АРБИТРАЖИ
Резиме
У праву међународне трговинске арбитраже разматра се питање
да ли арбитража треба да испитује своју надлежност да одлучује у спору
који је изнет пред њу по својој иницијативи или само ако странке изјаве
неки од могућих приговора на постојање, ваљаност и обухват арбитражног споразума, на арбитрабилност спора.
У раду се заузима став да арбитража треба сама да води рачуна о
својој надлежности односно да постоје разлози о којима арбитража мора
да одлучи ex officio. Арбитража мора да испита пре свега оне разлоге чије
би постојање довело до поништаја или одбијања признања и извршења
одлуке у поступку пред државним судом, а о којима суд води рачуна по
службеној дужности (арбитрабилност спора, дејства одлуке противна
јавном поретку). Када у арбитражном поступку не учествује тужена
страна, арбитри имају дужност да, поред ових разлога, испитају и да ли
постоји и да ли је ваљан арбитражни споразум који предвиђа њихову
надлежност.
Кључне речи: арбитража, арбитражни суд, арбитражни споразум, надлежност арбитраже, приговор ненадлежности, арбитрабилност спора, аутономија арбитражног споразума, сепарабилитет, начело competenz-competenz.

I Основ и особености надлежности арбитраже
Питање надлежности се у међународној трговачкој арбитражи поставља на друкчији начин у односу на редовну парницу; може се рећи да
је питање надлежности у арбитражи нешто сложеније и обухвата и теме
које код судова у тој материји не морају да се разматрају (суд испитује само да ли постоје чињенице које је законодавац прописао као услов за за425
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снивање његове надлежности, док арбитража треба, по својој иницијативи или по приговору странака, да узме у обзир много више околности од
којих зависи њена надлежност).1
Основ надлежности арбитраже је споразум странака.2 Арбитражним споразумом странке изузимају из надлежности државних судова
своје настале или будуће спорове из одређених пословних односа. Из
овога произилази да у погледу надлежности арбитраже треба размотрити
питање постојања, ваљаности и обухвата арбитражног споразума странка, јер од одговора на ово питање зависи да ли постоји основ за изузимање одређеног спора из надлежности судова односно да ли је арбитражни
поступак инициран пред надлежном арбитражом. Поред тога, када је у
питању надлежност, говори се и о арбитрабилности спора односно о његовој подобности да буде решен пред арбитражом.3 Ограничења у погледу арбитрабилности могу постојати у држави седишта арбитраже или бити предвиђена по праву меродавном за решење спора.
Да би био пуноважан, арбитражни споразум мора да испуни више
услова, и то у погледу особености страна које га закључују и њихове воље, његовог садржаја односно предмета, као и форме у којој је сачињен.
За пуноважност арбитражног споразума најпре морају да буду испуњени услови у погледу лица која могу да буду стране у овом споразуму
(арбитрабилност или надлежност ratione personae). Стране морају да су
јасно одређене и да имају способност да закључе абритражни споразум.4
Свако физичко и правно лице у начелу може да уговори арбитражу, с
тим што се у арбитражним прописима, да би се избегли неспоразуми, понекад прецизира да и правна лица јавног права генерално имају способност да закључе арбитражни споразум.5 У неким правним системима тра1
2

3
4

5
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Гашо Кнежевић, Владимир Павић, Арбитража и АДР, Београд, 2009, 69.
Закон о арбитражи Србије – ЗОА, Службени гласник РС, бр. 46/2006, у чл. 27 ово јасно дефинише: Арбитражни суд може да решава само о питањима која су му поверена арбитражним
споразумом. ЗОА је, иначе, сачињен по UNCITRAL-овом Модел закону о арбитражи, чија су
решења преузеле и многе друге земље. Отуда се, цитирањем одредби српског ЗОА, указује на
преовлађујућа законска решења у свету.
ЗОА ово правило формулише тако што одређује да „споразум о арбитражи не производи дејства у одосу на решавање спора који није подобан за арбитражу” (чл. 10 ст. 2).
Ово правило српски ЗОА изражава једноставном формулацијом која тражи да странке морају имати потребна својства и способност за закључење арбитражног споразума, а да је у супротном споразум ништав (чл. 10 ст. 1 тач. 3).
Тако се по ЗОА најпре одређује да свако физички и правно лице може да уговори арбитражно решавање спорова, па се, затим, прецизира да и држава, или јавно предузеће могу за-
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жи се и једнак третман странака у погледу права на именовање арбитара
и испуњење и неких додатних услова.
Арбитражни споразум мора бити закључен слободно израженом
вољом страна – ништав је споразум, као и сваки други уговор, који је закључен под утицајем претње, преваре, принуде или заблуде.6
Спор који странке намеравају да изнесу пред арбитражу коју
предвиђају арбитражним споразумом мора бити из тачно одређеног
правног односа.7 Он може потицати из уговора, али и из деликта, може
се односити на будуће спорове, као и на већ настале спорове. Дакле,
предмет арбитражног споразума не могу бити сви односи између два или
више лица односно евентуални спорови између лица одређени на општи
начин, већ се мора дефинисати конкретан правни однос из кога је спор
проистекао, а посебно је потребно тачно означити могући будући спорни
однос, односно спор до кога тек може доћи.
У погледу арбитрабилности ratione materiae у српском праву је потребно да се ради о имовинском спору о правима којима странке слободно располажу.8 У арбитражним правилницима арбитражних институција
такође се прецизирају спорови, према материји, који могу решавати под
њиховм окриљем.9

6
7
8
9

кључити арбитражни споразум односно бити странка у арбитражном поступку (чл. 5 ст. 2).
Ово је и решење из Европске конвенције о међународој трговинској арбитражи (Уредба о ратификацији, Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 12/63), чл. II ст. 1.
ЗОА, чл. 10 ст. 2 тач. 4.
ЗОА, чл. 9 ст. 1.
ЗОА, чл. 5 ст. 1.
Тако се по Арбитражном правилнику Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије (Правилник СТА) пред ову Арбитражу могу износити спорови из „међународних пословних
односа” (чл. 7). Треба водити рачуна да је по Закону о привредним коморама, Службени гласник
РС, бр. 112/2015, дошло до спајања ранијег Избраног суда (Арбитраже) при ПКС и Спољнотрговинске арбитраже у једну институцију (чл. 31 и чл. 51 ст. 1 и 2), али да правилник те нове институције још није донет. ЗОА се примењује на арбитражу и арбитражни поступак када је место арбитраже у Србији (чл. 2 ст. 1), с тим да странке могу да „друкчије предвиде када је у питању међународна арбитража”, уз додатак да странке не могу искључити одредбе Закона које се „морају поштовати” када је место арбитраже у Србији односно да постоје одредбе које странке не могу искључити (чл. 2 ст. 2 и 3). У чл. 3 ЗОА прецизира да је међународна арбитража она која „за предмет
има спорове из међународних пословних односа, а нарочито ако странке имају пословна седишта
(редовна боравишта) у различитим државама, ако се ван ових места налази место арбитраже, место у коме треба да се изврши битан део обавеза из пословног односа или место с којим је предмет
спора најуже повезан или ако су се странке изричито саме споразумеле да је предмет арбитражног
споразума везан за више држава.
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Поред тога, за спор не може бити одређена искључива судска надлежност.10
Но, појам објективне арбитрабилности има још једну страну, која
није директно уређена одредбама прописа које се односе на арбитрабилност, али произилази из општих правних начела поштења и савесности,
те о пословању у доброј вери. Наиме, сматра се да одређени, тзв. „илегални” спорови не могу бити разматрани од стране арбитраже. Овде се не
ради о томе да се подобност цени по томе да ли се ради о имовинском
спору о правима којима странке могу слободно да располажу или о спору
који је резервисан искључиво за државне судове, већ о томе да одређени
спорови, по својој природи, не могу да буду изнети пред арбитре, односно да арбитри морају одбити да о њима расправљају. То су, на пример,
спорови из пословних односа повезаних са корупцијом,11 као из односа
којима стране настоје да изиграју право односно законске обавезе у разним областима.12 Постоји више механизама којима арбитражни суд може у конкретној ситуацији да избегне да одлучује у оваквим стварима (на
10

11

12
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На пример, спорови из стварних права на непокретностима изузети су из надлежности арбитража. У теорији и пракси се ово питање искључиве судске надлежности нашироко расправља – на пример, већинско је мишљење да нису арбитрабилни спорови у којима треба применити правила о конкуренцији, спорови поводом права интелектуалне својине (спорови
који се односе на настанак и престанак права и али не и спорови који се односе на експлоатацију права), спорови у вези са стечајем, одређени спорови из односа акционара код акционарских друштава (спорови у којима се побија одлука скупштине друштва, и др.) итд.
Борба против корупције је предмет више међународних конвенција (Конвенција OECD о борби
против корупције страних представника у међународним трговачким трансакцијама; Кривична
конвенција о корупцији Савета Европе – Закон о ратификацији, Службени лист СРЈ – Међународни
уговори, бр. 2/2002; Конвенција ОУН против корупције – Закон о ратификацији, Службени лист
СЦГ – Међународни уговори, бр. 12/2005). Корупција је у овим уговорима дефинисана врло детаљно
и обухвата и облике који не значе само давање односно примање мита (на пример, трговина утицајем сада се сматра обликом коруптивне праксе). На основу конвенција, у међународним пословним
односима, те у судској и арбитражној пракси развијен је механизам препознавања коруптивне праксе преко тзв. индикатора (на пример, уговарање тзв. консултантских услуга и услуга посредовања уз
велике провизије односно накнаде, исплате провизије унапред, пре извршења услуга, недовољно јасно одређивање обавеза уговорних страна односно одређивање обавеза на уопштен начин и низ
других). Теорија и пракса су се изјашњавале и о питањима степена доказивања корупције, односно
да ли је, на пример, потребно доказати и сам чин давања или примања мита од стране функционера
у јавном сектору ради обезбеђења одређеног посла, или је довољно да странка предочи арбитражном суду да постоје индиције које указују на корупцију.
Као примери ових послова, као типични, наводе се послови којима стране настоје да избегну
обавезе плаћања пореза, или да изиграју прописе о забрани прања новца, да прикрију недозвољену трговину оружјем односно трговину другом забрањеном робом или робом ван промета, итд.
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пример, позивањем на то да је уговор из кога је потекао спор ништав, као
противан јавном поретку, императивним нормама или моралу и добрим
обичајима, да је уговор симулован, те, такође, ништав по том основу,
итд.). Сматра се да арбитража може да одбије да решава спор чак и када
је њена надлежност уговорена, ако би одлучивање у конкретним околностима било противно начелима арбитраже. Правилници неких арбитражних институција садрже упутство за поступање у оваквим ситуацијама
и представљају ослонац арбитрима односно органима арбитражне институције да не прихвате одлучивање о спору.13
Прописи постављају и даље захтеве у погледу садржаја арбитражног споразума. Тако, одредбе споразума о начину именовања, својствима и броју арбитара морају бити у складу са императивним нормама меродавног арбитражног права.14
Поред садржине, прописи одређују и форму арбитражног споразума. По преовлађујућем решењу у упоредном праву, арбитражни споразум мора бити сачињен у прописаној форми (писана форма); ништав је
споразум који није сачињен у писаној форми.15
Сви ови захтеви у погледу страна у арбитражном споразуму, његове садржине и форме, дакле – у погледу његове ваљаности и обухвата,
спадају у питања надлежности арбитраже у ширем смислу.

II Надлежност арбитраже да одлучује о својој надлежности
Ако о неком питању постоји једногласна сагласност теорије и
праксе у међународној трговачкој арбитражи, онда је то став да је арбитража овлашћена да сама одлучује о својој надлежности. Наиме, да би се
ојачала надлежност арбитраже као метода решавања спорова у међународним пословним односима, у арбитражној пракси и у модерним арбитражним прописима развијено је више техника. Централно место у тим
настојањима заузима правило да је арбитражни суд овлашћен да сам одлучује о својој надлежности (принцип kompetenz-kompetenz, competence-

13

14
15

Тако Правилник СТА предвиђа да арбитража „може да одбије да решава спор и када је њена надлежност уговорена, ако арбитражни споразум или уговор о основном послу садрже одредбе које
нису у складу са надлежностима и начелима арбитраже” (чл. 13).
Тако, на пример, по чл. 16 ст. 2 ЗОА странке могу одредити само непаран број арбитара.
Решење из ЗОА (чл. 10 ст. 1 тач. 2 и чл. 12). Арбитражни споразум може да буде и прећутан –
када се покрене арбитражни поступак и без арбитражног споразума, а тужени не истакне
приговор ненадлежности (ЗОА, чл. 12 ст. 5).
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competence).16 Други метод очувања надлежности арбитраже је принцип
аутономије или сепарабилитета, по коме је арбитражна клаузула независна од основног уговора и ништавост основног уговора не повлачи и ништавост самог арбритражног споразума.17 Самосталност арбитражне
клаузуле је, дакле, начело по коме се одређује статус арбитражне клаузуле
у односу на уговор у коме је садржана – арбитражна клаузула је посебан
уговор, независан од главног уговора и њена правна ваљаност се оцењује
посебно. Супротан приступ би омогућио да се споразум о арбитражи лако осујети.

III Иницијатива за оцену надлежности арбитраже
1. Покретање иницијативе за оцену надлежности арбитраже
Најчешћи начин ангажовања арбитара да приступе оцени питања
своје надлежности је приговор ненадлежности који подносе странке од16

17
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Ово је начело да арбитража сама одлучује о својој надлежности јасно је изражено у српском праву
(ЗОА, чл. 28 ст. 1), у складу са међународном праксом (UNCITRAL Модел закону о арбитражи, чл.
16.1). Правилник Београдског арбитражног центра – БАЦ (Правилник БАЦ ) у члану 14.1 садржи
исто правило, док Правилник СТА ово правило развија: о приговору ненадлежности најпре одлучује Председништво СТА, а посутпак се наставља ако овај орган утврди да у исправама које је тужилац поднео постоји арбитражни споразум који предвиђа надлежност СТА; при том се прецизира да ова одлука не прејудицира коначну одлуку арбитражног већа или арбитра појединца о
надлежности арбитраже (чл. 11). Овакво решење као у Правилнику СТА у основи је садржано и у
Арбитражном правилнику Међународне трговинске коморе (Правилник МТК) у чл. 6 ст. 3, 4 и 5,
као и у Швајцарским правилима међународне арбитраже, који изричито каже да арбитражни суд
има право да одлучи о свим приговорима ненадлежности „као и о приговорима непостојања или
неважности арбитражне клаузуле или посебног арбитражног споразума” (чл. 21 ст. 1).
Ово начело (да се споразум о арбитражи закључен као арбитражна клаузула приликом одлучивања о приговору о постојању и пуноважности споразума о арбитражи, сматра независном од осталих одредби уговора, те да одлука арбитражног суда о проглашењу ништавим уговора који садржи арбитражну клаузулу не повлачи ништавост те клаузуле) налази се, упрво тако формулисно, у
ЗОА (чл. 28 ст. 2 и 3). Начело сепарабилитета преточено је и у арбитражне правилнике – тако у
UNCITRAL-овом Правиланику за ad hoc арбитраже стоји да је арбитражни споразум независан од
осталих одредби уговора, те да одлука арбитражног суда којом утврђује ништавост уговора не повлачи аутоматски и ништавост арбитражне клаузуле (чл. 23 ст. 1). По Правилнику СТА такође се
предвиђа да ништавост или непостојање основног уговора не повлачи са собом ништавост арбитражног споразума (чл. 10). У Швајцарским правилима међународне арбитраже такође је поновљено правило о аутономији арбитражне клаузуле, с тм што се додаје да арбитражно веће може
да утврди ваљаност и постојање основног уговора (чл. 21 ст. 2). Док су у UNCITRAL Модел закону
о арбитражи обе доктрине уређене у истој одредби, што следе и закони израђени по овом моделу
(ЗОА, чл. 28 ст. 2 и 3), дотле неки закони ово питање сепарабилитета уређују у одвојеним одредбама – на пример, Закон о арбитражи Енглеске уређује оба начела у чл. 7 и 30, а Закон о међународном приватном праву Швајцарске у чл. 178(3) и 186.
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носно, по природи ствари, тужени против кога је инициран арбитражни
поступак. Приговор ненадлежности може се поднети поводом широког
спектра питања – приговором се могу оспорити постојање и пуноважност абритражног споразума, способност странке која тужи или која је
тужена да буде страна у арбитражном споразуму, као и подобност спора
да буде разматран на арбитражи (из више разлога). Приговор нендлежности може се односити и на то да спорно питање није обухваћено арбитражним спорзумом, да су основни уговор или арбитражни споразум
односно тужбени захтев противни начелима арбитраже, као и на то да
није испуњена прописана форма арбитражног споразума. Приговор ненадлежности арбитраже мора бити изнет благовремено, по правилу пре
упуштања у расправљање о суштини спора, о главној ствари.18
Но, питање иницијативе за разматрање ненадлежности ни издалека није тако једноставно односно не своди се само на приговоре које може изнети тужена страна. Наиме, питање надлежности арбитраже је сложеније и разматрања ове теме се гранају у два правца. Најпре, поставља
се питање да ли арбитража треба да разматра питање своје надлежности
по својој иницијативи, ex officio, да ли је то дужна да чини у свакој ситуацији, или само у неким околностима и којим, или арбитри то питање стављају на свој дневни ред тек, само и ако приговор ненадлежности изнесе
тужена страна у спору. Поставља се и питање да ли арбитри, код става да
sua sponte треба да оцењују своју надлежност, то треба да чине у погледу
свих њених аспеката или само неких и којих. Даља разматрања обухватају сва ова питања, али у посебној ситуацији – када једна од страна (тужени, по правилу) не учествује у спору.

18

По ЗОА, приговор да арбитражни суд није надлежан тужени мора да поднесе најкасније кад и одговор на тужбу (чл. 28 ст. 1). Правилник СТА садржи исто решење (чл. 15.1). Правилник БАЦ
прецизира да се приговор ненадлежности може истаћи најкасније у првом поднеску, а ако нема
поднеска, најкасније на првом рочишту након подношења тужбе (чл. 14.2). И по Швајцарским
правилима међународне арбитраже приговор ненадлежности мора да се изјави најкасније у одговору на тужбу (чл. 21 ст. 3). Противно неким мишљењима да се питање надлежности не поставља
када обе странке учествују у именовању арбитражног суда тј. у конституисању арбитраже односно
да странка учешћем у конституисању арбитражног суда губи право на подношење приговора ненадлежности, по ЗОА право на подношење приговора ненадлежности тужени има и када је именовао арбитра или је учествовао у његовом именовању (чл. 29 ст. 2); у овоме ЗОА следи решење из
UNCITRAL Модел закон о арбитражи, чл. 16(2). Исто решење садржано је у законима који не следе UNCITRAL Модел закон о арбитражи – на пример, енглески Закон о арбитражи (чл. 31).

431

4-6/2016.

Мирослав Пауновић (стр. 425-439)

2. Покретање питања надлежности арбитраже када обе странке
учествују у поступку
Како треба да поступи арбитражни суд када обе странке учествују
у поступку и тужени не истакне приговор ненадлежности, узет у најширем смислу који произилази из специфичности надлежности арбитраже?
Почетни елемент одговора на ово питање делимично дају прописи и правилници арбитражних институција – они постављају поменуто
правило да арбитража сама одлучује о својој надлежности. Међутим, врло ретко се прописи и арбитражни правилници изјашњавају о томе да ли
арбитри увек, без обзира да ли постоји приговор ненадлежности, морају
да утврде да су надлежни за конкретан спор, а пре него што се упусте у
одлучивање о суштини спора.19 Интересантно је да се овим питањем детаљно не бави ни теорија.
Има мишљења да се, начелно, питање надлежности не поставља
када тужена страна поднесе свој одговор на тужбу или и противтужбени
захтев односно када се упусти у разматрање главне ствари без приговора
ненадлежности, те да арбитри тада треба без резерве да се прихвате надлежности. Пропуст да се благовремено (пре упуштања у меритум спора)
истакне приговор ненадлежности спречава странку да тај приговор изнесе касније у току арбитражног поступка или у поступку пред судом за поништај арбитражне одлуке или у поступку признања и извршења арбитражне одлуке.20
Има ли изузетака од овако формулисаног правила? Одговор мора
бити потврдан, јер има питања која се тичу арбитрабилности конкретног
спора која су ван обухвата страначке аутономије (у смислу да странке не
могу одлучивати о томе да ли ће арбитража да их узме у обир или не) односно која арбитри морају узети у обзир чак и ако странке прихвате да
она не утичу на надлежност арбитраже и не изјаве приговор ненадлежности.
19

20

432

Правилник СТА је један од ретких правилника арбитражних институција који предвиђа да
арбитри, у току целог поступка, пазе по службеној дужности да ли је њихова надлежност уговорена (чл. 14 у вези са чл. 7). У пракси се узима да ова одредба значи да арбитражни суд пази по службеној дужности на све аспекте надлежности.
ЗОА, чл. 43. Правилник БАЦ ово правило формулише на сличан начин као и Закон тако што
одређује да странка која сазна да није поштована нека одредба Правилника или меродавног
права или услов из арбитражног споразума, а настави да учествује у поступку и не стави одмах приговор, губи право да се касније позива на то да одредбе Правилника или прописа или
услов из споразума нису поштовани (чл. 10).
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Питања у погледу надлежности о којима арбитража треба да одлучује ex officio треба, најпре, тражити полазећи од дозвољеног оквира у коме странке могу да изузму своје спорове из надлежности државе; ако
конкретан спор превазилази ове оквире, надлежност не постоји и арбитри су дужни да то утврде. Овај се став може формулисати и тако да питања о којима арбитража треба да одлучује у погледу надлежности без
обзира на то да ли приговор странака постоји или не, треба тражити полазећи од сврхе арбитражног споразума односно поступка који на основу
споразума треба да се одвија пред арбитражом. Сврха арбитражног поступка је да се оконча одлуком која неће бити поништена или која ће моћи да буде призната и извршена односно која ће проћи евентуално ограничено испитивање у судском поступку – било по тужби за поништај у
месту доношења арбитражне одлуке или у поступку по предлогу за признање и извршење арбитражне одлуке ван јурисдикције у којој је донета.
Међу разлозима за поништај арбитражне одлуке или одбијање признања
и извршења арбитражне одлуке највећи број односи се заправо на надлежност арбитраже и на постојање и ваљаност арбитражног споразума, као
и на арбитрабилност спора.21
21

У поступку судског преиспитивања арбитражне одлуке по тужби за поништај не може се преиспитивати правни и чињенични основ одлуке; разлози за поништај су формалноправне природе
и деле се на оне о којим суд води рачуна по службеној дужности и на оне које странка мора изнети
и доказати: (1) суд ће поништити домаћу арбитражну одлуку ако странка пружи доказе (ЗОА, чл.
58 ст. 1): да арбитражни суд није био надлежан или да је прекорачио надлежност; да арбитражни
суд није био прописно састављен; да је у арбитражном поступку повређено право на одбрану; да
арбитражни споразум није пуноважан по праву које су странке изабрале или по праву Србије; да
се арбитражна одлука заснива на лажном исказу сведока или вештака, или да се заснива на фалсификованој исправи, или да је до одлуке дошло на основу кривичног дела арбитра (ако се ове разлози докажу правноснажном пресудом); (2) разлози за поништај домаће арбитражне одлуке на
које суд пази по службеној дужности су (ЗОА, чл. 58 ст. 2): да предмет спора није арбитрабилан, и
да је одлука супротна домаћем јавном поретку (под јавним поретком подразумевају се основне
норме домаћег правног система, које су по правилу императивне, а које се морају заштити од утицаја страног права – по чл. 91 Закона о решавању сукоба закона са рпописима других земаља, Службени лист СФРЈ, бр. 43/82, 72/82, Службени лист СРЈ, бр. 46/95, Службени гласник РС, бр.
46/2006) то су основе друштвеног уређења утврђене Уставом). Ни суд пред којим се постави питање признања и извршења стране арбитражне одлуке не може да испитује арбитражну одлуку у
меритуму, већ само да ли постоје сметње за признање; постоје две групе сметњи за признање и извршење стране арбитражне одлуке (чл. 66 ЗОА и чл. V Њујоршке конвенције о признању и извршењу страних арбитражних одлука, Закон о ратификацији, Службени лист СФРЈ – Међународни
уговори, бр. 11/81): (1) оне сметње о којима суд води рачуна по службеној дужности (ако нађе да
постоје, суд мора одбити признање): повреда српског јавног поретка (до које долази уколико би
дејства стране одлуке биле противне јавном поретку), и неарбитрабилност спора; и (2) оне сметње
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Дакле, арбитри морају, да би цео поступак уопште био сврсисходан, да испитају да ли постоје кључни услови за арбитражни поступак,
односно да утврде да ли у основном уговору, у арбитражном споразуму,
предмету спора или у статусу странака, не постоје елементи који могу довести до тога да арбитражна одлука буде у судском поступку поништена
односно да буде одбијено њено признање и извршење иако се странке у
арбитражном поступку нису на њих позвале. Уколико постоје такви разлози, арбитри су дужни да одбију надлежност, без обзира да ли им је на
могућност оваквог исхода арбитражног поступка указала нека од странака, по правилу тужени. Дакле, арбитри су дужни да се сами упусте у испитивање своје надлежности да би предупредили да се цео арбитражни
поступак узалудно одвија у смислу да њихова одлука не може да буде реализована.
На овој тачки је потребна даља квалификација ове обавезе арбитара да испитају да ли постоји њихова надлежност да решавају спор који
је пред њих изнет арбитражном тужбом. С обзиром на поменуто решење
прописа и арбитражних правилника да се пропуст странке да благовремено изнесе одговарајући приговор сматра пристанком на надлежност
арбитраже, треба узети да арбитража по својој иницијативи разматра
увек и само оне разлоге за поништај односно одбијање признања и извршења арбитражне одлуке на које државни суд пред којим се питање поништаја или признања и извршења постави пази по службеној дужности.
Ово значи да арбитражно веће мора, пре свега, да води рачуна о томе да
ли је предмет спора арбитрабилан, те да дејства одлуке, у погледу надлежности, не буде противно јавном поретку државе пред чијим судом може
доћи до преиспитивања арбитражне одлуке.22 За судско испитивање ар-

22
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о којима суд одлучује по приговору странке односно које суд узима у обзир ако странка докаже: да
арбитражни споразум није био пуноважан (пуноважност се може оспоравати са аспекта: форме,
способности уговарања, и мана воље, а по чл. 10 ЗОА); да странка није била уредно обавештена о
арбитражи (о именовању арбитара, о поступку, о поднесцима друге стране) или да јој на неки други начин није било омогућено право на одбрану; да су арбитри решили о спору који им није био
поверен арбитражним споразумом или су прекорачили границе мандата; да су арбитри водили
поступак супротно одредбама изабраног права или (ако странке нису извршиле избор права) супротно праву државе у којој је место арбитраже; да одлука још није постала коначна (арбитражне
одлуке имају својство коначности која одговара појму правоснажности) и обавезујућа за странке
или да је поништена одлуком суда у месту доношења (суд може обуставити поступак признања
уколико сазна да је у земљи порекла одлуке покренут поступак поништаја, а до окончања – арг. из
чл. 67 ЗОА). Према Г. Кнежевић, В. Павић, 163–178.
На ова два разлога за упуштање арбитражног суда у разматрање надлежности по службеној
дужности указује се и у теорији, и то се сматра изузетком од основног правила да арбитража
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битражне одлуке из ових разлога није битно да ли је странка разлоге које
износи у тужби за поништај односно које презентира противећи се признању арбитражне одлуке истакла и у арбитражном поступку; то су питања о којима суд води рачуна по службеној дужности. Ово правило не важи за питања у погледу надлежности о којима суд одлучује само ако су
садржана у тужби за поништај или у одговору на предлог за признање и
извршење арбитражне одлуке – да би ове разлоге против арбитражне одлуке суд узео у обзир, потребно је да се странка на њих благовремено позвала у арбитражном поступку.
3. Покретање питања надлежности када једна странка
не учествује у поступку
Продубљено залажење у све аспекте надлежности арбитражног
суда, а посебно разматрање питања испитивања надлежности од стране
арбитара по службеној дужности, потребно је када тужени не истакне директно приговор ненадлежности, а одбије да учествује у поступку.
Најпре, треба знати да се одсуство странке (по правилу туженог)
из поступка, односно њено одбијање да учествује у поступку (да именује
свог арбитра, да одговори на тужбу, да присуствује усменој расправи, да
доставља остале поднеске), ако је уредно позвана и ако јој је учешће омогућено, не доводи до заустављања или осујећења поступка; поступак се
наставља, а у прописима и арбитражној пракси развијен је читав механизам обезбеђења неометног одвијања арбитраже.23

23

одлучује о надлежности само по приговору странака. Тако Маја Станивуковић, Међаународна арбитража, Београд, 2013, 214 („Арбитри одлучују о сопственој надлежности по приговору странке. Изузетно, они би могли и по службеној дужности одлучивати о својој надлежности у случајевима неарбитрабилности или када би прихватање надлежности било очигледно
противно јавном поретку државе места арбитраже”). Gary B. Born, International Commercial
Arbitration, Vol. I, Алпен, 2. издање, 2014, 1045-6, цитира одлуке донете по Правилнику МТК
у којима су арбитри по службеној дужности размотрили природу спора и одбили да одлучују
у случајевима спорова произашлих из уговора повезаних са коруптивном праксом, која је
„противна јавном поретку, пристојности и моралу” или противна „међународном јавном поретку” односно спорова који нису арбитрабилни; при том аутор се залаже за потврду „права
арбитражног већа (и одговорност) да покрене питање неарбитрабилности или илегалности
ex officio”. О праву арбитара да одбију да одлучују споровима који потичу из тзв. илегалних
уговора, те о случајевима када је то учињено говори и Richard H. Kreindler, „Apects of Illegality in the Formation and Performance of Contracts”, International Arbitration Conference London
(ed. Albert Jan van den Berg), 2003, 239.
По ЗОА (чл. 17) ако странка не учествује у поступку конституисања арбитраже, именовање ће
извршити орган именовања или, ако га нема, надлежан суд; по чл. 42 поступак се наставља и
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У оваквом случају, потребна је одлука арбитражног суда о његовој
надлежности. Наиме, постојање арбитражног споразума може да се претпостави све док не постоји сумња о томе да ли су стране желеле да искључе надлежност државног суда. Када странка не учествује у поступку, таква сумња је посебно изражена односно може се показати оправданом и
нужно је да, у оваквом случају, арбитражни суд ex officio установи да ли
постоји његова надлежност.
Као и када обе странке учествују у поступку, и у случају одсутности једне странке арбитража по службеној дужности води рачуна о разлозима на које би суд пазио по службеној дужности у поступку за поништај односно признање и извршење арбитражне одлуке коју је донела.
Међутим, овде је задатак арбитара нешто сложенији. Наиме, арбитражни
суд би морао да утврди и да ли, поред ових разлога (на које арбитража
води рачуна по службеној дужности зато што би на њих по службеној дужности водио рачуна и суд ако се питање ваљаности арбитражне одлуке
пред њим постави), постоје и други разлози из којих би одсутна странка
могла да изјави приговор ненадлежности.
У овом испитивању надлежности односно разлога из којих би
странка која не учествује у поступку могла приговорити надлежности арбитраже постоје одређене границе. Најпре, оцена надлежности треба да
се врши у светлу чињеница које су познате из списа предмета (из поднесака тужиоца), а без обавезе арбитражног суда да улази у сопствено, продубљено истраживање околности у вези са надлежношћу. Поред тога, арбитражно веће не сме да се „стави у ципеле” странке која не учествује у
ако тужени не поднесе одговор на тужбу, те ако уредно позвана странка не дође на усмену расправу или не поднесе писмене доказе. Правилник СТА садржи иста правила – у погледу конституисања арбитражног већа (чл. 19 ст. 2), у погледу достављања одговора на тужбу и учешћа у
поступку (чл. 31 ст. 7) и у погледу учешћа на усменој расправи (чл. 34 ст. 6). Правилник БАЦ такође садржи одредбе којима се спречавају странке (пре свега тужени) да онемогуће или отежу
поступак пропустом да учествују у поступку, да именују арбитре, да достављају поднеске и изостајањем са усмене расправе (чл. 12 ст. 7, чл. 17 ст. 4, чл. 26). Одговарајућим одредбама (чл. 28) и
Швајцарска правила међународне арбитраже уређују да последице пропуштања странака, а посебно туженог, да учествује у поступку не спречава одвијање поступка. Правилник МТК, поред
правила које садрже и други правилници којима се не дозвољава да странке ометају поступак
(чл. 6 ст. 8, чл. 12 ст. 2, чл. 26 ст. 2 и др.), садржи и једну специфичност која се не среће у правилницима других арбитражних институција – арбитри и странке потписују тзв. задатак арбитражног суда или акт мисије (terms of reference) којима се на почетку поступка, после размене захтева за арбитражу или тужбе и одговора на захтев или тужбу, утврђују спорна питања о којима
арбитри треба да одлучују; поступак се наставља и ако једна странка одбије да потпише овај документ (чл. 23 ст. 3).
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поступку и да разматра приговоре које би она могла изнети да у поступку
учествује. Јер, супституисање арбитражног суда на место одсутне странке
озбиљно би нарушило начело једнаког третмана странака, па и парничну,
контрадикторну природу арбитражног поступка. Међутим, овај принцип
мора да се модификује у једном елементу – арбитража био морала да по
службеној дужности утврди да ли међу странкама постоји арбитражни
споразум, те да ли тај споразум предвиђа надлежност арбитраже пред којом је арбитражни поступак уопште инициран. Ово је нужно јер је основ
надлежности арбитраже арбитражни споразум и по њему странке изузимају спорове из одређеног односа из јурисдикције државних судова. Отуда је арбитражно веће дужно да само пође од тога да би одсутна странка
могла да изјави приговор ненадлежности заснован на чињеници да
странке или нису уопште предвиделе да путем арбитраже решавају своје
спорове или да је тужба поднета арбитражи која није јасно означена у арбитражном споразуму.24 Ово „одступање” од начела да арбитри не треба
да замене одсутну странку и истражују које би приговоре она могла да
изнесе када је реч о надлежности произилази из посебне важности овог
питања у области арбитраже, јер само ако о спору одлучује надлежна арбитража, изричито предвиђена арбитражним споразумом, може се искључити надлежност редовних судова. Ово овлашћење арбитражног суда
је и посебан аспект правила kompetenz-kompetenz.
Дакле, у случају када једна странка не учествује у поступку, потребно је да арбитража одлучи о својој надлежности у вези са арбитрабилношћу, противности основног уговора и арбитражног споразума јавном поретку, те са постојањем и ваљаношћу арбитражног споразума. О
надлежности у овим околностима, арбитража мора да одлучи и без приговора, односно ex officio. У прилог овом ставу почела је да се изјашњава
и теорија, као и арбитражна и судска пракса,25 а одређена решења налазе
се и у правилницима арбитражних институција.26
24

25

У арбитражној пракси је изграђен специфичан начин тумачења арбитражних споразума који
нису јасни у погледу намере странака да спор изнесу на арбитражу или у погледу избора арбитражне институције у чијем оквиру арбитража треба да се одвија. Ови мањкави арбитражни споразуми називају се „патолошким” и могу се до одређене мере „исправити” тумачењем арбитражног суда. Вид. Јелена Перовић, Уговор о међународној трговачкој арбитражи,
Београд, 1998, 42–47; М. Станивуковић, 116–121.
Овакав став заузео је и Савезни врховни суд Швајцарске у одлуци из 2013 – према Luca Beffa, Olivier Ducrey, „Review оf the 2013 Case Law оf the Swiss Federal Tribunal concerning Sports Arbitrtion”,
Sport International, март 2014, 217–218. Врховни суд Швајцарске потврдио је овај став и у одлуци
из 2015, којом је подржао став арбитражног суда који је стао на становиште да мора да испита да
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4. Посебност утврђивања надлежности код других
врста арбитража
Питање испитивања надлежности ex officio од стране арбитражног
трибунала посебно је интересантно у тзв. инвестиционим арбитражама и
поставља се на нешто дукчији начин него код међународне трговачке арбитраже. Ово питање је актуелно у арбитражним споровима по тужбама
инвеститора из једне државе против друге државе са којом његова држава има споразум о промоцији и заштити инвестиција пред Центром за
решавање инвестиционих спорова у Вашингтону.27 У оваквим случајевима тужена држава може изнети низ приговора који се, у крајњем, своде
на питање надлежности арбитраже односно који се решавају испитивањем арбитражног суда да ли је овлашћен да суди у конкретном случају.
Отуда се ови приговори и називају прелиминарним приговорима, а неки
од приговора који се могу истаћи у арбитражама из трговачких, пословних односа добијају у инвестиционим арбитражама и посебне аспекте.
Ово произилази из особености арбитражног споразума у инвестиционим
арбитражама. У питању је нови вид арбитражног споразума који састављају два субјекта у корист трећег лица – међународни двострани споразуми о заштити и унапређењу улагања садрже споразуме о решавању инвестиционих спорова између државе-уговорнице и држављана друге државе-уговорнице (општа понуда једне државе за закључење арбитражног
споразума са држављанином друге државе-уговорнице, коју овај прихва-

26

27
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ли постоји његова надлежност у конкретном случају пошто тужена страна није учествовала у поступку (арбитражни суд је нашао да арбитражна клаузула не предвиђа његову надлежност и одбио је да одлучује по тужби која је била поднета по Швајцарским правилима међународне арбитраже). Према The Baker&McKenzie International Arbitration Yerbook, 2015–2016, 315–317.
Неки арбитражни правилници разрађују ово правило на оригиналан начин. Тако Правилник
СТА (чл. 11 и 12) предвиђа да, у случају да тужена страна оспори постојање арбитражног споразума или не одговори на тужбу, Председништво СТА претходно утврђује да ли је у исправама које је
поднео тужилац садржан споразум о надлежности СТА; ако Председништво утврди да такав споразум постоји, поступак се наставља (а овом одлуком се не прејудицира коначна одлука арбитражног већа о постојању и пуноважности арбитражног споразума), а ако Председништво утврди да
у исправама које је поднео тужилац не постоји арбитражни споразум, Секретаријат СТА позива
тужену страну да се изјасни да ли прихвата надлежност СТА, а ако се она изјасни да не прихвата
надлежност или не одговори на позив, Секретаријат обавештава тужиоца да се не може приступити арбитражи. Сличне одредбе садржи и Правилник МТК (чл. 6 ст. 3 и 4).
Надлежност овог Центра (ICSID – International Center for Settlement of Invesment Disputes)
установљава се у складу са тзв. Вашингтонском Конвенцијом о решавању инвестиционих
спорова између држава и држављана других држава (Закон о ратификацији, Службени лист
СЦГ – Међународни уговори, бр. 2/2006), те билатералним конвенцијама о промоцији и заштити инвестиција између држава. Вид. М. Станивуковић, 26–27.
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та подношењем тужбе пред арбитражом предвиђеном спорзумом). Услед
ових особености уговарања арбитраже, у инвестиционим арбитражама
арбитражни суд је дужан да се стално стара о својој надлежности и да о
свим разлозима који би довели до искључења надлежности одлучује и
без приговора странака.28

Miroslav PAUNOVIĆ, PhD
Attorney at Law, Belgrade

EXAMINATION EX OFFICIO OF ITS JURISDICTION
BY ARBITRAL TRIBUNAL IN INTERNATIONAL
COMMERCIAL ARBITRATION
Summary
In the law of international commercial arbitration it is discussed whether the arbitrators has duty to address the issue of jurisdiction ex officio or the
parties must raise an objection in that regard (including the objection in respect
of existence and validity of arbitration agreement, admissibility of the claim
and arbitrability of dispute).
The author maintains the view that the arbitrators have the right and
responsibility to raise issues of non-arbitrability and public policy even if the
parties have not done so, in order to prevent the situation that the state courts
annul the award or refuse to recognize and/or enforce the award for that reasons. In default proceedings, the arbitration has the obligation to examine one
more condition – the existence and validity of the arbitration agreement envisaging its jurisdiction.
Key words: arbitration, arbitral tribunal, arbitration agreement, arbitration
award, jurisdiction of arbitration, objection to jurisdiction, arbitrability of dispute, autonomy of arbitration agreement, separability, principle kompetenz-kompetenz.

28

Арбитражна правила Центра за решавање инвестиционих спорова, чл. 41(2). Више о обавези арбитара у инвестиционим арбитражама пред Центром за решавање инвестиционих спорова да одлучују о надлежности код Muthucumaraswamy Sornarajah, Resistance and Change in the International
Law on Foreign Investments, Кембриџ, 2015, 57, 136 и даље, 185 и даље; Christoph H. Schreuer, The ICSID Convention, a Commentary, 2. издање 2009, Кембриџ, 91, 229, 233–235, 533–540.
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ванредни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ПОЛОЖАЈ ЈАВНОГ ИЗВРШИТЕЉА У НОВОМ ЗАКОНУ
О ИЗВРШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ
Резиме
Крајем 2015. године усвојен је нови Закон о извршењу и обезбеђењу
који у највећем делу својих одредби ступа на снагу 01. јула 2016. године.
Рачунајући од 2000. године ради се о четвртом закону којим се уређује извршење и обезбеђење, што указује на неостваривање циљева пројектованих приликом усвајања претходних закона као и на одсуство свести о
потребном степену правне сигурности који се не може постићи честим
изменама закона којима се уређује грађански судски поступак. Законска
решења чије се ступање на снагу ускоро очекује, доносе бројне новине, а
свакако једна од најзначајних, односи се на положај јавних извршитеља,
односно на њихову улогу у поступку извршења и обезбеђења. Након четири године престаје да постоји паралелни колосек у спровођењу извршења.
Извршни повериоци неће више имати право избора између спровођења
извршења преко јавних извршитеља и спровођења извршења путем судских извршитеља. Осим неколико изузетака, јавни извршитељи преузимају целокупно спровођење извршења, што се одразило на пооштравање
услова за њихово именовање и на њихову појачану одговорност. У раду
анализирамо позицију јавног извршитеља из угла новоусвојених законских решења.
Кључне речи: јавни извршитељ, услови за именовање, непристрасност,
дисциплинска одговорност, судска контрола.
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I Уводна разматрања
Први извршитељи су почели са радом 01. јуна 2012. године, али
њиховим увођењем у наш извршни поступак није престао да постоји ранији систем извршења путем судских извршитеља. Са изузетком наплате
потраживања за извршене комуналне и сродне услуге (искључива надлежност извршитеља за одређивање и за спровођење извршења) и извршења ради предаје и одузимањa детета и враћања радника на рад (искључива надлежност суда за одређивање и спровођење извршења), код свих
других средстава извршења, суд је одређивао извршење, а начин спровођења извршења је зависио искључиво од воље извршног повериоца. Извршни поверилац је, већ у предлогу за извршење, био дужан да се определи да ли жели да извршење спроведе суд или извршитељ. Овакво законско решење је требало да покаже који је од два система бољи, након
чега би се трајно прешло на тај систем.
Закон о извршењу и обезбеђењу1 који је усвојен крајем 2015. године, а чије се ступање на снагу очекује 01. јула 2016. године је извршио избор. Код највећег броја средстава извршења предвиђа се искључива надлежност јавног извршитеља за спровођење извршења.2 Надлежност суда за
спровођење извршења постоји код појединих средстава извршења и та
надлежност је такође искључива. Суд је искључиво надлежан за спровођење извршења заједничке продаје непокретности и покретних ствари, извршење чињења, нечињења или трпљења и извршење извршних исправа у
вези с породичним односима и враћањем запосленог на рад (чл. 4, ст. 1
ЗИО). Јавни извршитељи јесу искључиво надлежни за спровођење извршења осталих извршних исправа, решења о извршењу на основу веродостојне исправе, решења о усвајању предлога за противизвршење и решења
о извршењу решења о изреченим судским пеналима (чл. 4, ст. 2 ЗИО).
Уместо конкурентне надлежности суда и јавног извршитеља за
спровођење извршења сада постоји домен искључиве надлежности суда
и домен искључиве надлежности јавног извршитеља. Исто је и са одређивањем извршења, тј. са одлучивањем о предлогу за за извршење. Одлучивање о предлогу за извршење је остало у искључивој надлежности суда,
са изузетком извршења ради наплате потраживања за извршене кому1
2

Закон о извршењу и обезбеђењу − ЗИО, Службени гласник РС, бр. 106/15.
Реч је наставку тенденције која је присутна и упоредном праву, а која се назива „дејудицијализација извршења“. Вид. Арсен Јаневски, „Dejudicialization of Enforcement Function: Comparative Legal Study“, Civil Law Forum for South East Europe, Collection of Studies and analyses,
Third Regional Conference, Tирана, 2013, 401-409.
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налне и сродне услуге. О предлогу за извршење на основу извршне или
веродостојне исправе и предлогу за обезбеђење одлучује суд (чл. 3, ст. 2
ЗИО). О предлогу за извршење на основу веродостојне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности одлучује јавни извршитељ (чл. 3, ст. 3 ЗИО).
Када је реч о одређивању извршења, тј. расподели надлежности
између суда и јавног извршитеља у фази одређивања извршења, ЗИО не
доноси ништа ново. До проширења надлежности јавних извршитеља за
спровођење извршења дошло је након скоро четири године постојања
паралелног колосека за спровођење извршења. Опредељивање за спровођење извршења путем јавних извршитеља (уз постојање горе наведених
изузетака) изражава став законодавца о већој ефикасности тог система.3
Нова улога јавног извршитеља у поступку извршења и обезбеђења нужно
се одразила на измене у свеукупном законском регулисању овог органа
извршног поступка.

II О појму и условима за именовање јавног извршитеља
У законским одредбама се сада говори о „јавном извршитељу“.
Претходни закон је употребљавао термин „извршитељ“, док се у јавности
одомаћио назив „приватни извршитељ“. Јавни извршитељ је примеренији назив, јер се ради о лицима којима су поверена јавна овлашћења, тј.
вршење оних функција која су пре увођења јавних извршитеља припадала суду. Било би боље да су одредбе којима се уређује положај јавних извршитеља нашле своје место у посебном закону, уместо да се налазе у једном процесном закону. Овако ЗИО поред процесних норми садржи и
норме које се односе на организацију, надлежности и функционисање
јавних извршитеља. Овим законом уређује се поступак у коме судови и
јавни извршитељи принудно намирују потраживања извршних поверилаца заснована на извршним и веродостојним исправама (извршни поступак), поступак обезбеђења потраживања и положај јавних извршитеља (чл. 1 ЗИО). У законским одредбама које садрже значење појединих
израза (чл. 2 ЗИО) није дата дефиниција јавног извршитеља, него се у посебном, седмом делу ЗИО који носи наслов „Јавни извршитељи“ налази
чл. 468 према коме јавни извршитељ врши јавна овлашћења која су му
поверена овим или другим законом (чл. 468, ст. 1 ЗИО).
3
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Након више од две године примене система паралелног колосека у спровођењу извршења,
истраживања су показала предности извршења путем јавних извршитеља. Вид. Jos Uitdehaag
et al., Свеобухватна анализа система извршења у Србији, Београд, 2014, 332-346.
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Пошто су јавна овлашћења која се јавним извршитељима поверавају овим, али и другим законима шира него раније, то је законодавац
сматрао да проширење надлежности захтева и додатне стручне квалификације. За јавног извршитеља може да се именује пословно способан држављанин Републике Србије који испуњава следеће услове: 1) дипломирао је на правном факултету и има положен испит за јавног извршитеља
и правосудни испит; 2) завршио је почетну обуку и има најмање две године радног искуства на пословима правне струке после положеног правосудног испита; 3) достојан је за делатност јавног извршитеља; 4) над
ортачким друштвом чији је ортак не води се стечајни поступак; 5) против
њега се не води кривични поступак за кривично дело против правног саобраћаја или службене дужности, није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
га чини недостојним делатности јавног извршитеља (чл. 471, ст. 2 ЗИО).
За јавног извршитеља не може да се именује лице које је разрешено дужности јавног извршитеља или јавног бележника, коме је изречена дисциплинска мера брисања из именика адвоката или је разрешено судијске функције или функције јавног тужиоца или заменика јавног тужиоца
(чл. 471, ст. 3 ЗИО). Достојност за делатност јавног извршитеља утврђује
се према општеприхваћеним моралним нормама и Етичком кодексу јавних извршитеља и стандардима професионалног понашања јавних извршитеља (чл. 471, ст. 4 ЗИО).
Оно што на први поглед пада у очи, јесте да јавни извршитељ и заменик јавног извршитеља морају имати положен правосудни испит. Како су пре ступања на снагу ЗИО, по ранијим прописима за јавне извршитеље и њихове заменике именовани многи дипломирани правници који
нису имали положен правосудни испит, у прелазним и завршним одредбама законодавац је уредио и ту ситуацију. Извршитељи и заменици извршитеља именовани у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу
(„Службени гласник РС“, бр. 31/11, 99/11−др.закон, 109/13−УС, 55/14 и
139/14) настављају са радом (чл. 548, ст. 1 ЗИО). Извршитељи и заменици
извршитеља који су именовани или буду именовани до 01. јула 2016. године дужни су да положе правосудни испит до 01. јануара 2018. године
(чл. 548, ст. 2 ЗИО). Ако до 01. јануара 2018. године не положе правосудни испит, биће разрешени (чл. 548, ст. 3 ЗИО).
Када се упореде надлежности јавног извршитеља по новом и по
претходном закону може се закључити да се највеће промене односе на
фазу спровођења извршења. У поступку за наплату потраживања за извршене комуналне и сродне услуге никаквих промена нема. Јавни извр443
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шитељ је био и остао искључиво надлежан како за одређивање, тако и за
спровођење извршења. Код других средстава извршења, осим оних која
су у искључивој надлежности суда, надлежност јавног извршитеља за
спровођење извршења је искључива, тј. не зависи као раније од воље извршног повериоца. Снажнија надлежност јавног извршитеља постоји у
фази спровођења извршења, а та промена се огледа најпре у томе што извршни поверилац више не може да бира између судског спровођења извршења и спровођења извршења путем јавног извршитеља. У фази спровођења извршења јавни извршитељ одлучује најчешће у форми закључка.
Закључком се налаже предузимање извршних радњи и управља извршним поступком (чл. 23, ст. 4 ЗИО). Јавни извршитељ доноси и решења
што раније није био случај. Јавни извршитељ пре свега доноси решење о
извршењу на основу веродостојне исправе ради намирења потраживања
насталог из комуналних услуга и сродних делатности (чл. 493, ст. 1, т. 1
ЗИО), а одлучује решењем у још неким ситуацијама: нпр. доношење решења о обустави поступка (чл. 129 ЗИО) или доношење решења о одлагању извршења (чл. 120−123 ЗИО).
Узимајући у обзир наведене промене које се манифестују пре свега у фази спровођења извршења, те при доношењу одлука о појединим
захтевима о којима се раније одлучивало у форми закључка, поставља се
питање да ли је увођење правосудног испита као и обавезе јавних извршитеља и њихових заменика именованих по ранијим прописима да полажу правосудни испит под претњом разрешења, било оправдано. Увођење правосудног испита за јавне извршитеље би имало смисла да је урађена анализа квалитета рада појединих јавних извршитеља која би показала значајну разлику у квалитету рада између оних јавних извршитеља
који имају положен правосудни испит и оних који га нису полагали.

III Однос јавног извршитеља и странака извршног поступка
Јавни извршитељ није ни у каквом уговорном односу са странкама извршног поступка, већ он врши јавна овлашћења која су му поверена
одредбама ЗИО или другог закона (чл. 468, ст. 1 ЗИО). Сама чињеница да
јавни извршитељ обавља послове у области извршења и обезбеђења које
је раније обављао суд, захтева његов непристрасан однос према извршном повериоцу и извршном дужнику. Обезбеђењу непристрасности
органа који води поступак служи пре свега институт изузећа, али се непристрасност мора сагледати и у светлу начина избора јавног извршитеља који ће поступати у извршном поступку.
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Извршни поверилац је дужан да у предлогу за извршење на основу извршне или веродостојне исправе назначи конкретно одређеног и
месно надлежног јавног извршитеља да спроведе извршење (чл. 63 ЗИО).
Јавни извршитељ спроводи извршење решења о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе и решења о претходној или привременој мери које донесе суд за чије подручје је извршитељ именован (чл. 10,
ст. 1 ЗИО). То значи да извршни поверилац има право да за спровођење
извршења изабере било ког јавног извршитеља из круга оних јавних извршитеља који су месно надлежни.
У решењу о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе одређује се да извршење спроводи јавни извршитељ кога је извршни поверилац назначио у предлогу за извршење. Против одређивања
јавног извршитеља жалба, односно приговор дозвољени су само ако јавни извршитељ није месно надлежан (чл. 68, ст. 1 ЗИО). Дакле, приликом
одређивања јавног извршитеља који ће спроводити извршење пресудна
је воља извршног повериоца.
Сам извршни дужник може да тражи изузеће јавног извршитеља.
Извршни дужник може захтевати изузеће јавног извршитеља до окончања извршног поступка. О захтеву за изузеће одлучује суд решењем у року
од пет дана од дана пријема захтева (чл. 68, ст. 2 ЗИО). Ако захтев за изузеће јавног извршитеља буде усвојен, приликом одређивања новог јавног
извршитеља који ће да поступа, опет је пресудна воља извршног повериоца. Наиме, ако усвоји захтев за изузеће јавног извршитеља, суд одмах
позива извршног повериоца да у року од пет дана назначи другог јавног
извршитеља, иначе се извршни поступак обуставља (чл. 68, ст. 3 ЗИО).
Уколико је јавни извршитељ спречен да прихвати спровођење извршења, од извршног повериоца зависи који ће јавни извршитељ уместо
првобитно предложеног спровести извршење. Јавни извршитељ може
обавестити суд да је спречен да прихвати спровођење извршења, у року
од пет дана од дана пријема решења које треба да изврши (чл. 69, ст. 1
ЗИО). Суд одмах прослеђује обавештење извршном повериоцу и позива
га да у одређеном року назначи другог јавног извршитеља, иначе се извршни поступак обуставља (чл. 69, ст. 2 ЗИО).
Извршни поверилац бира јавног извршитеља који ће да спроведе
извршење (из круга оних јавних извршитеља који су месно надлежни).
Сам извршни дужник може да захтева изузеће јавног извршитеља. Разлози за изузеће јавног извршитеља су прописани одредбом члана 495. ЗИО.
Јавни извршитељ изузима се у поступку у коме се непосредно или посредно одлучује о његовим правима и обавезама или правима или обаве445
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зама његовог супружника или ванбрачног партнера или крвног сродника
у правој линији, а у побочној линији до четвртог степена сродства или о
правима и обавезама лица са којима је у односу старатеља, усвојитеља,
усвојеника или хранитеља, којима је законски заступник и у поступку у
коме се одлучује о правима и обавезама правног лица чији је оснивач
(искључење). Јавни извршитељ изузима се и ако је са странком био у пословном односу поводом кога се спроводи извршење или ако је био заступник или одговорно лице у правном лицу које је странка у поступку
(чл. 495, ст. 2. ЗИО). Јавни извршитељ изузима се и ако друге чињенице
доводе у сумњу његову непристрасност (чл. 495, ст. 3 ЗИО). Као тежа дисциплинска повреда прописано је поступање јавног извршитеља и поред
разлога за искључење или донетог решења о изузећу (чл. 527, т. 8).
Независно од постојања разлога за изузеће, тј. чак и ако ти разлози не постоје, извршни поверилац може тражити да се промени јавни извршитељ уместо оног којег је суд у решењу о извршењу задужио да спроводи извршење. Извршни поверилац може назначити да извршење настави други јавни извршитељ уместо већ одређеног (чл. 139, ст. 1 ЗИО). У
том случају јавни извршитељ доноси закључак о обустави спровођења
извршења пред њим и одређивању другог јавног извршитеља и уступа
списе предмета другом јавном извршитељу, који одмах доноси закључак
о настављању извршења (чл. 139, ст. 2 ЗИО). Извршни поверилац може
да тражи промену поступајућег јавног извршитеља, независно од постојања разлога за изузеће и у одсуству тих разлога, а о том захтеву извршног повериоца одлучује сам јавни извршитељ чија се промена тражи.
Суд је решењем о извршењу одредио који ће јавни извршитељ на предлог
извршног повериоца спроводити извршење, а промену поступајућег јавног извршитеља на захтев извршног повериоца одобрава сам поступајући јавни извршитељ.
На први поглед ЗИО настоји да обезбеди независност јавног извршитеља у односу са извршним повериоцем. Томе је посвећен чл. 138
ЗИО. Јавни извршитељ изводи своја овлашћења из закона и стара се о томе да се извршни поверилац што брже и повољније намири уз поштовање закона и права извршног дужника (чл. 138, ст. 1 ЗИО). Јавни извршитељ није дужан да се повинује предлогу извршног повериоца да предузме
или не предузме неку радњу на коју је само јавни извршитељ овлашћен.
Ако су и један и други овлашћени да предузму исту радњу, један не може
да опозове радњу другог (чл. 138, ст. 2 ЗИО). Ова законска одредба која
настоји да заштити јавног извршитеља од налога извршног повериоца је
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обесмишљена одредбом чл. 139. ЗИО која даје право извршном повериоцу да тражи промену јавног извршитеља који спроводи извршење.
Ако се законодавац већ определио за концепт по којем избор и
промена јавног извршитеља зависи од воље извршног повериоца, онда је
такав концепт требало спровести доследно код свих средстава извршења.
То ипак није урађено код извршења ради наплате потраживања за извршене комуналне и сродне услуге. Код овог средства извршења извршни
поверилац (пружалац комуналних и сродних услуга може бити јавно
предузеће, привредно друштво или предузетник) не може да бира јавног
извршитеља, већ се расподела предмета врши преко Коморе јавних извршитеља (чл. 393 ЗИО).4 Улога јавног извршитеља је код комуналних
предмета другачија него код других средстава извршења, јер је јавни извршитељ у овим предметима искључиво надлежан и за одређивање и за
спровођење извршења. Међутим, то одређивање извршења није одлучивање о потраживању у смислу чл. 6(1) Европске конвенције за заштиту
људских права и основних слобода (даље: ЕКЉП), односно чл. 32, ст. 1
Устава Србије, већ јавни извршитељ само дозвољава извршење строго
ограничен начелом формалног легалитета. Ако би извршни дужник то
решење оспорио у погледу постојања потраживања, онда би се о потраживању одлучивало у парничном поступку.
4

Расподела извршних предмета преко струковног удружења, тј. преко Коморе јавних извршитеља
је свакако једна специфичност нашег извршног процесног права. У Хрватској доношење решења
о извршењу на основу веродостојне исправе (независно од тога на које услуге се те веродостојне
исправе односе) је у надлежности јавног бележника, при чему сам извршни поверилац бира јавног бележника из круга оних јавних бележника који су месно надлежни (чл. 279 Овршног закона
Хрватске − тако је било и код нас са надлежношћу извршитеља у комуналним предметима пре
увођења принципа равномерне расподеле). И у Хрватској су се поједини јавни бележници бунили
против таквог решења наводећи како се тиме могу привилеговати поједини јавни бележници, те
да тако поједини извршни повериоци могу фаворизовати поједине јавне бележнике. Чак је једна
јавна бележница поднела предлог за оцену уставности тог законског решења које извршном повериоцу омогућава да бира јавног бележника из круга оних који су месно надлежни. Уставни суд
Хрватске није прихватио предлог за оцену уставности тог законског решења. У образложењу одлуке је, између осталог, наведено: „Питање евентуалних злоупотреба у раду јавних бележника није
питање које се може посматрати на апстрактном нивоу, већ је то увек питање конкретних странака и конкретних јавних бележника о чему се одлучује у појединачним предметима (путем кривичних пријава због злоупотребе овлашћења, парничних поступака за накнаду штете и сл.) Приговори подноситељице се више односе на питања професионалне етике међу јавним бележницима,
која би се тешко могла решити било којим законом. У сваком случају приговори предлагатељице
су изван оквира Устава ratione materiae.“ Вид. Решење Уставног суда Хрватске од 13.маја 2015.године број: У-И-104/2014, http://sljeme.usud.hr/usud/praksaw.nsf/24ba570488fdc25ec1256e2e005768ff/c1
2570d30061ce54c1257e44003a34e0/$FILE/U-I-104-2014.pdf, 08.03.2016. године.
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Однос јавног извршитеља странака извршног поступка, а посебно
према извршном повериоцу није уређен на јасан и принципијелан начин.
Код наплате потраживања за извршене комуналне и сличне услуге извршни поверилац ни на који начин не утиче на избор јавног извршитеља
нити на његову промену, док код свих других средстава извршења извршни поверилац то право има. Ако код свих средстава извршења извршни поверилац има право избора јавног извршитеља, па чак и могућност
да га промени, онда нема оправданог разлога да му се то право ускрати
код извршења ради наплате потраживања за извршене комуналне и
сродне услуге. С друге стране, ако се усвоји гледиште по којем јавни извршитељ врши јавна овлашћења која су му поверена законом, онда би у
складу са таквим схватањем предлог за извршење код сваког средства извршења требало да се подноси суду, који би, након што донесе решење о
извршењу, доносио одлуку о поверавању спровођења извршења јавном
извршитељу из круга месно надлежних јавних извршитеља, а према
азбучном реду њихових презимена. Такво решење би било највише у
складу са природом поверених јавних овлашћења која врше јавни извршитељи.

IV Дисциплинска одговорност јавних извршитеља
Проширивање надлежности јавних извршитеља морало је бити
праћено јаснијим нормама о њиховој одговорности и контроли. За законодавца је од посебног значаја била дисциплинска одговорност.5 Дисциплинска одговорност и дисциплински поступак су детаљније регулисане
него у претходном закону.
Јавни извршитељ дисциплински одговара због повреде закона и
других прописа, неиспуњавања обавеза одређених Статутом и другим
прописима или општим актима Коморе или због повреде угледа јавних
извршитеља (чл. 525, ст. 1 ЗИО). Одговорност за кривично дело или прекршај не искључује дисциплинску одговорност (чл. 525, ст. 2 ЗИО). Дисциплинска повреда може бити лакша и тежа (чл. 526, ст. 1 ЗИО) Лакша
дисциплинска повреда одређује се Статутом Коморе (чл. 526, ст. 2 ЗИО).
Тежа дисциплинска повреда одређује се овим или другим законом (чл.
526, ст. 3 ЗИО).
У чл. 527 ЗИО набројане су теже дисциплинске повреде. Неке од
тих повреда су пре разлог за изјављивање правног лека, него што би се
5
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могле назвати дисциплинским повредама. Тако тежа дисциплинска повреда постоји када је јавни извршитељ одредио, променио или додао
средство и предмет извршења којим је нарушено начело сразмере (чл.
527, т. 5). Тежа дисциплинска повреда постоји и у случају да је јавни извршитељ повредио правила о достављању решења или закључка суда или
јавног извршитеља због које је странка или учесник у поступку изгубио
неко процесно право (чл. 527, т. 4). Јавни извршитељ је извршио тежу дисциплинску повреду и када је предузимао радње у поступку и поред разлога за искључење, односно и поред донетог решења о изузећу (чл. 527, т.
8). Све наведене дисциплинске повреде су заправо разлози за изјављивање правних лекова. Поставља се питање да ли се у дисциплинском поступку може одлучивати о томе да ли је јавни извршитељ нарушио начело сразмере, погрешно примењивао правила о достављању или учинио
неке друге битне повреде правила поступка. Законодавац је разлоге за изјављивање правних лекова помешао са дисциплинским повредама као
што су: нуђење услуга противно Етичком кодексу јавних извршитеља (чл.
527, т. 14); неуредно вођење евиденција и књига (чл. 527, т. 16); неплаћање чланарине Комори три месеца узастопно или шест месеци са прекидима у току календарске године (чл. 527, т. 21); неоправдано одбијање
стручног усавршавања (чл. 527, т. 22).
Разлози за изјављивање правних лекова у извршном поступку су
помешани са дисциплинским повредама. Тако се недостатак ефективног
и ефикасног судског надзора над радом јавних извршитеља надомешћује
прописивањем разлога за изјављивање правних лекова као дисциплинских повреда.
Дисциплински поступак против јавног извршитеља је унапређен
утолико што је сада прописано које дисциплинске мере се изричу за лакше дисциплинске повреде (чл. 528, ст. 1 ЗИО), а које се за теже дисциплинске повреде (чл. 528, ст. 2 ЗИО). Дисциплински тужилац Коморе сада постоји као посебан орган у дисциплинском поступку (чл. 530 ЗИО).

V Судска контрола јавних извршитеља
Заштита права и интереса странака и учесника извршног поступка се пре свега остварује системом правних средстава у извршном поступку. ЗИО јесте вратио жалбу у извршни поступак која се изјављује
против решења о извршењу донетог на основу извршне исправе као и у
другим случајевима у којима изјављивање жалбе није законом искључено. Наиме, жалбом се побија решење првостепеног суда или јавног извр449
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шитеља, ако овим законом није одређено да жалба није дозвољена или да
се такво решење побија приговором (чл.24, ст.2 ЗИО). Опште правило је
да је жалба дозвољена, тј. право на изјављивање жалбе против првостепеног решења се претпоставља, док је искључивање права на жалбу могуће
само на основу изричите законске одредбе или прописивањем приговора
као правног лека. Приговор се подноси против решења донетог о предлогу за извршење на основу веродостојне исправе, против других решења првостепеног суда или јавног извршитеља одређених овим законом и
као приговор трећег лица (чл. 24, ст. 3 ЗИО).
Две најважније надлежности јавног извршитеља у новом ЗИО се
односе на искључиву надлежност за одређивање и спровођење извршења
ради наплате потраживања за извршене комуналне и сличне услуге и на
искључиву надлежност за спровођење извршења, осим оних средстава
извршења где је прописана искључива надлежност суда. Зато се и питање
судске контроле јавних извршитеља првенствено поставља анализом
ових двеју надлежности.
Јавни извршитељ одлучује решењем о предлогу за извршење на
основу веродостојне исправе за пружене комуналне и сличне услуге. Јавни
извршитељ доноси решење којим одбацује недозвољен или неуредан предлог, а ако предлог за извршење испуњава све процесне претпоставке може
га одбити или усвојити (чл. 395, ст. 1 ЗИО). Решење о одбацивању или одбијању предлога за извршење, као и решење о извршењу у делу о трошковима,
извршни поверилац може да побија приговором који се подноси суду који
би одлучивао о предлогу за извршење да је за то надлежан суд (чл. 396, ст. 2
ЗИО). Решење које је донето о приговору не може да се побија жалбом (чл.
396, ст. 4 ЗИО). Јавни извршитељ који оцени да је предлог за извршење дозвољен, уредан и основан доноси решење о извршењу на основу веродостојне исправе (чл. 397, ст. 1 ЗИО). У решењу се обавезује извршни дужник да
намири потраживање извршног повериоца у року од осам дана од дана достављања решења са одмереним трошковима поступка и одређују средство
и предмет извршења ради намирења потраживања извршног повериоца и
трошкова поступка (чл. 397, ст. 2 ЗИО). Против наведеног ршења извршни
дужник има право да изјави приговор који има суспензивно дејство, јер се
решење о извршењу извршава после његове правноснажности (чл. 394, ст. 1
ЗИО). Одредбе о приговору (чл. 398-413 ЗИО) су детаљније и прецизније у
односу на одредбе претходног закона што ће побољшати контролу јавних
извршитеља у комуналним предметима.
Другачије стоје ствари када је реч о спровођењу извршења. Надлежност јавног извршитеља (осим неколико средстава извршења) за спро450
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вођење извршења је искључива, па питање контроле њиховог рада добија
више на значају него раније.6 У фази спровођења извршења одлучује се
закључком. Ако анализирамо извршење на непокретности ради намирења новчаног потраживања јавни извршитељ доноси закључак о утврђивању вредности (чл. 167 ЗИО), закључак о продаји непокретности (чл.
172 ЗИО), закључак о додељивању непокретности (чл. 180 ЗИО), о преносу права својине на непокретности (чл. 191, ст. 1 ЗИО), закључак о
предаји непокретности (чл. 193 ЗИО), закључак о намирењу (чл. 197
ЗИО). Из угла извршног дужника најважнији су закључак о утврђивању
вредности (чл. 193 ЗИО), јер од тога зависи по којој ће се цени непокретност продати, односно у ком обиму ће се извршни поверилац намирити,
као и закључак о предаји непокретности јер тај закључак, између осталог,
садржи налог да се стицање својине купца на непокретности упише у катастар непокретности (чл. 193, ст. 2 ЗИО).
Поставља се питање контроле законитости и правилности ових закључака. Против закључка нису дозвољени ни приговор ни жалба. Приговор или жалба који су поднети против закључка одбацују се у решењу или
закључку којим се окончава извршни поступак (чл. 24, ст. 5 ЗИО).
Једино правно средство које преостаје у овој ситуацији јесте захтев за отклањање неправилности. Странка и учесник у поступку могу
захтевати да се отклоне неправилности које су настале у току и поводом
спровођења извршења. Неправилности могу да се састоје од недоношења
одлуке и предузимања или пропуштања радње (чл. 148, ст. 1 ЗИО). Захтев
за отклањање неправилности може да се поднесе у року од 15 дана од дана када је одлука требало да буде донета, или радња предузета или требало да буде предузета. Кад је захтев за отклањање неправилности основан,
суд, односно јавни извршитељ, утврђује да је неправилност учињена, укида предузете радње и предузима или налаже предузимање радњи којима
се отклањају последице предузетих радњи (чл. 149, ст. 1 ЗИО). Кад је захтев основан, а неправилност се огледа у недоношењу одлуке или пропуштању радње, суд, односно јавни извршитељ, утврђује да је неправилност
учињена и доноси одлуку или предузима или налаже предузимање пропуштене радње (чл. 149, ст. 2 ЗИО).
Из наведених законских одредби не произилази да се захтев за отклањање неправилности може поднети против одлуке донете у фази
6

О значају контроле законитости и правилности поступања у фази спровођења извршења у
немачком праву вид. Hans Brox, Wolf –Dieter Walker, Zwangsvollstreckungsrecht, Verlag Franz
Vahlen, Минхен, 2014, 561−564.
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спровођења извршења, већ само против предузимања или пропуштања
радње и недоношења одлуке (не и против донете незаконите и неправилне одлуке, тј. ни на једном месту се не помиње незаконитост и неправилност донете одлуке као основ за изјављивање захтева за отклањање неправилности). Овде постоји противречност која потиче још из претходног закона, а коју ни нови ЗИО није решио. Опште одредбе о захтеву за
отклањање неправилости указују на недопуштеност његовог изјављивања
против закључака јавног извршитеља донетих у фази спровођења извршења, а онда се у посебним одредбама тај принцип дерогира. У чл. 193.
ЗИО којим се уређује закључак о предаји непокретности дозвољава се
подношење захтева за отклањање неправилности против наведеног закључка. Ако се против закључка о предаји непокретности поднесе захтев
за отклањање неправилности при спровођењу извршења, решење о усвајању захтева има само дејство основа за накнаду штете.
Одлука суда којом је утврђено да је учињена неправилност у
спровођењу извршења се може користити у парничном поступку за накнаду штете против јавног извршитеља. Тиме се странка односно учесник излаже парничењу како би исходовала накнаду штете због незаконитости и неправилности које су учињене у извршном поступку. Ово може бити само секундарни циљ, примарни је да се те незаконите радње и
одлуке обеснаже, те да поступак буде настављен у складу са законом, јер
се тиме спречава да до штете дође. Правна средства у извршном поступку
имају за циљ да се почињене незаконитости и неправилности отклањају у
самом извршном поступку, а не да се одлажу за стадијум парнице.
Начин на који је уређен захтев за отклањање неправилности доводи у питање питање делотворност овог правног средства у смислу члана 13. ЕКЉП. Држава чланица мора да својим националним прописима
предвиди и учини доступним правни лек који ће се користити у случају повреде права и слобода признатих одредбама ЕКЉП. Делотворно правно средство у смислу члана 13. ЕКЉП је оно правно средство које је по својим особинама и поступку који се поводом њега води, такво, да омогућује утврђивање
повреде права, обустављање даљих радњи које представљају повреду, али и
отклањање даљих последица ове повреде. Делотворно правно средство мора
да пружи и могућности за обештећење у случају утврђене повреде. 7

7
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Поступање јавног извршитеља у фази спровођења извршења остаје
ван домашаја делотворне и ефикасне судске контроле. То ће се одразити на
заштиту права странака и учесника извршног поступка, али и на правну сигурност уопште, јер и даље не постоје механизми за уједначавање праксе у фази спровођења извршења.

VI Уместо закључка
Нови ЗИО је донео значајне промене када је реч о положају јавних извршитеља. За похвалу је само опредељивање законодавца за назив
„јавни извршитељ“, како би се учврстио утисак о извршитељима као носиоцима јавних овлашћења која су им поверена законом. Такав приступ
треба спровести доследно и без изузетка. У првом реду се то односи на
однос јавног извршитеља и странака извршног поступка. Само допуштање изузећа јавног извршитеља је корак у добром правцу. Постоји изричита законска одредба која забрањује јавном извршитељу да прима налоге од извршног повериоца, али сама чињеница да извршни поверилац у
сваком тренутку може да исходује промену јавног извршитеља, оправдано изазива сумње у карактер односа јавног извршитеља и извршног повериоца. Јавни извршитељ не може да прима налоге од извршног повериоца, али га тај извршни поверилац без образложења може променити.
То доводи у сумњу непристрасно поступање јавног извршитеља.
Законодавац је проширио надлежност јавног извршитеља и то првенствено у фази спровођења извршења. Та надлежност јавног извршитеља је сада искључива и не зависи од избора извршног повериоца. Извршни поверилац право избора више нема. Код наплате потраживања за
извршене комуналне и сличне услуге надлежност јавног извршитеља је
била и остала искључива. Код других средстава извршења и то у фази
спровођења извршења постоји искључива надлежност јавног извршитеља и искључива надлежност суда (заједничка продаја непокретности и
покретних ствари, чињење, нечињење или трпљене, извршење судских
одлука у вези са породичним односима и враћање радника на рад).
Проширена надлежност је условила и строжије захтеве у погледу
стручних квалификација јавних извршитеља и детаљније законске одредбе о њиховој дисциплинској одговорности. Судска контрола њиховог рада ће бити слаба тачка и током примене овог закона.

453

4-6/2016.

Никола Бодирога (стр. 440-454)

Nikola BODIROGA, PhD
Associate Professor at the Faculty of Law University of Belgrade

POSITION OF PUBLIC ENFORCEMENT AGENT IN NEW
LAW ON ENFORCEMENT AND SECURITY
Summary
The main focus of this paper is the position of public enforcement agents
in new Serbian Law on Enforcement and Security. First of all, they are now called public enforcement agents in order to emphasise public powers that have
been delegated to them by law. According to the provisions of the new law, besides law degree, bar exam is also required for appointment. Enforcement agents
and their deputies that have been appointed before the new law has come into
force will have to pass bar exam before January 01, 2018. If they fail to do that,
they will be dismissed from office. Public enforcement agents have to be impartial when exercising their powers in enforcement proceedings. Their impartiality
is questionable since public enforcement agent that has been designated to conduct the enforcement can be replaced at the request of enforcement creditor. Public enforcement agents became exclusively competent not just for collection of
claims for utilities and other similar services but also for conducting enforcement in general. Enforcement courts are exclusively competent for conducting
enforcement when it comes to joint sale of immovables and movables, enforcement of obligations regarding action, non-action or sufferance, enforcement of
decisions on family matters and reinstatement of employee. Rules on disciplinary liability of public enforcement agents have been improved, but court supervision of their work still needs to be established.
Key words: public enforcement agents, conditions for appointment, impartiality, disciplinary liability, court supervision.
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Др Вања СЕРЈЕВИЋ
Привредни суд у Нишу

ЗНАЧАЈ ПРИВРЕМЕНИХ МЕРА У ПРИВРЕДНИМ
СПОРОВИМА
Резиме
Предмет рада су привремене мере у привредним споровима, као
правни инструмент привременог обезбеђења потраживања и права странака до правноснажног окончања парничног поступка. Намера аутора је
да укаже на значај привремених мера у очувању фактичке и правне равнотеже положаја странака у току поступка. Одржавање ове равнотеже
применом привремених мера често је од пресудног утицаја на исход парничног поступка и остваривање његове крајње сврхе – а то је ефективно и
правично задовољење права и легитимних интереса странака.
Кључне речи: привремене мере, привредни спор, потраживање, обезбеђење, суд, арбитража.

I Појам, врсте и значај привремених мера
у привредним споровима
Привремене мере представљају посебан облик обезбеђења новчаног или неновчаног потраживања, односно права тужиоца, као правног
инструмента који треба да обезбеди услове за ефективно остваривање
права по окончању парничног или другог поступка у коме се одлучује о
основаности потраживања чије се обезбеђење тражи. Према дефиницији
привремених мера (енг. provisional measures) у међународним правним
изворима о парничном поступку са елементом иностраности, суд може
одобрити привремену заштиту (енг. preliminary relief) када је то неопходно да се одржи или уреди постојеће стање ствари (лат. status quo), како би
се омогућила ефективна заштита права тужиоца након правноснажног
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окончања парничног поступка. Принцип пропорционалности је основни
принцип којим се суд руководи при одређивању привремене мере.1
Суд може одредити привремену меру у ex parte поступку (без саслушања противника предлагача), ако то налажу нарочити разлози хитности, када посебне околности указују да би противник предлагача могао
да отуђи или сакрије предмет привремене мере или да на други начин
осујети остваривање потраживања предлагача. У том случају, треба омогућити саслушање друге стране у кратком року по одређивању привремене мере, као и полагање јемства (гаранције) предлагача на депозит суда,
ради накнаде штете противнику предлагача.
Привремене мере имају велики значај у привредним споровима, у
којима је често од пресудног значаја да се на почетку (или непосредно
пре покретања) парнице, као и све време трајања поступка, очува status
quo у погледу располагања и управљања имовином привредног субјекта –
било због обезбеђења будуће наплате новчаног потраживања, било због
очувања постојећег стања ствари у односу на имовину на коју претендују
обе странке у поступку. Привремена заштита (обезбеђење) потраживања
(права) странке у току парнице често је од пресудног значаја за исход саме парнице.
Привремене мере се могу класификовати према циљу који би требало постићи одређивањем мере, као и према врсти потраживања чије се
обезбеђење тражи.
Према циљу чијем остваривању доприносе, разликујемо привремене мере којима се: а) одржава чињенично и/или правно стање (status
quo) које је постојало непосредно пре или у тренутку покретања парнице
(енг. injunctive relief); б) обезбеђује очување имовине противника предлага, а тиме и будуће намирење потраживања на основу правноснажне пресуде суда (енг. preliminary attachments or freezing orders); в) омогућава испуњење новчане обавезе у скраћеном поступку (енг. interim payments).
Према врсти потраживања, односно права чијем обезбеђењу служе, разликују се: а) привремене мере ради обезбеђивања новчаног потраживања; б) привремене мере ради обезбеђивања неновчаног потраживања (права).

1

456

ALI / UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure, чл. 8.1.

ПРИВРЕДНИ СПОРОВИ - СУДСКИ И АРБИТРАЖНИ

Право и привреда

II Привремене мере у праву и пракси Републике Србије
Привремене мере представљају једно од неколико правних средстава
обезбеђења, прописаних Законом о извршењу и обезбеђењу.2 Услед значајно проширене надлежности приватних, сада јавних, извршитеља за спровођење извршења, новим ЗИО (који ступа на снагу 01.07.2016. године) прописано је у чл. 416, ст. 4. да је извршни поверилац дужан да у предлогу за обезбеђење назначи конкретно одређеног и месно надлежног јавног извршитеља који спроводи извршење. У вези са тим, чланом 419. новог ЗИО предвиђено је да је суд искључиво надлежан да у поступку обезбеђења доноси решења, као и закључке о полагању јемства – што значи да такву надлежност
има и у односу на новчана потраживања настала из комуналних услуга и
сродних делатности (иако о предлогу за извршење на основу веродостојних
исправа ради намирења ових потраживања одлучује јавни извршитељ, а не
суд, сагласно чл. 3, ст. 3. новог ЗИО). Према чл. 422, ст. 4. новог ЗИО, претходну и привремену меру извршава јавни извршитељ, што је значајна новина у односу на сада важећи ЗИО. Оцена је аутора да такво решење није
оправдано, јер ће – супротно циљу привремене мере – продужити трајање
поступка њеног спровођења и усложити га. Такво решење не одговара духу
правног института привременог обезбеђења потраживања привременом
мером и одступа од упоредног права.3
Поступак обезбеђења привременом мером може да се покрене
пре, у току или по окончању судског или управног поступка, све док извршење не буде спроведено (чл. 285, ст. 1. ЗИО, чл. 447, ст. 1. новог ЗИО).
Оба закона познају две основне врсте привремених мера: 1) ради
обезбеђења новчаног потраживања (чл. 293-295 ЗИО, чл. 459. новог
ЗИО) и 2) ради обезбеђења неновчаног потраживања (чл. 296-297 ЗИО,
чл. 460. новог ЗИО). Иако је у судској пракси под неновчаним потраживањем подразумевано и право, па и будуће право (исказано као легитим2

3

Закон о извршењу и обезбеђењу - ЗИО, Службени гласник РС, бр. 31/2011, 99/2011 – др. закон,
109/2013 – одлука УС и 55/2014. У члану 261. овог закона прописано је да се као средства обезбеђења могу одредити заложно право на стварима и правима на основу извршне исправе, стицање заложног права на непокретним и покретним стварима на основу споразума странака, претходне
мере и привремене мере. Упор. Закон о извршењу и обезбеђењу – нови ЗИО, Службени гласник
РС, бр. 106/2015 – који ступа на снагу 01.07.2016. године, према чијем члану 414. је прописано да
средства обезбеђења јесу стицање заложног права на непокретности и покретној ствари по споразуму странака, стицање заложног права на непокретности и покретној ствари, претходне мере и
привремене мере.
Видети у раду, на пример, право Немачке у оквиру наредног поднаслова: „Привремене мере
у упоредном праву“.
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ни интерес тужиоца за утврђење права у парничном поступку), постојала
су и супротна, ригидна и формалистичка схватања која нису одговарала
природи и циљу овог средства обезбеђења (да се привремена мера не може одредити ради обезбеђења потраживања која се састоје од захтева за
утврђење постојања, односно непостојања неког права или правног односа). Такве недоследности судске праксе и правних схватања виших
судских инстанци неће представљати проблем савесним тужиоцима у будућем периоду примене новог ЗИО. Овај закон, наиме, одредбом чл. 447,
ст. 2. изричито прописује да – поред обезбеђења потраживања која се састоје од давања, чињења, нечињења или трпљења – привремена мера може да се одреди и ради обезбеђења потраживања која се састоје од захтева за утврђење постојања, односно непостојања неког права или правног
односа, повреде права личности и истинитост, односно неистинитост неке исправе или захтева за преображај неког материјалног или процесног
односа. У вези са тим, битну измену доноси и одредба чл. 449, ст. 4. новог
ЗИО, којом је прописано да привременом мером могу да се обезбеде и
недоспела, условна и будућа потраживања.
Нови ЗИО је задржао посебна процесна правила о поступку обезбеђења (чл. 424), која садржи и сада важећи ЗИО (чл. 260). Овим посебним
правилима је предвиђена могућност ex parte одређивања привремене мере
(без саслушања супротне стране). Прописано је, наиме, да суд може одлучити о предлогу за обезбеђење пре него што га достави извршном дужнику и
омогући му да се о њему изјасни: 1) ако би извршни поверилац, због одлагања, могао претрпети ненадокнадиву или тешко надокнадиву штету; 2) ради
отклањања непосредне опасности противправног оштећења ствари или губитка или тешког угрожавања права; 3) ради спречавања насиља.
Судска пракса показује уздржаност од примене наведених посебних
правила о поступку обезбеђења, иако неретко представљају пожељан, па и
неопходан инструмент обезбеђења нарушене равнотеже међусобног односа
и правног положаја странака у привредним споровима. Стога, увек треба
имати у виду да примена правила о одређивању привремене мере подразумева одређени степен дискреције суда у одлучивању, па и у случају одлучивања о предлогу након изјашњења супротне стране.4
4
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За утврђивање постојања законских разлога за обезбеђење довољна је вероватноћа да чињенице од
којих зависи оцена тих разлога постоје (ЗИО, чл. 260, ст. 3.). Привременом мером обезбеђује се новчано или неновчано потраживање чије постојање извршни поверилац учини вероватним (нови
ЗИО, чл. 449, ст. 1.). Да би се одредила привремена мера за обезбеђење новчаног потраживања извршни поверилац, поред вероватноће постојања потраживања, мора учинити вероватним да ће без
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Истовремено, потребно је имати и свест о основном циљу поступка обезбеђења потраживања (успостављање равнотеже правног и фактичког положаја странака и заштита легитимног интереса тужиоца да се
очува и заштити постојеће стање ствари у погледу имовине, или да се
спречи располагање правима на имовини у циљу спречавања или отежавања намирења потраживања тужиоца). Остваривање овог циља често
бива онемогућено у пракси неправилном и рестриктивном применом законске норме у намери избегавања потенцијалне штете која би неоправданом привременом мером наступила за дужника.5 Ради се о једностраном сагледавању законске норме са аспекта последица на права и интересе извршног дужника, иако је у њеној примени неопходно успостављање
равнотеже правног положаја и изгледа за правично задовољење легитимних интереса обе странке у поступку.6 Наведена равнотежа се остварује
применом принципа пропорционалности, коме се у нашој литератури,
законодавству и судској пракси не посвећује потребна пажња.7 Углавном
је пропорционалност сагледавана у оквиру заштите извршног дужника,
која све више губи на значају.8 Сагласно установљеној пракси Европског
суда за људска права и Уставног суда Републике Србије, принцип пропорционалности у предузимању мера одузимања и ограничења стеченог
имовинског права (међу којима и привремених мера обезбеђења) подразумева одређивање тих мера под условом легалитета, ради остварења легитимног циља, уколико је предузета мера подобна да оствари оправдани

5

6

7
8

привремене мере извршни дужник осујетити или знатно отежати наплату потраживања тиме што
ће своју имовину или средства отуђити, прикрити или на други начин њима располагати (ЗИО, чл.
449, ст. 2.). Да би се одредила привремена мера за обезбеђење неновчаног потраживања, извршни
поверилац, осим вероватноће постојања потраживања, мора учинити вероватним и да би без привремене мере испуњење његовог потраживања било осујећено или знатно отежано или да ће бити
употребљена сила или настати ненадокнадива штета (нови ЗИО, чл. 449, ст. 3.). Суд разматра и утврђује само чињенице које су странке изнеле и изводи доказе које су странке предложиле, изузев кад се
примењује принудни пропис (ЗИО, чл. 260, ст. 2.; нови ЗИО, чл. 424, ст. 2.).
Претерана опрезност суда у том погледу не погодује остваривању сврхе овог правног института у пракси, посебно ако се има у виду да је извршни дужник заштићен законским одредбама о јемству и накнади штете.
Правично одмеравање правног и фактичког положаја обе странке, као и њихових легитимних интереса, налаже и међународно признат принцип пропорционалности у одлучивању по
предлогу за одређивање привремене мере (ALI / UNIDROIT Принципи транснационалног
грађанског поступка, чл. 8.1.).
Никола Бодирога, „Начело пропорционалности у Закону о извршењу и обезбеђењу“, Билтен
судске праксе привредних судова, бр. 4/2014, 388.
Н. Бодирога, 388.
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циљ и уколико постоји правична сразмера између циља и средства којим
се он остварује.9
Сматрамо да није у духу начела пропорционалности и сврхе привремене мере постојећи став судске праксе да суд нема овлашћење да по службеној дужности одреди меру без изјашњења друге стране, већ само на
основу предлога тужиоца.10 Посебно, ако се има у виду да такво ограничење
у поступању суда не предвиђају ни упоредно право и пракса, али ни одредбе
посебних закона Републике Србије, на које указујемо у даљем излагању.
Општи значај привремених мера у привредним споровима проистиче из напред описаног појма и циља овог правног инструмента, док се
посебан значај огледа у остваривању сврхе посебних прописа којима су
уређене одређене уже области привредноправних односа. Овде ћемо,
примера ради, указати на неке од тих посебних прописа.
Закон о привредним друштвима11 садржи одредбе које суду дају
овлашћење да одреди привремену меру у случајевима када је неопходно
очувати status quo или привремено заштити угрожена права мањинских
акционара, чланова или поверилаца друштва. То су следеће привремене
мере: 1) привремена мера суспензије права гласа члана друштва чије се
искључење тражи, као и других права тог члана друштва или привремена
мера увођења принудне управе у друштво, на захтев друштва, ако суд нађе да је то нужно и оправдано ради спречавања настанка штете за друштво (чл. 196, ст. 3.); 2) привремена мера забране извршења, односно регистрације одлуке чије је побијање предмет тужбе, на захтев тужиоца (чл.
377.); 3) привремена мера којом се налаже Централном регистру хартија
од вредности да изврши упис привремене забране преноса акција акционара по чијем предлогу је донета одлука о спровођењу посебне, односно
ванредне ревизије, на захтев друштва (чл. 458.); 5) привремена мера забране спровођења статусне промене, на захтев друштва, ако суд нађе да је
то нужно и оправдано ради обезбеђивања одговарајуће заштите за повериоца који је поднео тужбу (чл. 511.).12
9
10
11
12
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Н. Бодирога, 387.
Вид. Јасмина Стаменковић, „Начело диспозиције и начело официјелности у поступцима по
привременим мерама“, Правни инструктор, бр. 76/2014.
Закон о привредним друштвима, Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015.
Вид. Стојан Јокић, „Привремене мере у трговинским судовима“, Билтен судске праксе Врховног суда Србије, бр. 2/2006; Бранко Станић, „Привремена мера према члану 179. Закона о
привредним друштвима: судско суспендовање права гласа члана друштва и других права“, ePress, бр. 257/2007.
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Прописи из области интелектуалне својине, такође, садрже одредбе о
привременим мерама одузимања или искључења из промета предмета којима
се врши повреда, односно мера забране настављања започетих радњи којима
би се могла извршити повреда (Закон о ауторском и сродним правима, чл.
210.,13 Закон о патентима, чл. 134.,14 Закон о жиговима, чл. 75.).15 Дискреција
суда у одређивању привремене мере искључена је у случају постојања истоветности жига у смислу чл. 38, ст. 2, тач. 1. Закона о жиговима, тиме што је у
чл. 75, ст. 2. закона прописано да, у наведеном случају, суд обавезно одређује
привремену меру одузимања или искључења из промета предмета којима се
врши повреда, средстава за производњу тих предмета, односно меру забране
настављања започетих радњи којима се врши или би се могла извршити повреда. Према одредбама чл. 75, ст. 3. Закона о жиговима и чл. 134, ст. 3. Закона
о патентима, одређивање привремене мере без претходног изјашњења туженог (ex parte) је у домену диспозиције и дискреционог овлашћења суда, а није
условљено формалним захтевом предлагача (тужиоца). За ex parte одлучивање по предлогу за одређивање привремене мере довољна је, наиме, оцена суда да постоји опасност од настанка ненадокнадиве штете.
Законом о јавном информисању и медијима је, такође, искључена
дискреција суда у одређивању привремене мере којом ће, на предлог издавача медија, обавезати лице које се бави дистрибуцијом медија да до правноснажног окончања поступка настави да обавља дистрибуцију тог медија
(чл. 58, ст. 5.).16 Основ изрицања привремене мере је повреда забране из чл.
58, ст. 1. наведеног закона, којим је прописано да лице које се бави дистрибуцијом медија не сме да одбије дистрибуцију медија примењујући неједнаке услове дистрибуције у односу на различите учеснике на медијском тржишту, као ни на други начин значајно ограничавати, нарушавати или спречавати конкуренцију на релевантном медијском тржишту. Проистиче да је
оцена суда ограничена само на испитивање постојања условљавања дистрибуције супротно тржишним принципима. Уколико је одговор на ово питање позитиван (у случају постојања повреде забране), суд је дужан да успостави претходно фактичко стање (status quo), тако што ће обавезати дистрибутера да настави да обавља дистрибуцију предметног медија, све до прав-

13
14
15
16

Закон о ауторском и сродним правима, Службени гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012
и 29/2016.
Закон о патентима, Службени гласник РС, бр. 99/2011.
Закон о жиговима, Службени гласник РС, бр. 104/2009 и 10/2013.
Закон о јавном информисању и медијима, Службени гласник РС, бр. 83/14. Претходно: Закон
о јавном информисању, Службени гласник РС, бр. 43/03, 61/05, 71/09, 89/10-УС, чл. 16, ст. 5.
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носнажног окончања парничног поступка по тужби издавача медија против
дистрибутера за утврђивање повреде и накнаду штете.17

III Привремене мере у упоредном праву
1. Немачка
Општи режим привремених мера у немачком правном систему уређен је Закоником о грађанском поступку.18 Најчешће, привремене мере се
одређују ради прекида и даљег спречавања повреде неког права, када разлози хитности налажу да се успостави претходно фактичко или правно стање
ствари (до окончања парничног или другог поступка за утврђивање и заштиту потраживања или права). Проистиче да је циљ привремених мера да
се физичком или правном лицу забрани одређено чињење којим се врши
повреда туђих права или на закону заснованог легитимног интереса. Ова
врста привремених мера има значајну улогу у различитим правним областима, као што су: опште грађанско право, патентно право, управно (јавно)
право, привредно право.19 Поред општег правног режима, посебним прописима су – по принципу lex specialis-а – предвиђени услови, врсте и поступак
за одређивање привремених мера ради заштите права и интереса правних
субјеката. У том смислу, од посебне важности су привремене мере које се
одређују у области радног права, јавних набавки, патентног права, права
конкуренције (ради спречавања злоупотребе доминантног положаја на тржишту), као и трговинског права (ради обуставе и даљег спречавања нелојалне пословне праксе). Поред забране чињења и уздржавања, циљ привремене мере изузетно је и одређено чињење, као у случају злоупотребе доминантног положаја на тржишту неоправданим ускраћивањем права на при17

18
19
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Решење Привредног суда у Нишу 7 П 1214/13 од 16.10.2013. године. У одлуци је исказан став
да се јавним гласилима која се дистрибуирају на некомерцијалној основи може ускратити дистрибуција само из разлога који су једнаки за сва гласила у тој групи, а који се примењују на
недискриминаторски начин, као и да је дистрибутер дужан да одлуку о претежности комерцијалних и техничких разлога за обуставу дистрибуције над општим интересом јавности препусти надлежном РАТЕЛ-у, у складу са чл. 101. Закона о електронским комуникацијама, односно да је мишљење о оправданости разлога за обуставу дистрибуције јавног гласила требало да затражи од ове Агенције. Дистрибутер није поступио на наведени начин, те је суд усвојио предлог јавног гласила за одређивање привремене мере, којом је наложио дистрибутеру
да настави да обавља дистрибуцију јавног гласила до правноснажног окончања парничног
поступка по тужби гласила против дистрибутера за накнаду штете.
Немачки Законик о грађанском поступку из 2005. године, са последњим изменама из 2016.
године (Zivilprozessordnung -ZPO), чл. 935-945.
Dr Niklas Conrad, Rechtsanwalt / senior associate in the Berlin office of Olswang LLP, доступно
на адреси: www.olswang.com, 05.03.2016, 14.
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ступ мрежи или ресурсима конкуренту или потенцијалном конкуренту (одбијањем да се закључи уговор).20
Наведеним привременим мерама забране чињења и уздржавања (и
само изузетно чињења) се, пре свега, обезбеђује status quo фактичке и
правне ситуације, чиме се успоставља нарушена равнотежа правног положаја предлагача мере и противника предлагача и не задире непосредно и
радикално у њихова имовинска права.21 У случају непоступања по привременој мери, суд може изрећи новчану казну, а ако она не буде плаћена, може наредити привођење и задржавање странке због непоштовања суда.22
Приликом одлучивања о предлогу за одређивање привремене мере, суд самостално и на основу дискреционе оцене одређује меру која ће,
по његовој процени, најбоље допринети остваривању опредељеног циља.23 Привремена мера се може састојати од привременог одузимања
имовине (секвестрације), налога да се предузме нека радња, забране
предузимања радње (посебно, забране продаје, стављања терета или залоге на непокретности, регистрованом броду, или броду у изградњи).24 Посебном одредбом у чл. 940. немачког Законика прописана је привремена
мера заштите, тј. очувања постојећег фактичког и правног статуса странака у вези са правним односом из кога је проистекао спор, нарочито, када је реч о трајном правном (пословном) односу. Прихватање јемства

20
21
22

23
24

Ibid.
ZPO, чл. 940.
Ibid, ad 19. Нови српски ЗИО не прописује сличне мере принуде од стране суда, за случај непоштовања привремене мере. Према чл. 422, ст. 1. ЗИО, решење о обезбеђењу има дејство решења о
извршењу и извршава се пре његове правноснажности; сходно ст. 4. истог члана, претходну и
привремену меру извршава јавни извршитељ (према сада важећем ЗИО, привремену меру спроводи суд или извршитељ, а решење којим се одређује привремена мера има дејство правноснажног решења о извршењу – чл. 285.). Одредбом чл. 297, ст. 4. сада важећег ЗИО предвиђено је да
ће се извршни дужник, односно треће лице коме је издата забрана или налог из ст. 1, тач. 1-4 овог
члана (међу којима и забрана извршном дужнику да предузима радње које могу нанети штету извршном повериоцу), који не поступе по забрани, односно налогу, казнити у складу са чл. 51. овог
закона (изрицањем новчане казне у износу од 10.000 до 200.000 динара за физичко лице и од
100.000 до 2.000.000 динара за правно лице, уз могућност поновљеног изрицања новчане казне у
повећаном износу све док лице не поступи у складу са одлуком суда. Сходно чл. 51, ст. 4. и 8. ЗИО,
новчану казну изриче судија решењем, на предлог странака, извршитеља или по службеној дужности, а наплаћује је суд по службеној дужности, одмах по протеку рока за добровољно плаћање. Нови ЗИО не садржи одредбу о новчаном кажњавању због непоштовања забране.
ZPO, чл. 938 (1).
ZPO, чл. 938 (2).
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уместо привремене мере само је изузетно дозвољено, у случају постојања
посебних околности (чл. 939).
Као и у већини других правних система, немачко право предвиђа
могућност одређивања привремене мере без изјашњења друге стране
(лат. ex parte), када то налажу посебни разлози хитности, и то у року од
једног до два месеца након наступања догађаја који је повод за привремену заштиту. Потреба за ex parte одређивање привремене мере постоји, нарочито, у ситуацијама када би саслушање друге стране обесмислило или
озбиљно довело у питање остваривање сврхе привремене мере.25
2. Француска
Општи режим привремених мера у Француској уређен је Закоником
о грађанском поступку.26 Надлежност за одређивање привремених мера
имају привредни судови и судови опште надлежности.27 Неопходно је да
постоји хитност предузимања мера у циљу избегавања непосредне опасности од настанка штете или у циљу спречавања очигледног и противправног
сметања и угрожавања права. Судовима је омогућена значајна дискреција у
оцени постојања наведених општих услова за одређивање мере забране или
враћања ствари у претходно стање. Посебно су привремене мере заступљене
у области радноправних односа, а право на покретање поступка обезбеђења
права из радног односа имају практично сви субјекти радног права: послодавци, запослени, синдикати и представници запослених.28 Такође, омогућено је изрицање привремене мере и без изјашњења супротне стране (ex
parte), када за то постоје оправдани разлози, као на пример у поступку издавања налога за плаћање (фр. l'injonction de payer).29 Предлог за издавање налога за плаћање може се поднети када је новчано потраживање у одређеном
износу засновано на уговору, или када произилази из неке законске обавезе
у утврђеном износу; сматраће се да је износ уговореног потраживања одређен, ако је утврђен уговорним одредбама, укључујући и одредбе о казненим
25
26
27
28
29
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Ibid, ad 19.
Нови француски Законик о грађанском поступку из 1976. године, са последњим изменама из
2005. године (Code de procédure civile), чл. 1405-1425, 1425-1 - 1425-9.
Законик, чл. 1406; Geraldine Roch, Karine Audouze, partners in the Paris office of Olswang LLP,
доступно на адреси: www.olswang.com, 05.03.2016, 13.
Ibid.
Поступак издавања платног налога је уређен одредбама чл. 1405-1425 француског Законика о
грађанском поступку. Српски ЗИО не препознаје платни налог као привремену меру, већ је
поступак издавања платног налога уређен посебним одредбама Главе XXXII Закона о парничном поступку, Службени гласник РС, бр. 72/2011, чл. 455-466.
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пеналима (чл. 1405, тач. 1.). Такође, издавање платног налога може се тражити и када новчана обавеза проистиче из потписаног, односно прихваћеног чека и менице (чл. 1405, тач. 2.).
3. Европска унија
Право Европске уније (ЕУ) уређује питања надлежности, признања и извршења судских одлука у грађанским и трговачким стварима, са
циљем спречавања истовремене надлежности судова различитих држава
чланица, постизања ефикасне узајамне правне помоћи и извршавања
судских одлука на територији ЕУ.
У садашњем тренутку постоји дуалитет правних извора који уређују наведену област. Тако се на судске поступке започете до 10.01.2015.
године примењује Уредба (ЕЗ) бр. 44/2001 од 22. децембра 2000. године о
надлежности, признавању и извршењу судских одлука у грађанским и
трговачким стварима.30 На поступке, започете након 10.01.2015. године
примењује се Уредба (ЕУ) бр. 1215/2012 Европског парламента и Савета
од 12.12.2012. године о надлежности, признавању и извршењу судских
одлука у грађанским и трговачким стварима (преиначена).31 Предмет
разматрања у овом делу рада ће, пре свега, бити одредбе Уредбе из 2012.
године – у даљем тексту: „Уредба 2012“.
Судском одлуком (енг. judgment), у смислу Уредбе 2012, сматрају се и
одлуке о одређивању привремених и других мера заштите (енг. provisional,
including protective, measures), донете од стране суда који има надлежност за
решавање главне ствари (сагласно правилима Уредбе). То не укључује судске одлуке о одређивању привремене мере и друге мере заштите које су донете без достављања предлога и изјашњења друге стране, осим када су исте
достављене противнику предлагача пре покретања поступка извршења.32
Сходно уводним напоменама Уредбе 2012 (рец. 33), ex parte привремене мере не могу бити признате и извршене према одредбама Уредбе на територији других држава чланица (осим када су противнику предлагача достављене
пре покретања поступка извршења). Такође, ако је одлуку о привременој
мери донео суд који нема надлежност за решавање главне ствари према од30
31

32

The Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 Decembre 2000 on jurisdiction and the recognition
and enforcement of judgments in civil and commercial matters, OJ L 12, 16.1.2001, 1.
The Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December
2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast), OJ L 351, 20.12.2012, 1.
Уредба 2012, чл. 2(а), пар. 2.
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редбама ове Уредбе, ефекти такве привремене мере ограничавају се само на
територију државе чланице у којој је мера донета.
Одредбом чл. 35. Уредбе 2012 прописано је да предлог за одређивање привремених и других мера заштите може да се поднесе судовима
државе чланице, ако је таква могућност предвиђена законима те државе,
чак и када судови друге државе чланице имају надлежност за решавање
главне ствари.33 Сагласно рециталу 33 (уводних напомена Уредбе), привремена мера донета у држави чланици, чији судови немају надлежност
за решавање главне ствари, није извршива у другим чланицама ЕУ (већ
само на територији државе у којој је донета).34
Такође, као што је наведено, ни привремена мера која је донета у
држави чланици, чији судови имају надлежност за суђење у главној ствари, неће бити извршива у другим чланицама, ако је донета у ex parte поступку (без достављања и изјашњења друге стране) – осим када је достављање одлуке о одређивању привремене мере извршено противнику
предлагача пре покретања поступка извршења.
С друге стране, привремена мера (одређена од стране суда државе
чланице који је истовремено надлежан за решавање главне ствари) извршива је на територији било које друге државе чланице у којој се налази
имовина дужника. Према чл. 42, ст. 2. Уредбе 2012, подносилац предлога
за извршење привремене мере доставља надлежном органу државе извршења: (а) копију одлуке која задовољава услове неопходне за потврду њене аутентичности; (б) потврду издату према чл. 53, која садржи опис мере
и потврђује да је привремену меру донео суд који је надлежан за решавање главне ствари, као и да је одлука извршна на територији државе чланице порекла; (в) доказ о извршеном достављању одлуке дужнику, када је
привремена мера одређена без обавештавања и саслушања дужника.
Процес хармонизације процесних правила држава чланица у
области привремених мера започет је усвајањем Уредбе (ЕУ) бр. 655/2014
Европског парламента и Савета од 15.05.2014. године о увођењу Европског налога забране располагања средствима на рачуну у циљу поједностављења прекограничне наплате потраживања у грађанским и трговач33
34
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Исто је прописано и Уредбом 2001, у чл. 31.
Ова одредба ограничава дејство привремене мере забране располагања имовином дужника,
одређене од стране судова у Енглеској или Ирској (тзв. „Марева“ забрана, енг. Mareva injunction, сада freezing order) – која (према енглеском Законику о процесним правилима, енг. Code
of Procedural Rules) делује на свим територијама на којима се налази имовина дужника (укључујући и територије страних држава).
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ким стварима (у даљем тексту: „Европски налог“ - ЕН).35 Уредба ће бити у
примени од 18.01.2017. године.36 Издавање Европског налога је могуће само у тзв. прекограничним случајевима. Наиме, када суд који одређује ЕН
има седиште у једној држави чланици, док је банковни рачун дужника
отворен у другој држави чланици, или када поверилац има пребивалиште или седиште у једној држави чланици, док се суд и банковни рачун
налазе у другој држави чланици (рец. 10, пар. 1, чл. 3.).37

IV Привремене мере у међународном праву
Међународни правни извори у области привремених мера у споровима са међународним елементом (општи грађански и трговачки / привредни) имају дејство препоручених правила правичног поступка, заснованих
на уопштеним резултатима упоредноправне анализе, која би требало да допринесу формалној хармонизацији процесних правила у будућности.
Општи услови привременог обезбеђења потраживања у међународним споровима опредељени су у заједничком правном извору Института
Уједињених нација за међународно право (UNIDROIT) и Америчког правног института (American Law Institute), под називом Принципи транснационалног грађанског поступка из 1999. године.38 Сагласно чл. 8. Принципа, суд
може одобрити привремену заштиту када је то неопходно да се очува могућност ефективног дејства правноснажне пресуде или да се одржи или на
други начин уреди status quo; привремене мере се одређују применом принципа пропорционалности (чл. 8.1); суд може одредити привремену заштиту
и без обавештавања друге стране, само када то налажу разлози хитности и
правичности; предлагач има дужност да потпуно изложи чињенично и

35

36

37

38

Regulation (EU) No 655/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a European Account Preservation Order precedure to facilitate cross-border debt recovery in
civil and commercial matters, OJ L 189, 27.6.2014, 59.
Уз изузетак чл. 50. Уредбе, који ће бити у примени од 18.07.2016. године, а односи се на обавезу држава чланица да доставе Комисији ЕУ податке о судовима који су надлежни да одређују привремене мере, органу надлежном за достављање података о рачунима дужника и др.
податке наведене у чл. 50.
У случају када поверилац подноси предлог за издавање ЕН у држави чланици у којој има седиште и истовремено у односу на банковне рачуне у тој држави и другим државама чланицама – није могуће издавање јединственог ЕН – већ је поверилац дужан да за рачуне у држави у
којој има седиште поднесе предлог за одређивање привремене мере према прописима државе чланице, а у односу на рачуне у другим државама може поднети предлог за издавање ЕН
(рец. 10, пар. 2.).
UNIDROIT/American Law Institute's Principles of Transnational Civil Procedure, 1999.
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правно стање, а суд да тако изложено стање ствари потпуно и савесно оцени; лице против кога је привремена мера донета ex parte мора имати могућност да се, у најранијој могућој фази поступка, изјасни у погледу основаности привремене мере (чл. 8.2); предлагач привремене мере би, по редовном
току ствари, требало да буде одговоран за накнаду штете лицу према против
кога је одређена привремена мера, ако суд накнадно утврди да иста није требало да буде одобрена; у одређеним случајевима, суд мора захтевати од
предлагача привремене мере да положи јемство или да се формално обавеже да ће накнадити штету противнику (чл. 8.3).39
Полазећи од ових основних принципа, Европски правни институт и
Институт Уједињених нација за међународно право (Радна група о привременим и заштитним мерама) објавили су новембра 2014. године први Извештај о даљим правцима анализе и изради регионалних (европских) правила
у овој области.40 Предлог Радне групе је упоредна анализа следећих врста
привремених и других мера заштите (обезбеђења) потраживања која су
предмет расправљања у поступку о главној ствари: 1) мере којима се обезбеђује новчани интерес (забрана располагања на рачуну, заложно право на
имовини дужника); 2) мере којима се обезбеђује неновчани интерес (наредба да се нешто учини или не учини, привремено утврђење тј. решавање
спорног односа, наредба да се положи јемство); 3) мере којима се штити
предмет спора на који обе странке полажу право (наредба да се ствар повери на чување трећем лицу, наредба да се ствар повери на чување једној од
странака уз претходно полагање јемства, наредба којом се омогућава да
ствар / имовина остварује приходе за време трајања поступка); 4) мере којима се штити вредност права (наредба за продају кварљиве робе); 5) мере којима се спречава наступање даље штете (наредба за објављивање у средствима јавног информисања); 6) мере којима се обезбеђују докази који ће бити
употребљени у поступку о главној ствари (прибављање доказа који би могли да нестану пре суђења, саслушање сведока који неће моћи да се саслуша
у даљем току поступка); 7) прибављање података о имовини дужника (наредба за достављање изјаве о имовини).41
Поред наведеног, значајни правни извор у области грађанских и трговачких парничних поступака са страним елементом представљају и тзв.
Хелсиншки принципи из 1996. године (Принципи о привременим и за39
40
41
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штитним мерама у међународним парницама), донети од стране Удружења
за међународно право.42 Према чл. 17.1 Принципа, суд може одредити привремену меру тако да забрани или наложи понашање било ког лица које
подлеже надлежности суда, у складу са правом државе суда и међународним
конвенцијама, када је то неопходно да се сачува status quo или да се спречи
ненадокнадива штета за време трајања парнице; обим заштите привременом мером одређен је принципом пропорционалности. Одредба чл. 17.1.1
дозвољава могужност ex parte одређивања привремене мере у веома хитним
случајевима; према чл. 17.1.3, предлагач је одговоран за штету противнику
ако се накнадно утврди да је привремена мера погрешно одређена; одлука о
привременој мери може бити условљена полагањем јества (чл. 17.1.4). Сагласно чл. 17.3, признање и извршење привремене мере одређују правила
државе у којој се налази имовина дужника.43

V Привремене мере и арбитража
Арбитражно решавање привредних спорова могуће је само на
основу споразума странака, при чему спор за који је уговорена арбитража решава арбитражни суд, који чине арбитри.44 Арбитража се може уговорити за решавање имовинског спора о правима којима странке слободно располажу, осим спорова за које је уговорена искључива надлежност
суда.45 Надлежност арбитражног суда за одређивање привремене мере
одређена је у чл. 31. Закона о арбитражи, осим ако се странке нису друкчије споразумеле; у случају да арбитражни суд одреди привремену меру,
на предлог једне странке, може истовремено да одреди да противна страна положи одговарајуће јемство. Према чл. 7. Закона, државни суд (у даљем тексту: суд) може, у вези арбитраже, да предузима само оне радње
које су изричито одређене овим законом. Чланом 15. Закона прописано
је да, пре покретања арбитражног поступка или у току поступка, свака
странка може да поднесе суду захтев за доношење привремених мера, а
суд може да одреди такве мере, чак и када се споразум о арбитражи односи на арбитражу чије је место у другој држави. Одредбе овог закона, чију
примену странке не могу искључити, морају се поштовати када је место
42
43

44
45

International Law Association – ILA, Principles on provisional and protective measures in international litigation (Helsinki Principles), 1996.
Dr Xandra E. Kramer (Erasmus University Rotterdam, The Netherlands), „Harmonisation of Provisional and Protective Measures in Europe“, Procedural Laws in Europe Towards Harmonisation
(ed. M. Storme), 305-319.
Закон о арбитражи, Службени гласник РС, бр. 46/2006, чл. 4.
Закон о арбитражи, чл. 5.
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арбитраже у Републици Србији, док у случају међународне арбитраже
странке могу предвидети и друкчија правила (чл. 2). Према врсти спора,
разликују се унутрашња арбитража (поводом спора без страног елемента) и међународна арбитража (поводом спора из међународних пословних односа, а нарочито под условима предвиђеним у чл. 3. Закона).
Наведена одредба чл. 15. о надлежности суда за одређивање привремених мера обезбеђења права странака из спора за чије је решавање уговорена арбитража – по предлогу странке који може бити упућен суду пре или
у току арбитражног поступка – усаглашена је са релевантним међународним правним изворима у области арбитражног решавања спорова. Овде,
пре свега, мислимо на чл. 17 Ј УНЦИТРАЛ Модел закона о међународној
трговачкој арбитражи из 1985. године (са изменама из 2006. године) – „Модел закон“, којим је судовима дато пуно овлашћење да одлучују о предлозима странака за одређивање привремене мере у вези са арбитражним поступком, независно од тога да ли је место арбитраже на територији државе суда.
Суд ће одлучивати о привременој мери поводом арбитражног поступка, као
да је реч о привременој мери поводом судског поступка, применом сопствених процесних правила и узимањем у обзир специфичности међународне
арбитраже.46 Члан 17 Ј Модел закона додат је 2006. године, у циљу отклањања сваке недоумице у погледу основа и обима надлежности суда да поступа
по предлогу странке за одређивање привремене мере поводом спора за чије
је решавање уговорена страна арбитража.47 Наведени принцип пуне надлежности суда сагласан је општеприхваћеном правилу унутрашњег права да
се привремена мера може поднети суду на чијем се подручју налази имовина дужника, чак и када тај суд нема надлежност за решавање о главној ствари. Циљ обе правне норме је правично и ефикасно задовољење легитимног
интереса странке за очување фактичке и правне ситуације или обезбеђење
потраживања другом одговарајућом мером, све до окончања поступка о
главној ствари (арбитражног или судског).
При одлучивању о предлогу странке за одређивање привремене
мере у вези са арбитражом, судови треба да имају свест о значају и ефектима предузетих радњи. Тачније, требало би да примењују стандарде од46
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The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, из 1985. године, Official
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ређивања привремене мере према домаћем закону, уз посебно уважавање
специфичности међународне арбитраже (чл. 17 Ј Модел закона). Истовремено, требало би да воде рачуна да равнотежу у односу са арбитражом (унутрашњом или међународном) не поремете применом мере која
би могла да прејудицира одлуку арбитраже или да на други начин спречи
арбитражу да ефективно одлучује о стварима из своје надлежности. То
се, нарочито, односи на могућност одређивања мере привременог уређења спорног односа (чл. 460, тач. 7. новог ЗИО).
Пример добре судске праксе у примени принципа пропорционалности и равнотеже у односу на арбитражу представља одлука донета у
предмету Channel Tunnel Group v. Balfour Beatty Construction – по предлогу инвеститора и будућег оператера железничког тунела испод Ламанша
(Channel Tunnel, Eurotunnel), поднетом 1991. године енглеском суду против конзорцијума француских и енглеских компанија, као извођача
(Trans-Manche Link, TML), ради одређивања привремене мере којом би
суд наложио извођачу да настави уговорене радове на систему за хлађење
(извођач је претио да ће ове радове обуставити због неуредног испуњавања обавезе плаћања од стране инвеститора). Енглески Дом лордова је
преиначио одлуке првостепеног и другостепеног суда, тако што је одбио
предлог за одређивање привремене мере. У образложењу је наведено да
је енглески суд надлежан за одлучивање по предлогу, али да привремена
мера није примерена у предметном случају, јер би прејудицирала арбитражну одлуку и спречила ефективно деловање арбитраже у оквирима
надлежности које су јој странке повериле арбитражним споразумом.48

VI Закључак
Привремене мере обезбеђења су веома значајан и често неопходан
инструмент заштите права и легитимних интереса странака, од чије примене неретко зависи и коначни исход парнице у привредним споровима.
Приказ домаћег, упоредног и међународног права и праксе у овој
области потврђује да Република Србија има савремени правни режим
привремених мера (уз одређене примедбе, на које је у раду указано), али
да је исти праћен неадекватном применом у пракси.

48

Наведено према: Hon. J. Edgar Sexton, „Caught between Arbitrators and the Courts: Interim Measures
in U.S. International Arbitration“, Canadian Arbitration and Mediation Journal, 2012, 36-38.
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Посебну опасност од обесмишљавања правне норме и њеног циља
у поступку обезбеђења потраживања привременом мером представљају,
нарочито, следећи проблеми уочени у пракси привредних судова:
- неправилна примена принципа пропорционалности, занемаривањем основног циља привремене мере (заштита интереса повериоца, а не дужника);
- инсистирање да се одлука о одређивању привремене мере без саслушања друге стране може донети само ако предлагач то и формално нагласи у предлогу;
- упуштање другостепеног суда (у поступку одлучивања по жалби
противника предлагача на решење о одређивању привремене мере) у правну оцену допуштености тужбе и примене материјалног
права, чиме се прејудицира исход парничног поступка и преузима
надлежност првостепеног суда.

Vanja SERJEVIĆ, PhD
Commercial Court of Niš

THE IMPORTANCE OF PROVISIONAL MEASURES
IN COMMERCIAL LITIGATION
Summary
The paper's subject is focused on the preliminary measures, as a legal
mechanism for interim protection of the creditor's claim, lasting usually until
the finality of the litigation. The intention of the author is to highlight the importance that such measures have in the preservation of the factual and / or legal status quo and of the balance between the parties' standings during the trial.
Maintenance of that balance is often determinant of the outcome of the trial –
enabling or facilitating its main objective, which is effective and equitable satisfaction of the rights and legitimate interests of the claimant.
Key words: preliminary measures, commercial litigation, creditor’s claim, protection, court, arbitration.
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Др Душица ПАЛАЧКОВИЋ
редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
(ПОЈАМ, КАРАКТЕРИСТИКЕ, РАЗЛОЗИ PRO ET CONTRA)
Резиме
Као алтернативни начин пружања услуга које је традиционално
обезбеђивао јавни сектор, ЈПП је један од инструмената тзв. новог јавног менаџмента. Широк спектар модела ЈПП, посебно чисто уговорних,
онемогућава прецизније дефинисање општег појма, али су у раду наведени
покушаји у том смислу уз препознавање недостатака и истицање нужних допуна. Посебно је анализиран комплекс чинилаца који ЈПП одређује, односно низ елемената који чине његову суштину. Наведени су, надаље, и бројни разлози pro et contra ЈПП, а њихова анализа упућује на закључак да ЈПП не треба безусловно прихватити као једини и добродошао начин решавања инфраструктурних проблема, односно пружања јавних
услуга и да се планирању и реализацији оваквих пројеката мора приступити промишљено, уз претходне прецизне анализе потреба и циљева у
јавном сектору, али и предности и недостатака ЈПП у односу на традиционалне начине. Конкуренција, елиминисање корупције, транспаренстност, флексибилност уговора, само су неки од захтева који омогућавају успех ЈПП који се не мери само профитом приватног партнера, већ
економичношћу, ефикасношћу, бољим квалитетом услуга, додатом вредности, смањењем цена за крајње кориснике и др.
Кључне речи: појам јавно-приватног партнерства, битне каректеристике јавно-приватног партнерства, разлози pro et contra.
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I Уводне напомене
Развој услуга јавног сектора и инфраструктуре, у транзиционим
државама пре свега, значајно лимитира недостатак јавних финансијских
средстава, али и људских ресурса специјализованих за развој и управљање,1 па се као алтернативни модел усваја партнерство са приватним сектором. Јавно-приватно партнерство (ЈПП), као добродошао излаз, значајније се нормира, развија и прихвата у Европи, па и државама региона,
последњих двадесетак година, мада као концепт није нов.2 Најинтензивнији развој достиже, ипак, у државама које усвајају неолибералну доктрину, став да је свест о уважавању приватног сектора од стране државе
директно сразмерна њеном развоју.3 Посебно у облику концесија оно
функционише дуго, али су прихваћени и бројни други модели, од сервисних преко менаџерских уговора, лизинга, тзв. БОТ-модела и иницијативе за приватно финансирање (ПФИ).4 Уз уговорне моделе паралелно постоји и тзв. институционално ЈПП, формирањем заједничког привредног
субјекта.5 Улагање приватних средстава у сектор јавних услуга има за
циљ не само пружања услуга неопходних за свакодневни живот у заједници већ и развој науке, односно истраживања, првенствено примењених. Услуге запошљавања,6 здравствене услуге,7 област спорта, туризма,8

1
2

3
4
5

6

7
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Предраг Цветковић, Урош Здравковић, „Јавно-приватно партнерство у правном систему Републике Србије – полазна разматрања“, Зборник радова ПФ у Нишу, 2012, 150.
Кратак историјски приказ развоја ЈПП вид., нпр. у Владимир Васиљев, Јавно-приватна
партнерства у ЕУ и Србији – развој модела, тржишта и законског оквира, докторска дисертација, 7–12. Доступно на адреси: http://www.fpn.bg.ac.rs/sites/default/files/docs/vladimir_vasiljev_disertacija_fpn.pdf, 15.3.2016.
Ibid., 10.
Нема ни јединственoг називa, мада је уобичајена скраћеница PPP, од енглеског Public-Private
Partnership, за остале вид. В. Васиљев, 12.
Широку лепезу модалитета према степенима ризика наводи, нпр., Божена Гулија, „Јавно-приватно партнерство“, Euroscope (додатак), бр. 73/2004, II, доступно на адреси: http://www.docfoc.com/clanak-bozena-gulija-javno-privatno-partnerstvo, 16.3.2016. и Владимир Васиљев, „Основне
карактеристике јавно-приватног партнерства”, Јавне политике, 2013, 82, доступно на адреси:
http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-6700/2014/182067001411077V.pdf, 06.04.2016.
Упоредно-правни преглед у ЕУ: „Carpe diem – Јавно приватним партнерством и промјенама
законског оквира до новог запошљавања”, Смјернице за припрему јавне политике, 2011, доступно на адреси: https://www.google.rs/#q=javno+privatno+partnerstvo+u+oblasti+zapo%C5%A1
ljavanja&gws_rd=cr, 6.4.2016.
Вид. нпр. „Стратегија ЈПП у здравству Црне Горе са Акционим планом за период 2014–2017.
године”, доступнo на адреси: https://www.google.rs/#q=javno+privatno+partnerstvo+u+oblasti+zdravstva+u+srbiji, 4.4.2016.
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само су неке од оних у којима ово партнерство налази примену. ЈПП прихвата и Република Србија и нормативно га уређује.9
На новоу ЕУ најзначајнији подстицај развоју јавно-приватног
партнерства даје Зелена књига о јавно-приватном партнерству, јавним
уговорима и концесијама10 усвојена у циљу формулисања облика ЈПП и
њихове категоризације према томе да ли се на њих примењују прописи
ЕУ о јавним набавкама или се могу уговарати на други начин.11 Green Paper уопштено одређује појам ЈПП, уз констатацију да јединствена дефиниција не постоји на нивоу Заједнице.12 Генерички појам односи се на
најразличитије облике повезивања и сарадње органа јавне власти и пословних субјеката у циљу обезбеђења финансирања, изградње, обнове,
управљања или одржавања инфраструктурних објеката или обезбеђења
финансирања и пружања јавних услуга. 13

II Појам JПП и дефиниције на општем нивоу
Мада концепт ЈПП подразумева велики број по карактеристикама
различитих модела могу се, ипак, извести и заједнички именитељи на
основу којих се настоји и на уобличавању опште, заједничке дефиниције
која би их обухватила. Тешкоће у дефинисању проистичу из чињенице да
се ЈПП заправо најтачније позиционира као све оно што „попуњава простор између традиционалног државног управљања пројектима и потпуне
8
9

10

11

12
13

Вид. Зорица Којчин, Јавно-приватно партнерство у функцији подизања конкурентности
туризма Србије, докторска дисертација, Београд, 2013.
Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама – ЗЈППK, Службени гласник РС, бр.
88/2011 и 15/2016; Уредба о надзору над реализацијом јавних уговора о ЈПП, Службени гласник
РС, бр. 47/2013; Правилник о начину вођења и садржини Регистра јавних уговора, Службени
гласник РС, бр. 57/2013, а од значаја су и Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама, Закон о јавним предузећима као и Закон о привредним друштвима. Према подацима
са сајта Комисије: http://www.ppp.gov.rs/misljenja-komisije, 5.4.2016, ажурираним 31.3.2016., позитивно мишљење је дато за 35 пројеката концесија и ЈПП. В. Васиљев, 184, наводи да је до септембра 2014. од 12 позитивних мишљења само један пројекат у фази затворене финансијске
конструкције и потписивања уговора, а остали су у фази припреме или набавке.
Commission of European Communities, Green Paper on public-private partnership and Community law
on public contracts and concessions, COM/ 2004/0327 final (даље у фуснотама Green Paper), доступно
на адреси: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52004DC0327, 1.4.2016.
Саша Марењак, Владимир Скендеровић, Бранко Вукмир, Јосип Ченгија, „Јавно приватно
партнерство и његова примјена у Хрватској“, Грађевинар, вол. 59, бр. 7/2007, 598, доступно
на адреси: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=1495, 1.4.2016.
Green Paper, 1.1(1).
Ibid.
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приватизације”,14 а претпоставља „кооперацију између јавних и приватних учесника трајног карактера у којој учесници заједнички развијају
производе или услуге и у којој су ризици, трошкови и добит подељени”.15
У најопштијем виду, ЈПП се дефинише као „скупина заједничких
иницијатива јавног сектора те приватног профитног и непрофитног сектора у којем сваки субјект придоноси одређене ресурсе и судјелује у планирању и одлучивању”, а у ужем су то „кооперативни потхвати у склопу којих јавни и приватни сектори удружују ресурсе и стручна знања како би,
кроз прикладне алокације ресурса, ризика и награда, задовољили неку јавну потребу”.16 Или, инсистира се на другачијем начину уравнотежења односа државе и приватног сектора, поделом ризика и добити, у односу на
традиционалну сарадњу која је углавном функционисала кроз уже уговорне односе у области јавних набавки и, нарочито, коришћењу „предузетничког духа” приватног сектора.17 Истичу се две димензије – стратешка,
кроз координацију политичких циљева и утврђивање улоге сваког од
партнера, и оперативна, кроз реализацију и спровођење самог пројекта.18
Заједничка одредница два основна облика – уговорног и институционал14

15

16

17

18

476

D. Grimsey, M. K. Lewis, „Are Publica Private Partnerships Value for Money? Evaluating Alternative
Approaches and Comparing Academic and Practitioner Views“, Accounting Forum, Vol. 29, No.
4/2005, 346, према: OECD, Public-Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, 2008, 11, доступно на адреси: https://www.oecd.org/mena/governance/41767985.pdf, 9.4.2016.
Erik-Hans Klijn, Geert R. Teisman, „Institutional and Strategic Barriers to Public-Private Partnership: An Analysis of Dutch Cases“ (1. Introduction: The Problem of Cooperation), Paper for the
British Academy of Management Congrimsey Lewis areference, 2002, 9–11 September 2002, London,
Middlesex University, доступно на адреси: http://www.cati.org.pl/download/PPP/SWIAT/WPROWADZONE/PPP%20DUTCH%202002.pdf, 8.4.2016.
Б. Гулија, I; „Јавно-приватно партнерство и концесије”, Библиотека Народне скупштине РС,
4, a o ризицима у Агецнија за јавно-приватно партнерство, Ризици у пројектима јавно-приватног партнерства (идентификација, квантификација и алокација), Загреб, 2014, као и Li
Bing, A. Akintoye, P.J. Edwards, C. Hardcastle, „The allocation of risk in PPP/PFI construction in
the UK”, International Journal of Project Management, Vol. 23/2005, 25–35, односно да јавнии
сектор сноси ризик национализације/експропријације, мера политике за умањење сиромаштва, доступности места (градилишта), стабилности владе, 32, доступно на адреси:
http://down.cenet.org.cn/upfile/47/2005518123113112.pdf, 5.4.2016.
Хрвоје Качер, Дејан Кружић, Анте Перковић, „Јавно-приватно партнерство: атрактивност
DBFOOT модела“, Зборник радова ПФ у Сплиту, бр. 3/2008, 607–608, а слично и Erik-Hans
Klijn, Geert R. Teisman, „Institutional and Strategic Barriers to Public-Private Partnership: An
Analysis of Dutch Cases“, Paper for the British Academy of Management Conference 2002, 2002,
London, Middlesex University, доступно на адреси: http://www.cati.org.pl/download/PPP/SWIAT/WPROWADZONE/PPP%20DUTCH%202002.pdf, 8.4.2016.
Ibid.
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ног, је да је реч о комерцијалној трансакцији између јавне институције
(владине или локалне) и приватног партнера у којој приватни пружа услуге те институције у њено име у уговореном периоду са или без преузимања
власништва над неким објектом или сервисом у уговореном периоду, а
профит стиче наплатом из буџета, самосталном од крајњег корисника или
комбинацијом оба начина.19 При томе уговорно се дефинише као „дугорочни уговор између субјеката јавног и приватног сектора ради финансирања, изградње, реконструкције инфраструктуре или њеног одржавања, у
ком приватни партнер преузима ризик изградње (извршење пројекта) и
бар још један од два ризика – доступност и потражња за услугом”, а основ
дефиниције су Смерницe Eurostat-a о условима за елиминисање пројеката
ЈПП из биланса стања државе.20 Чини се, међутим, да сe мора инсистирати
на циљу пројеката ЈПП – побољшању квалитета и ефикасности пружања
јавних услуга, без занемаривања смањења цене.21
За ММФ ЈПП подразумева аранжмане у којима приватни партнер
учествује у инфраструктури и услугама које су традиционално биле обезбеђиване од стране јавне власти.22 Европска инвестициона банка га одређује као генерички појам за однос између приватног сектора и тела јавне
власти најчешће у циљу увођења ресурса и/или експертиза у циљу помоћи јавном сектору у обезбеђењу и испоруци добара и услуга.23
Наш ЗЈППК такође инсиститра на дугорочној сарадњи у циљу
обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције, управљања или
одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружању јавних услуга, а разликује уговорно (јавни уговор којим се регули19

20

21
22

23

OECD, Dedicated PPP Units, A Survey of Institutional and Governance Structures, 2010, 69, 70, доступно на адреси: http://infrastructureaustralia.gov.au/policypublications/publications/files/Dedicated_PPP_Units_OECD_ 2010.pdf, 08.04.2016.
Стефан Владков, Ангел Марков, „Јавно-приватно партнерство у Бугарској: Маркетизација
јавних услуга на општинском нивоу“, Партнерство јавног и приватног сектора – добра и
лоша искуства у одабраним земљама у транзицији, Palgo center, Београд, 2010, 25, дефиниција Министарства финансија Бугарске, доступно на адреси: http://www.palgo.org/files/knjige/partnerstvo_javnog_i_privatnog_sektora.pdf, 8.4.2016.
Х. Качер, Д. Кружић, А. Перковић, 606.
International Monetary Fund, Public-Private Partnerships, Prepared by the Fiscal Affairs Department,
App. by Teresa Tеr-Minassian, 2004, 3,4, доступно на адреси: https://www.imf.org/external/np/fad/2004/pifp/eng/031204.pdf, 5.4.2016, а слично и Смернице ЕК, Euroepan Commission,
Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, March 2003, доступно на адреси: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf, 1.4.2016. и Grеen Paper, 1.1. (1).
European Investment Bank, The EIB´s role in Public-Private Partnerships (PPPs), 2004, 2, доступно
на адреси: http://www.eib.org/attachments/thematic/eib_ppp_en.pdf, 5.4.2016.
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шу права и обавезе ученика који може бити са или без елемената концесије) и институционално – засновано на односу јавног и приватног партнера као оснивача, односно чланова заједничког привредног друштва,
које је носилац пројекта.24 У Хрватској25 се ЈПП дефинише као дугорочни
уговорни однос између јавног и приватног партнера чији је предмет изградња и/или реконструкција и одржавање јавне грађевине, у циљу пружања јавних услуга из оквира надлежности јавног партнера, уз обавезу да
приватни партнер у споровођењу пројекта од јавног преузима ризике везане уз процес градње и најмање један од два остала ризика – ризик расположивости јавне грађевине и ризик потражње. У Републици Српској26
инсистира се на удруживању ресурса, капитала и стручних знања, ради
задовољавања јавних потреба, уз дефинисање сличних циљева (финансирања изградње, санације, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктуре, пружања услуга и изградње објеката),27 а у Црној Гори дефинишу се врсте: уговор о лизингу и менаџменту, концесије и споразум о
изградњи, функционисању и трансферу (БОТ). 28

III Битне карактеристике ЈПП
Green Paper одређује уобичајене карактеристике ЈПП, пре свих, да
је реч о релативно дуготрајном односу који укључује кооперацију јавног
и приватног партнера у различитим аспектима планираног пројекта. Финансирање, које се врши (највећим) делом од стране приватног сектора,
понекад подразумева комплексне аранжмане различитих субјеката
(„играча”), уз укључење јавних средства, понекад и знатних. Значајна је
24
25
26
27

28
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ЗЈППК, чл.7 ст. 1, чл. 4. тач 2, 4.
Закон о јавно-приватном партнерству, Народне новине, 78/12, 152/14, чл. 2 тач. 1, 2.
Закон о јавно-приватном партнерству у Републици Српској, Службени гласник Републике
Српске, бр. 59/2009, чл. 2.
Тако Закон о јавно приватном партнерству Тузланског кантона БиХ, Службене новине Тузланског кантона, бр. 14/2012, чл. 4 ст. 2 набраја (не таксативно) области инфраструктуре у
којима се ЈПП примењује: образовна, културна, спортска, здравствена, информационо-комуникациона, иновационо-предузетничка, управљање еколошким и чвртсим отпадом (и друге
од интереса за кантон и јединице локалне самоуправе), доступно на адреси: http://www.mrptk.
ba/zakon_o_jpp.php, 8.4.2016.
Закон о учешћу приватног сектора у вршењу јавних услуга, 19. јун 2002, чл. 2, доступно на адреси:
http://www.sluzbenilist.me/PravniAktDetalji.aspx?tag={4DDD67D4-E5A0-4691-88FB-FE7B181D2816},
9.4.2016; Закон о концесијама, Службени лист Црне Горе, бр. 08/09, доступно на адреси:
http://www.greenhome.co.me/fajlovi/greenhome/attach_fajlovi/lat/projekti/zeleni-resursni-centar/2012/01/pdf/Zakon_o_koncesijama.pdf, 9.4.2016.
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улога економског оператора који партиципира у различитим фазама
пројекта, а јавни партнер примарно дефинише циљ у сагласности са појмом јавног интереса, утврђује квалитет услуга, политику цена и одговоран је за праћење реализације у складу са утврђеним циљем. Подела ризика подразумева генерално преношење са јавног на приватни сектор,
али се принципи утврђују од случаја до случаја уз респектовање могућности партнера у одмеравању, контроли и сношењу ризика. 29
Изградња инфраструктурних објеката чест је модел ЈПП, па се уз
позивање на Green Paper, наведене карактеристике допуњавају – јавни
партнер плаћа накнаду приватном за изградњу и управљање објектом и
преузима обавезу да се њиме користи за уговорену намену и да објекат
после истека уговореног рока прелази у својину јавног сектора.30 За институционалне моделе Green Paper препознаје као најважније формирање заједничког ad hoc ентитета у мешовитом власништву који може бити
новооснован или настао преузимањем удела у власништву, али и контроли. Задржавање делимичног утицаја у контроли и надзору погодан је модел када су у питању услуге посебно важне за заједницу (снабдевање водом, контрола ваздушног саобраћаја и др.).31
Уговорни облици ЈПП према Green Paper су бројни, а општа категоризација је на тзв. концесиони модел где приватни партнер пружа
услугу уместо јавног, али под његовом контролом, а крајњи корисник је
купац услуге који је и плаћа, уз могуће субвенционирање или другу помоћ од стране јавног сектора према крајњем кориснику и иницијатива за
приватно финансирање у којој приватни партнер финансира, гради, одржава и управља објектом за јавну употребу, своје услуге наплаћује од јавног сектора, а строго су дефинисани стандарди простор, услуга и начин
плаћања.
Могле би се изоловати и заједничке карактеристике: а) уговори се
закључују на дуг рок, оптимално 25–30,32 па чак и до 60 година;33 б) угово29
30
31

32
33

Green Paper, 1.1. (2)
С. Марењак, В. Скендровић, Б. Вукмир, Ј. Ченгија, 598.
Ibid.; Видети и Commission of European Communities, Commission Interpretative Communication on the application of Community law on Public Procurement and Concessions to Institutionalised Public-Private Partnerships (IPPP), Brussels, 2004, 4, доступно на адреси: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/ppp/comm_2007_6661_en.pdf, 8.4.2016.
С. Марењак, В. Скендровић, Б. Вукмир, Ј. Ченгија, 598599.
Allyson Pollock, David Price, PFI and the National Health Service in England, 2013, 1, доступно на
адреси: http://www.allysonpollock.com/wp-content/uploads/2013/09/AP_2013_Pollock_PFILewisham.pdf, 6.4.2016.
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ри морају прецизирати све етапе пројекта; ц) ризик се већински преноси
на приватног партнера, док на партнеру из јавног сектора остају они где
има већу могућност утицаја и управљања;34 д) уговор дефинише тзв. „спецификације крајњих перформанси” јавних грађевина, а не тзв. улазне захтеве и спецификације које су типичне за традиционалне начине, а мора се
укључити и двоструки циљ – висок ниво развоја инфраструктурних добара и јавних услуга и једнакост на одрживим основама.35 Но, тешкоће прате
и утврђивање заједничких карактеристика ЈПП, услед различитости модела, али и мотива и интереса партнера за сарадњу, различитог односа власти (политике), према приватној иницијативи и приватном сектору уопште, као и стога што се односи два сектора разликују и у зависности од
сложености медија, средства путем кога је пружана јавна услуга.36

IV O разлозима pro et contra ЈПП
Као основни мотив с којим јавни сектор улази у ЈПП аранжмане
још увек се у пракси (посебно политичкој) препознаје да је реч о начину
растерећења текућег задуживања и јединој могућности реализације неопходних инфраструктурних пројеката37 у условима ограничених средстава
и неопходности да се унапреди пружање јавних услуга. Озбиљне финансијске рестрикције као додатни императив намећу и смањење броја запослених у јавном сектору, а тиме и укупних трошкова, где је ЈПП, опет, могући излаз из проблема.38 Добра страна је, свакако, и перспектива привлачења додатних ресурса у јавни сектор, односно трошкови једнократних инвестиција распоређују се на дужи период што одговара правилима
о генерисању прихода јавног сектора, уз то у кризним временима приватни сектор лакше обезбеђује средства, а истовремено се помаже јавним

34

35

36
37
38
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A. Akintoye, M. Beck, C. Hardcastle, „Public-Private Partnerships; Managing risks and opportunities, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 2003, према: С. Марењак, В. Скендровић, Б. Вукмир, Ј. Ченгија, 599.
М. Sathana Priya, P. Jesintha, „Public Private Partnership in India“, Journal of Management and
Science, Vol. 1, No. 1/2011, 61, доступно на адреси: http://jms.nonolympictimes.org/Articles/Article8.pdf, 5.4.2016.
Дамир Јуричић, „Економија јавно-приватног партнерства“, Економски поглед, Вол. 59, бр. 7–
8/2008, 454.
С. Марењак, В. Скендровић, Б. Вукмир, Ј. Ченгија, 599.
Габор Петери, „Партнерство јавног и приватног сектора (ЈПП) – добре и лоше стране“,
Партнерство јавног и приватног сектотра – добра и лоша искуства у одабраним земљама
транзиције, Београд, 2010, 12, доступно на адреси: http://www.palgo.org/files/knjige/partnerstvo_javnog_i_privatnog_sektora.pdf, 8.4.2016.
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предузећима да не премаше ограничења постављена за јавни дуг.39 У
транзиционим државама јавни сектор располаже, по правилу, амортизованом имовином која тражи значајна улагања у ремонт или куповину нове, технологије су застареле, а приватне компаније, посебно стране, имају
приступ и модерној опреми и новим технологијама као и експертском
менаџменту. Предност ЈПП је и већа ефикасност приватног сектора у
смањењу трошкова, односно уштедама, одлагању трошкова, а мања је и
потреба за капиталним задуживањем. 40 Или, предност је бржа изградња
инфраструктуре стога што јавни сектор плаћа коришћење услуга у току
трајања пројекта уместо једнократног капиталног улагања, плаћање је везано за расположивост услуге па је приватни сектор заинтересован да
што брже оконча пројекат, а то води и умањењу укупних трошкова.41 Наведене предности воде закључку да је ЈПП „управљачка реформа” и „иновативан алат” који унапређује пружање јавних услуга.42 Истиче се, такође,
да је основни принцип ЈПП оптимизација сношења ризика у циљу обезбеђења стварања највеће вредности, али и квалитетније услуге.43 Коначно, приватни сектор мора омогућити стварање додатних прихода (од
трећих лица) чиме се смањују субвенције јавног сектора, а све то води и
ефикаснијем управљању44 – држава преузима регулаторну улогу, односно
планира и контролише уместо управљања континуираним пружањем
услуга.45 Предност је и увођења конкуренције у јавни сектор која доводи
до упоређења пружања јавних услуга са тржишним стандардима да би се,
за уложена средства, добила најбоља вредност.46
Ипак, констатaцијa да је све што ради јавни сектор (бирократија)
лоше и неефикасно, а све што ради приватни сектор добро и ефикасно,47
свакако није потпуно тачна. Циљ приватног сектора је стицање профита
39
40
41
42
43
44

45
46
47

Ibid., 13.
Транспарентност Србија, доступно на адреси: https://www.google.rs/#q=javno+privatno+partnerstvo, 8.4.2016.
Б. Гулија, II.
Х. Качер, Д. Кружић, А. Перковић, 607.
Б. Гулија, III.
Користи се израз „нови јавни менаџмент” као израз побољшања перформански јавног сектора усвајањем метода управљања од приватног, Biljana Rakić, Tamara Rađenović, „Public-Private
Partnerships as an Instrument of new Public Management“, Facta Universitatis, Vol. 8, No. 2/2011.
Б. Гулија, III.
Ibid.
Jan-Erik Lane, Државно управљање: разматрање модела јавне управе и јавног управљања, Београд, 2012, 36, према Богољуб Милосављевић, „Изазови и дилеме у вези са јавно-приватним
партнерством“, Polis, бр. 2/2012, 38.
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па и у пројектима ЈПП. Уз то, истиче се, сасвим основано, да ЈПП, по правилу, обeзбеђује монополски положај, али и да може угрозити циљеве
владавине права и друштвене циљеве уобличене политиком.48 Наиме,
„маркетизација” јавног сектора узрок је слабљења и држава старе демократије, а у транзицији су државне институције по претпоставци слабе да
обезбеде владавину права и људска права, па их ово додатно слаби.49 Држава, кроз изузетке од примене ЈПП (нпр., чл. 3 ЗЈППК) отвара свесно
простор злоупотребама, директним погодбама и корупцији, интереси
приватног сектора често воде до непотребног проширења обима пројеката у условима доминације великих компанија (тзв. стратегија повезивања
мањих пројеката), а сужавају се и овлашћења јавног партнера који, нпр.,
не утиче на избор подизвођача.50 Често лоша подела ризика води великом терету плаћања накнаде на крајњем кориснику, виша је цена пројекта од очекиване, проблематичан је систем наплате, транспарентност а
услови тендера који остављају простор за корупцију.51 Нефлексибилност
уговора, односно немогућност измена у складу са потребама јавног сектора додатна је слабост.52 Ако нема конкуренције при избору, или је она
фиктивна (фаворизовање партнера), што увек значи и корупцију у неком
виду, ако ризици нису добро распоређени и ако нема надзора над спровођењем уговорих обавеза, све предности ЈПП „падају у воду”.53 Проблематична је и тзв. „додата вредност” за јавни сектор – уштеде, виши стандард услуге или мање еколошке штете, нпр.,54 као и анализа предности
ЈПП над класичним начинима, о чему се, посебно у транзиционим државама недовољно води рачуна.55 У овим државама корупција је један од
највећих проблема, а ништа мањи није ни недостатак прецизних планова
за реализацију пројеката. Ризик од корупције у ЈПП у Србији је „све већи
у условима најава политичке елите да ће се ЈПП све више користити за
48
49
50
51

52
53
54
55
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Б. Милосављевић, 40.
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С. Марењак, В. Скендровић, Б. Вукмир, Ј. Ченгија, 605.

ПРИВРЕДНОПРАВНО ОКРУЖЕЊЕ

Право и привреда

изградњу инфраструктуре и власничку трансформацију јавних предузећа”, али и стога што се ови аранжмани користе најчешће на основу међународних споразума што спречава примену домаћег антикорупцијског
законодавства.56 Професионализација јавних служби, која је код нас у зачетку, смањује ризик корупције и спречава приватни сектор да намеће
своје услове јавног уговора, а ни студије јавног партнера о оправданости
ЈПП често нису прецизне.57 Велики пројекти захтевају јавну расправу и
потпуни увид јавности,58 како о правном основу и начину одабира партнера, тако о свим обавезама јавног партнера, ефектима у односу на алтернативне методе и за грађане, посебно у односу на цену и квалитет услуге
убудуће, која често изостаје.59 Не треба заборавити да накнадне анализе и
закључци о штетности пројекта по државне финансије које воде раскиду
уговора значе и плаћање високих новчаних накнада приватном партнеру.60 Државе у транзицији треба да „јачају и модернизују државу и државно управљање”, а не да „управљање државом своде на приватизацију или
менаџеријализам...”.61 ЈПП нису једини начин, чак и у условима недостатка државних средстава, да се остваре јавни интереис, а оправдања са позивом на ефекат ЈПП кроз добијање новог квалитета без улагања новца
пореских обвезника занемарују да се често ради само о одложеном плаћању (доцнија наплата државних гаранција, повећана цена јавних услуга,
56

57

58
59
60

61

Транспарентност Србија (даље у фуснотама: ЈПП Транспарентност Србија), Јавно-приватна
партнерства у контексту борбе против корупције, доступно на адреси: http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/konferencije/6798-javno-privatna-partnerstva-u-kontekstuborbe-protiv-korupcije, 9.4.2016.
Пројекат Бус плус у Београду показује, нпр., да нема података о студији на основу које је закључено да би ЈПП могло да реши проблем наплате карата, а уговор не садржи ништа о нивоу наплате који би у пракси доказао да је систем ефикасан, а за пројекат Београд на води не
знају се правни модалитети посла ни корист у односу на алтернативна решења, ЈПП Транспарентност Србија.
ЈПП у Црној Гори, 19.
Транспарентност Србија.
Интересантно је у овом контексту да Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of
the Council, of 31. March 2004, on the coordination of procedures for the award of public works
contracts, public supply contracts and public service contracts, OJ L 134/114, Art.29, доступно на
адреси: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0018&from=en,
9.4.2016, предвиђа фазу тзв. конкурентског дијалога онда када јавни сектор није у могућности
да самостално одабере најбоља решења у случајевима посебно комплексних уговора преговара са најмање три приватна партнера о томе, а тек после ове фазе позивају се приватне компаније да изнесу понуде. Тиме се омогућава дефинисање циљева и елемената уговора на најбољи могући начин.
J. Lane, 16, 202.
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изостала добит од продаје државног земљишта и сл.).62 Такође, идеја државе социјалне правде и филозофија неолиберализма који у ЈПП значи
увођење тржишних услова у области у којима то није био случај противречне су у многоме једна другој. Недостатак транспарентности омогућава
извођачима и инвеститорима повећање трошкова наметањем употребе
најскупљих технологија,63 при чему вођење јавног регистра уговора повећава транспаренствост, а тзв. споразумом о поштењу умањује корупционашка понашања, о чему треба водити рачуна.64 Економска криза има и
негативне ефекте на ЈПП пре свега стога што га банкарски сектор не прати на прави начин – средства за кредитирање су умањена, или, чешће, постају скупља кроз раст камата, а у транзиционим државама посебно, тржишни услови, који се преко ЈПП уводе у сектор јавних услуга, наилази
на значајне отпоре.65
Полазећи од основаних критика англосаксонског модела у коме
најчешће „ризик остаје јавни, а профит постаје приватни”,66 односно да је
„идеја да се јавна политика може свести на пуку економску рачуницу”67 у
најмању руку проблематична у социјално одговорној држави, могу се
критиковати и решења ЗЈППК, који усваја овај модел.68 То да највеће финансијске институције подстичу ЈПП јесте предност, али оне то чине у
начелу када су у пројекте укључене велике, најчешће мултинационалне
компаније које и у овим аранжманима намећу своје, по јавни сектор и
крајње кориснике често неповољне услове. Разлози за и против говоре да
ЈПП не треба a priori ни прихватати ни одбацивати, већ је одлука последица озбиљних анализа и промишљања о свим могућим ефектима.

62
63
64

65
66
67
68
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ЈПП Транспарентност Србија.
Ibid.
Transparency International Integrity Pact and Public Contacting Programme, Version 06.05.03JO/JB/RH, The Integrity Pact, доступно на адреси: https://web.nlcindia.com/webcount/Integrity_pact/Integrity%20Pact%20Q%20&%20A.pdf, 8.4.2016.
Г. Петери, 18.
D. Harvi, Критика историја неолиберализма, Нови Сад, Mediteran Publishing, 2012, 15, према
Б. Милосављевић, 41.
Тони Џад, „Тешко земљи“, Пешчаник, 2011, 37, доступно на адреси: http://pescanik.net/wp-content/PDF/toni_dzad.pdf, 9.4.2016.
Б. Милосављевић, 41.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
(CONCEPT, CHARACTERISTICS, REASONS PRO AND CONTRA)
Summary
As an alternative method of offering the services that were traditionally in domain of public sector, public-private partnership (PPP) appears as
one of the instruments of, so called, new public management. A broad specter of
PPP models, particularly those based on contracts, prevents theoreticians to define its general concept. In this paper, however, the author makes attempts in
that direction pointing to the observed deficiencies of this new instrument, as
well as to the methods of their overcoming. The focus of the author’s analysis is
a series of factors that determine PPP, that is a set of elements which constitute
its essence. She further underlines numerous pro and contra reasons for PPP
whose analysis leads us to conclude that PPP should not be unconditionally accepted as the only suitable way for resolving the infrastructural problems in offering public services. Therefore, the planning and realization of such projects
should be approached and conducted in a comprehensive and rational way, after precise analyses of needs and goals of public sector, as well as of strengths
and weaknesses of PPP in comparison to traditional methods of offering public
services. Competition, elimination of corruption, transparency, flexibility of
contracts are just some of the requirements that could guarantee the success of
PPP which should not be measured only by the partners’ profit, but also by the
improved quality, efficacy and economy of services and by added value and decrease of costs for final users.
Key words: concept of public-private partnership, important characteristics of
public-private partnership, pro and contra reasons.
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ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР И СТАНДАРДИ ОРГАНСКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У СРБИЈИ И ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Резиме
Органска пољопривреда се сматра сектором који може допринети
развоју предузетничког духа и покренути развој не само аграрног, већ и непољопривредног сектора у сеоским областима. Органски производи су веома
тражени и имају већу тржишну вредност. Са те тачке гледишта органска
пољопривреда би морала бити један од фактора економског развоја Србије.
Сем тога, тако се стварају услови да иста територија буде препознатљива на светском тржишту. Међутим, развој сектора органске производње у
Србији започео је не тако давно, практично тек са оснивањем невладинe
oрганизације Terra’s (1990 г.). Од тада па до данас, предузето је више конкретних активности не само у погледу производње и промета, већ и у погледу потпуне хармонизације и усаглашавања законодавног оквира са законодавством ЕУ. Стога ћемо у раду приказати како данас законодавство
Србије види и регулише проблем и потребу производње и пласмана органских производа, као и колико је тај процес усаглашен са законодавством ЕУ.
Кључне речи: законска регулатива, органски производи, Србија, ЕУ.

I Увод
Шта се подразумева под појмом органска производња хране? То
је врло комплексан начин поимања производње који мора да поштује
строге законске норме и у томе се огледа предност органских произво
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да, зато они представљају синоним за заштиту здравља и живота људи,
природе и околине.
Како наводе Лазић и Бабовић1 органска пољопривреда подразумева производњу хране „посебног” квалитета, као резултата специфичне
производње у којој је систем осигурања квалитета, основа свих активности. Ова производња није само производња биља без хемикалија, минералних ђубрива и пестицида, нити је то само технологија која минимизира искоришћавање земљишта и воде. Она подразумева и низ мера и процеса контроле, складиштења, паковања, превоза, прераде, издавања сертификата и обележевања самих производа. Једном речју органска пољопривреда је много шири аспект производње хране.
Према подацима који се односе на 2012. годину, органска производња је заступљена у најмање 164 земље света, а њоме се бави готово 1,9
милиона произвођача.2 Удео површина под органском производњом у
укупним пољопривредним површинама и број произвођача органске
хране континуирано расте.3 Међутим, и поред тога, у развијеним земљама се јавља значајан недостатак органских производа на тржишту, како
због велике потражње и немогућности производње услед загађености земљишта и ваздуха, тако и због нарушених односа у природи. Због тога
мање развијене земље, где спада и Србија, у којима је још увек очуван
агро-екосистем (због сиромаштва не користе се скупа хемијска средства)
имају шансу да преко органских производа повећају свој извоз.
Висок природни потенцијал и повољни климатски услови, Србију
убрајају у земље у којима се органска производња може успешно развијати. Данас, када је органска производња препозната као добро стратешко
решење за даљи развој пољопривреде Србије, улагање средстава и напора
у њен даљи развој би морало дати адекватне резултате и оправдати поверење и очекивања. Стога, органска производња у Србији бележи динамичан раст и поред глобалне финансијске кризе.

1
2

3

Вид. Бранка Лазић, Јован Бабовић, Органска пољопривреда, Нови Сад, 2008, 686.
Статистички подаци преузети из публикације: FiBL & IFOAM The World of Organic Agriculture 2014, The Research Institute of Organic Agriculture FiBL Switzerland, FiBL Germany and
FiBL Austria, 2014, доступно на адреси: http://www.fibl.org/en/media/media-archive/media-archive14/media-release14/article/growing-organic-agriculture-sector-explores-its-future.html, 15.11.2015.
Опширније у радној верзији: Национални акциони план за развој органске производње за
период 2014–2019 године – НАП 2014–2019, доступно на адреси: www. mpzzs.govг.rs.
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II Потенцијал и потреба сектора органске производње у Србији
Као што је речено површина под органском производњом бележи
константан раст, нарочито у развијеним земљама ЕУ. Међутим и даље се бележи дисбаланс понуде и тражње када су у питању органско воће, житарице и
сточна храна. Српски сектор пољопривреде и прехрамбене индустрије треба
да искористи ове недостатке и растуће трендове тражње. Охрабрује чињеница да су се површине под органском производњом у Србији током 2012. године повећале за близу 30% у односу на 2011. годину. Стога, мора да се изнађу
начини да се подрже и охрабре произвођачи органске хране како би се наставио њен развој.4 Сем тога треба искористити наклоност коју Европска комисија има према органској производњи, али и развоју руралних подручја.
Органска производња у Србији бележи прве своје покушаје промовисања у околини Блаца 1989. године, захваљујући бизнис иницијативи компаније ДенЈуро која је резултирала извозом првог контингента органског воћа из Србије 1990.
Марз и сар.5 наводе да први кораци развоја органске производње везују се за 1990. годину, када је невладина организација (НВО) Terra’s успоставила промотивну мрежу, којој су приступили произвођачи и техничко и академско особље укључено у производњу органске хране. У почетку се овој
производњи приступило неплански, неорганизовано и хаотично, а тек касније после две деценије систем контроле органских производа у Србији је успостављен по угледу на систем контроле који је прописан регулативама ЕУ, и то
Уредбом Савета (ЕЗ) бр. 834/2007 и Уредбом Комисије (ЕЗ) бр. 889/2008.6
Сем тога, како се ради о сектору производње у успону, данас користећи подршку многих домаћих и међународних институција и инвеститора, сектор органске производње у Србији представља предмет изучавања и
бављења на различитим нивоима друштва. Широк је списак институција и
организација која се баве овом проблематиком:7 бројна удружења која промовишу сектор органске производње, владине институције, предвођене
Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде (МПШВ), прате
4
5
6

7
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Улрицх Марз, Марија Калентић, Емилија Стефановић, Ивана Симић, Органска пољопривреда у Србији, Београд, 2013, 10.
У. Марз, М. Калентић, Е. Стефановић, И. Симић, 11.
Види опширније Blaženka Popović, Radоjka Maletić, Tamara Paunović, „SMEs in function of development of organic agriculture in Serbia”, Book of Proceedings Agriculture and rural development
- challenges of transition and integration processes, Belgrade, 2013, 169 и 170.
Марија Калентић, Емилија Стефановић, Ивана Симић, Улрицх Марз, Органска пољопривреда у Србији, Београд, 2014, 11.
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сектор и воде рачуна о његовим потребама, око 20 института, факултета,
установа за истраживање и развој и сродних тела помажу у стварању и пропагирању најадекватнијег система производње, седам контролних организација, које раде у области контроле и сертификације у органској производњи,
надлежно је за поштовање домаћих и међународних прописа на основу којих се издаје сертификат за органски производ.
Данас се у Србији органска производња одвија на површини скоро
на 8300 ха (не убрајајући површине коришћене за сакупљање дивљег јагодастог воћа, печурака и лековитог биља, јер не постоји званична методологија
која би обухватила и ову површину из природних станишта), што је свега
0,23% од укупног коришћеног пољопривредног земљишта. Од укупне површине под органском производњом 65% отпада на обрадиву површину, а
35% на ливаде и пашњаке. Такође, подаци показују да у структури укупне
површине 53,79% се налази у органском статусу, а 46,21% у периоду конверзије. Од укупне обрадиве површине под органском производњом ратарска
производња је најзаступљенија са 42%, следи воћарска производња са 28%,
затим производња индустријског биља са 13%, док се крмно биље узгаја на
11%, поврће на 2 %, као и лековито и ароматично биље, (граф. 1)8. Органском пољопривредом се бави регистрованих 4.000 произвођача.

Граф. 1. Структура биљне производње (до септембра 2013)
Графикон 2 јасно показује тенденцију раста површина на којима
се организује органска ратарска производња. Такође, уочљиво је да се пољопривредни произвођачи мање одлучују на улазак у конверзију (прела8

Графикон формиран на основу доступних података НАП 2014–2019, 7.
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зак са конвенционалне на органску производњу) када је у питању органска производња воћа.

Граф. 2. Структура ратарских површина у периоду конверзије и у
органском статусу9
За разлику од ратарске производње органско сточарство је на самом
почетку организовања. Оно је било суочено са недостаком сертификованог
хранива, специфичним условима гајења и ниском рентабилношћу производње. Ситна и крупна стока је најзастуљенија у органској сточарској производњи
са укупно 68% учешћа у броју грла/јединки/кошница, кошнице су заступљене
18%, а јединке живине са 14% у укупној сточарској органској производњи. Резултати истраживања у 2013 години показују да се ипак повећава број животиња које се узгајају применом метода органске производње (овце око 40; свиње
до 180; козе готово 1000; говеда преко 2000; коњи око 200; магарци 20; живина
1400 јединки, пчелиња друштва: скоро 2000; шаран нешто преко 650 комада)10.
За целисходније дефинисање способности остваривања стратешких
циљева неопходних за развој органске пољопривреде у Србији анализирано
је стање укупно расположивих снага, уочених слабости, могућих прилика и
евентуалних опасности применом SWOT (снага-слабости-шансе-претње)
анализе. Опште је познато да SWOT анализа обухвата и интегрише сегменте
као што су: анализа околине и стратегијских прилика или шанси и претњи за
организацију, односно конкурентског положаја организације и анализу организационих способности, односно стратегијских снага и слабости организације, тј. њене конкурентске способности.11 SWOT анализа органске производ9
10
11
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Графикон нацртан на основу података М. Калентић, Е. Стефановић, И. Симић и У. Марз, стр. 15.
Подаци наведени према: М. Калентић, Е. Стефановић, И. Симић, У. Марз, 17.
Предлог SWOT анализе сектора органске производње Србије преузет из дела: Б. Поповић, Р.
Малетић, Т. Пауновић, 176. Сличну SWOT анализу дефинисали су У. Марз, М. Калентић, Е.
Стефановић, И. Симић, 49
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ње која је представљена у овом раду је покушај да се изврши идентификација
потенцијала и потреба као и опција, могућности и предности са једне стране
и могућих изазова и искушења са друге стране у будућем развоју органске пољопривредне производње у Србији.
SWOT анализа сектора органске производње у Србији
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III Законодавни оквир и стандарди органске производње ЕУ
у односу на Србију
Кључни прописи којима је област органске производње у ЕУ регулисана су: Уредба Савета о органској производњи и обележавању органских производа и о укидању Уредбе (ЕЕЗ) бр. 2092/9112 и Уредба Комисије која прописује детаљна правила за имплементацију претходне Уредбе
Савета о органској производњи и обележавању органских производа у
погледу органске производње, обележавања и контроле13.
Након одлуке Савета министара из 2007. године, Србији је понуђена перспектива приступања Европској унији. У том својству Европска
комисија је понудила да асистира Србији применом Инструмента за
претприступну помоћ (ИПА), као и програма ИПА I и ИПА II, које користе све земље потенцијални кандидати14.
Средином 2010. године Савет министара Европске уније донео је
одлуку о одмрзавању процеса ратификације Споразума о стабилизацији
и придруживању (ССП) између ЕУ и Србије, а већ наредне године (2011)
Европски парламент је ратификовао ССП.15 Тако Србија добија велики
број привилегија које се односе на економске и трговинске односе. Кључни елементи ССП-а су постепено смањење царинских и нецаринских трговинских препрека ка ЕУ, које на крају доводе до обостраног отварања
тржишта. Будући да Србија још увек није чланица Европске уније, она
нема право на финансијску подршку и субвенције преко различитих стубова ЗПП (Заједничке пољопривредне политике). Ипак, Србија је у процесу европских интеграција тако да има приступ ИПА и ИПАРД (Инструмент претприступне помоћи за рурални развој) програма, који је већ
покренут. Нема сумње ИПАРД се може сматрати претечом за имплементацију другог стуба ЗПП, а и установљен је са циљем да побољша услове
живота и рада у руралним подручјима земаља кандидата и да их доведе
на ниво Европске уније, те тако и развој сектора органске производње у
Србији. Фондове ИПАРД ће Србија искористити као подршку у процесу
модернизације пољопривредног система, а у оквиру тога и развоју органске производње.16
12
13
14
15
16
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Уредба Савета, бр. 834/2007 од 28. јуна 2007. године.
Уредба Комисије, бр. 889/2008 од 5. септембра 2008. године.
М. Калентић, Е. Стефановић, И. Симић, У. Марз, 41.
У. Марз, М. Калентић, Е. Стефановић, И. Симић, 45.
ЕК 2010: Србија – Однос између ЕУ и Србије, доступно на адреси: http://ec.europe.eu/enlargement/potential-candiates/serbia/relation.
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Стратегија органске производње у ЕУ обухвата комплетан производни систем управљања који промовише и побољшава здравље агроекосистема, укључујући ту и биодиверзитет, биолошке циклусе и биолошку активност тла. Потенцира се коришћење управљачке праксе која
узима у обзир да регионални услови захтевају локално усвојене системе.
Ово се остварује коришћењем агрономских, биолошких и механичких
метода, када је то могуће, насупрот коришћењу синтетичких материјала,
како би се испуниле било које специфичне функције унутар система.17
Уредбом ЕУ, бр. 2092/91 дефинисан је принцип по коме произвођачи, који раде за добробит животне средине изван референтног нивоа добре пољопривредне праксе, треба да добију адекватну надокнаду. После десет
година, односно 2001. Европска комисија је објавила Стратегију одрживог развоја Европске уније. Ово је утицало на промену ЗПП-а, која је до
тада била заснована на количини, те на усмеравање политике ка промоцији квалитета, а уз мере подршке које су адекватно прилагођене.18 Сем
тога, треба рећи да је органска производња у потпуности интегрисана у
политику руралног развоја, која представља други стуб ЗПП-а.
Значајно је истаћи да овај правни оквир треба да обезбеди испуњење потенцијала органске производње као значајног елемента аграрне
и руралне политике ЕУ.

IV Законодавни оквир органске производње у Србији
Примена метода органске производње у Србији почела је много
пре доношење законских прописа. Међутим, тек доношењем законских и
подзаконских аката дефинисана је недвосмислена производња „пољопривредних и других производа добијени методама органске производње, циљеви и начела органске производње, услови које треба да испуни
контролна организација за обављање послова контроле и сертификације
у органској производњи, методе органске биљне и сточарске производње, дужина трајања периода конверзије у биљној и сточарској производњи, начин врења контроле у органској производњи и мере које овлашћена контролна организација одређује у случају утврђених неправилнпсти
у начину обављања производње органских производа, садржина и обра17
18

М. Калентић, Е. Стефановић, И. Симић, У. Марз, 45.
ЕК 2003: ЦАП реформа – дугорочна перспектива за одрживу пољопривреду, доступно на
адреси: www.ec.europa.eu/agriculture/capreform, 5.9.2015; ЕК 2009: Здравствена провера ЗПП,
доступно на адреси: www.ec.europa.eu/agriculture/healthcheck, 12.8.2015; ЕК 2010: Финансијско
програмирање и буџет, доступно на адреси: www.ec.europa.eu/budget/budget_detail, 15.8.2015.
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зац евиденције коју води овлашћена контролна организација, као и начин вођења те евиденције, садржина и образац збирне евиденције, технолошки поступци прераде у органској производњи, састојци, адитиви и
помоћне супстанце које се користе у преради органских производа, начин чишћења и средства за чишћење технолошких линија, изглед ознаке
и националног знака органских производа, као и начин складиштења и
превоза органских производа”.19
Први закон којим је била регулисана органска производња у Србији био је Закон о органској производњи усвојен 2000. године.20 Процедура усвајања новог закона под називом Закон о органској производњи и
органским производима21 завршена је 2006. Крајем исте године установљен је и национални знак којим се обележавају сертификовани органски производи.
Средином 2009. године МПШВ (Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде) је уз подршку ГИЗ-а (Немачка организација
за међународну сарадњу) израдило нацрт Националног акционог плана
(НАП) развоја органске производње у Србији (ревизија плана извшена
2011 године). Овај документ може се описати као српска верзија Акционог плана за органску храну и пољопривреду Европске комисије, с обзиром на то што његов општи циљ предвиђа повећање укупних површина
земљишта у процесу конверзије или у органском статусу на 50.000 ха. Како би се постигао овај главни циљ, формулисано је 12 фаза које је неопходно остварити да би се дошло до остварења главног циља. Акциони
план је, у том смислу, корак напред у промоцији и подршци развоју органске производње. У току 2013. године израђена је радна верзија плана
активности до 2019. године.22
С обзиром на то да су у ЕУ усвојени нови прописи који се односе
на ову област, 2010. године поново се јавила потреба за модернизацијом
правног оквира за органску производњу у Србији. Резултат ове иницијативе било је усвајање Закона о органској производњи маја 2010. године23,
чија је примена почела почетком 2011. Те исте године се доноси Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама ор-

19
20
21
22
23
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ганске производње.24 Наредне, 2012. године доноси се Правилник о изменама и допунама правилника о контроли и сертификацији у органској
производњи и методама органске производње. 25 Овај закон и подзаконска акта детаљно регулишу сва питања која се односе на методе органске
производње, контролу и сертификацију, прераду, складиштење, транспорт, промет и обележавање органских производа.
Већ неколико година Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) пружа подршку институцијама у Србији, као што је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Акредитационо тело Србије (АТС) и контролне организације, у стварању оквирних услова
и изградњи инфраструктуре квалитета у складу са стандардима ЕУ.26
Спроведена је систематска Добра пољопривредна пракса (ГАП) анализа
субјеката у органској производњи. Прве мере биле су фокусиране на обуку оцењивача АТС-а који ће вршити евалуацију контролних организација за АТС. Важно је напоменути да је у првом тромесечју 2012. године
АТС потписао мултилатерални споразум (МЛА) са Европском организацијом за акредитацију (ЕА) о признавању акредитације.
У претходном периоду велики напредак је учињен и у делу прикупљања података о извозу органских производа. На иницијативу Министарства пољопривреде и заштите животне срдине Министарство финансија је донело Правилник о изменама и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других
образаца у царинском поступку,27 који је у Јединственој царинској исправи (ЈЦИ) предвидео посебну рубрику у коју се уписују подаци о извезеном органском производу. Уписани подаци постају део информационог
система царинске службе на основу кога се води евиденција о извезеним
органским производима.
На крају се може рећи да процес потпуног усклађивања законодавства Србије и ЕУ у области органске производње, иако је доста усаглашен, још увек није окончан. Из овог разлога покренута је иницијатива за
измене и допуне постојећег закона. Предлози за измене и допуне су тренутно у фази нацрта и ускоро се очекује финализација неопходних документа.

24
25
26
27

Службени гласник РС, бр. 48/2011.
Службени гласник РС, бр. 40/2012.
М. Калентић, Е. Стефановић, И. Симић, У. Марз, 47.
Службени гласник РС, бр. 84/2010.
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V Закључак
Србија је са својим пољопривредно-прехрамбеним производима у
великој мери оријентисана на тржиште европских земаља, са жељом да
нашим органским производима будемо препознатљиви на њему. Тај пут
није ни мало лак ни једноставан. Међутим ако законски уредимо ову
област, уз добро осмишљен заједнички наступ на страном тржишту онда
овај пут и циљ је веома реалан и остварљив.
У складу са Законом о органској производњи и пратећим прописом Министарство пољопривреде и заштите животне средине води збирну евиденцију о органској производњи, на основу годишњих извештаја
овлашћених контролних организација. Систем за прикупљање података
о органској производњи се стално унапређује. Комплетни подаци о површинама под органском производњом, количинама органских производа
и броју произвођача су неопходни за адекватно програмирање мера подршке, као и за стварање функционалног и ефикасног система надзора.
Крајем 2012. године почело се са изменана и допунама важећих закона, које поред хармонизације треба и да прецизирају јасне надлежности
организационих јединица ресорног Министарства које обављају послове
у вези са органском производњом.
До сада је предузето више конкретних активности, међутим, потребно је спровести још неке мере у циљу усаглашавања законодавног оквира
органске производње у складу са захтевима ЕУ, попут:
1. Континуиран рад на хармонизацији законодавног оквира са законоваством ЕУ;
2. Израда ефикасније методологије за прикупљање података и формирање одговарајуће базе података о органској производњи у
складу за захтевима ЕУ;
3. Усагласити базу података о доступном семенском и садном материјалу за органску производњу у складу са захтевима ЕУ;
4. Формирање свеобухватне и ефикасне базе за праћења целовитог
система органске производње у Србији;
5. Обезбедити националну базу активних регистрованих призвођача
органских производа, али и оних којима је суспендован сертификат.
На основу свега реченог може се закључити да је органска пољопривреда у потпуности контролисана производња. Зато без помоћи др496
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жаве ова производња тешко може да издржи конкуренцију конвенционалне производње, јер се ефекти ове производње не могу гледати краткорочно, они своје ефекте дају тек после дужег низа година. Ова производња треба да заузме репрезентативно место у нашој укупној пољопривредној производњи која ће имати своју профитабилност. Органском пољопривредном производњом нико не треба да се бави по сили закона, већ
на бази добровољности и жеље да се произведе најскупљи и најцењенији
у свету производ.

Radojka MALETIĆ, PhD
Professor at the Faculty of Agriculture University of Belgrade
Katarina MALETIĆ
Fourth year student at the Faculty of Law University of Belgrade

LEGISLATIVE FRAMEWORK AND STANDARDS
OF ORGANIC PRODUCTION IN SERBIA
AND THE EUROPEAN UNION
Summary
Organic agriculture is considered as a sector that can contribute to the
development of entrepreneurial spirit and initiate the development of not only
the agrarian, but also the non-agricultural sector in rural areas. Organic products are in high demand and have a higher market value. From that point of
view, organic agriculture should be a factor of economic development of Serbia.
Moreover, the conditions are created for a territory to be recognized on the global market. However, the development of the organic production in Serbia started not so long ago, practically only with the establishment of the NGO Terra's
(1990). From then until now, several concrete actions were taken not only in
terms of production and marketing, but also in terms of complete harmonization of the legal framework and harmonization with EU legislation. Therefore,
in the present study, we will show how Serbian legislation today perceives and
defines the problem and the need for production and marketing of organic products, as well as to which extent this process complies with EU legislation.
Key words: legal regulation, organic products, Serbia, EU.
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ГРАЂЕЊЕ НА ТУЂЕМ ЗЕМЉИШТУ
Резиме
Грађење на туђем земљишту је оригинарни начин стицања права својине. То је случај вјештачког прираштаја непокретности, који постоји кад неко својим материјалом и радом подигне грађевински објекат
на туђем земљишту, а при томе између њега и власника земљишта не
постоји уговорни или други однос који то регулише. Закон о стварним
правима Републике Српске овај институт значајно реформише. Генерално опредјељење је да се примарно штити власник земљишта. Начело superficies solo cedit је сада готово досљедно спроведено. Једини изузетак је
случај када је градитељ савјестан, а власник земљишта несавјестан. Тада градитељ постаје власник зграде са земљиштем за њену редовну употребу. У свим осталим случајевима преферира се власник земљишта.
Кључне ријечи: грађење, туђе земљиште, градитељ, власник земљишта.

I Увод
Институт грађења на туђем земљишту је код нас у условима друштвене својине и државног монопола на градском грађевинском земљишту имао веома ограничено поље примјене, јер је била искључена могућност оваквог стицања на земљишту у друштвеној својини. Због тога је
његова примјена била ограничена само на земљиште изван градова и насеља градског карактера. Данас је ситуација битно друкчија. Закон о
стварним правима Републике Српске – ЗСП1 овај институт значајно реформише и слиједи традицију континенталноевrопског правног круга.
Сада је у првом плану поштовање права својине, а тек онда долази савјесност градитеља. С грађењем на туђем земљишту је повезано и грађење

1
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Службени гласник РС, бр. 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15.
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на туђем праву грађења, прекорачење међе грађењем и доградња, надзиђавање, преуређење и улагање

II Грађење на туђем земљишту и на туђем праву грађења2
Грађење на туђем земљишту је оригинарни начин стицања права
својине. То је случај вјештачког прираштаја непокретности,3 који постоји
кад неко својим материјалом и радом подигне грађевински објекат на туђем земљишту, а при томе између њега и власника земљишта не постоји
уговорни или други однос који то регулише.4 Правила о грађењу на туђем
земљишту примјењују се и у случају грађења на земљишту које је у сувласништву односно заједничком власништву градитеља и других лица.5 И
овај институт вуче свој коријен из римског права.6 Да би дошло до његове примјене битно је да земљиште може да буде предмет права својине.
Градитељ може бити физичко или правно лице са приватним или државним капиталом. Није од значаја да ли је градитељ у зграду уложио свој
или туђи материјал. Однос између власника објекта и власника материјала се расправља по правилима о прираштају. Грађењем на туђем земљишту без правног основа не заснива се право сувласништва, као поводом
међусобног спајања или мијешања покретних ствари разних власника
или израде нове ствари од туђег материјала. Зграда и земљиште се повезују у једну цјелину и чине нераскидиво јединство, а правне норме одређују коме ће она припасти.7
2

3

4
5
6

7

Прикладнији термин за то би био „изградња зграде“ умјесто „грађење“, јер закон тражи да је
изграђена зграда да би дошло до примјене овог института. Вид. Никола Гавелла, „Стјецање
права власништва изградњом зграде на туђем земљишту“, Привреда и право, бр. 2/81, 30.
О начелима по којима се стичу прираштаји в. А. Јурић, „Начела по којима се стјечу прираштаји и њихов значај“, Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, Мостар, 2010, 397-405.
Ако постоји споразум о градњи примјењују се његове одредбе.
Никола Гавелла, „Стјецање права власништва прерадом, сједињењем, изградњом зграде и
одвајањем плодова“, Зборник Правног факултета у Загребу, бр. 1–2/81, стр. 61–62.
О историјском развоју овог института шире: А. Јурић, „Правне посљедице грађења на туђем
земљишту“, у: Зборник радова „Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе“, Мостар, 2015, стр. 343-344.
У упоредном праву, принципијелно предност има власник земљишта, али се у неким ситуацијама предност даје и савјесном градитељу. Према Француском грађанском законику зграда припада власнику земљишта који има обавезу да плати накнаду у висини повећане вриједности земљишта због изградње објекта или у висини цијене рада и материјала у вријеме исплате накнаде, водећи рачуна о стању у коме се у то вријеме зграда налази (чл. 555, ст. 4). У швајцарском
праву, савјесни градитељ може да захтијева својину на згради и земљишту ако вриједност згра-
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Одредбе Закона о основним својинскоправним односима бивше
СФРЈ - ЗОСПО8 у погледу овог института одражавале су дух социјалистичког периода и нису се темељиле на начелу superficies solo cedit, без обзира на то што су биле предвиђене и ситуације у којима је власник земљишта могао постати и власник зграде.9 Овај закон је у тежиште стављао савјесност лица, те вриједност земљишта и зграда, а не гаранцију
права својине. ЗОСПО је у погледу грађења на туђем земљишту регулисао три хипотетичке ситуације.10 Прва је била она када је градитељ савјестан (не зна и не може да зна да гради на туђем земљишту), а власник земљишта несавјестан (знао за градњу и није се одмах успротивио),11 друга
је била обрнута, када је градитељ несавјестан (знао је или морао знати да
гради на туђем земљишту), а власник земљишта савјестан (одмах се успротивио изградњи)12 и трећа када су обје стране биле савјесне. Није било регулисано шта ће бити у ситуацији када су обје стране несавјесне,13 па
су о томе постојала подијељена мишљења. Генерално опредјељење законодавца било је да јаче заштити савјесног градитеља, па чак и у ситуацији
када је власник земљишта био савјестан.
ЗСП је битно промијенио садржај одредаба о стицању својине у
ситуацији када постоји грађење на туђем земљишту и вратио се традиционалним начелима.14 То је посљедица успостављања правног јединства
непокретности и повратка начелу superficies solo cedit.15 Овај закон (као
ни ЗОСПО) није посебно регулисао шта се сматра изграђеном зградом
(од тада наступају правни учинци изградње), па се у погледу тога указује
на значај судске праксе.16 То је фактичко питање у сваком одређеном слу-

8
9
10
11
12

13
14

15
16
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де очигледно премашује вриједност земљишта, без обзира на савјесност власника земљишта уз
плаћање правичне накнаде за земљиште (Швајцарски грађански законик, чл. 673).
Службени лист СФРЈ, бр. 6/80 и 36/90.
Петар Симонетти, Грађење на туђем земљишту, Сарајево, 1982, 69-218.
ЗОСПО, чл. 24-26.
О облицима понашања власника земљишта који се на ово односе в. А. Јурић, 349-350.
Противљење власника земљишта је свако његово поступање којим то на јасан и недвосмислен начин изражава. Оно се не може ограничити само на вођење судских поступака односно одређених мјера код управних органа.
Ова ситуација је у пракси врло ријетка.
Слична је ситуација и у Републици Хрватској, вид Јасна Брежански, „Грађење на туђем земљишту“, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, бр. 2/98, 505–525. У Брчко
дистрикту БиХ није предвиђена могућност стицања својине грађењем на туђем земљишту.
ЗСП, чл. 59.
Овдје би као оријентир могла послужити одредба члана 152 ст. 5 хрватског Закона о власништву
и другим стварним правима, Народне новине, бр. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01,
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чају. Док грађење траје, нису наступили правни учинци изградње зграде,
па власник може заштитити своје право својине од лица које гради на
његовом земљишту. Њему су на располагању како средства државинске
заштите, тако и негаторна тужба. На тај начин он може спријечити да
зграда буде изграђена, па неће наступити ни правни учинци изградње
зграде на туђем земљишту.17 За појам зграде није од утицаја да ли је она
подигнута изнад или испод површине земље, од којег материјала је саграђена, као и у коју сврху је намијењена. Важно је да је то изграђени грађевински објект који је трајно повезан са земљиштем.18 Трајност је конститутивни елеменат правног јединства зграде и земљишта. Она највише зависи од намјене објекта, а начин градње и чврстина везе са земљиштем
представљају о томе само обориве претпоставке. Ако та веза није трајна,
онда се ради о двије самосталне ствари.
Основно правило је да се сада примарно штити власник земљишта и да зграда коју неко сагради на туђем земљишту припада власнику
земљишта. Када је власник земљишта савјестан начело superficies solo cedit
дјелује без изузетка. Зато није било потребе да закон одвојено прописује
случајеве кад је градитељ савјестан и кад је несавјестан. Зграда која је саграђена на туђем земљишту прирасла је том земљишту. Власник земљишта има право да захтијева да му се преда у државину његово земљиште
са зградом, а може тражити и да несавјесни градитељ успостави пријашње стање19 или да откупи земљиште по тржишној цијени.20 У оба случаја власник земљишта има право на накнаду штете, јер је био спријечен да
користи земљиште према његовој намјени. Штета се може досудити без
обзира на савјесност градитеља.

17
18
19

20

79/06, 141/06, 146/08, 38/09 и 153/09, која одређује да се зграда сматра изграђеном када је доведена
у такво стање да ју је могуће користити за сврху за коју такве зграде редовно служе.
Н. Гавелла, 59.
Вид. Младен Жувела, „Стјецање права власништва – посебно о грађењу на туђем земљишту и
досјелости“, Законитост, бр. 9–10/90, 970.
У хрватском праву власник има право захтијевати успоставу ранијег стања земљишта само
ако за то има „правни интерес“, вид. Закон о власништву и другим стварним правима, чл.
152, ст. 3. Ово је уведено због могућих злоупотреба власника земљишта које би се огледале у
кажњавању градитеља.
Законодавац је овдје имао у виду принцип да нико не може против своје воље стећи неко
грађанско право.
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Само изузетно зграда са земљиштем припада градитељу (када је
он савјестан, а власник земљишта несавјестан).21 Савјесност градитеља
треба цијенити веома рестриктивно.22 У тој ситуацији он стиче земљиште
испод зграде и оно које служи за њену редовну употребу. Начело superficies solo cedit ће се овдје инверзно примијенити. Пријашњи власник има
право да тражи накнаду тржишне вриједности земљишта која се одређује
према стању земљишта прије грађења, а по цијенама у вријеме доношења
одлуке суда. Градитељ постаје власник у моменту завршетка изградње.
Ово је стицање права својине на основу закона. Упис у јавну евиденцију
нема конститутивно дејство. Међутим, градитељ све до подношења захтјева за упис не би био заштићен према трећем савјесном лицу. Ако би
треће савјесно лице стекло својину на земљишту са изграђеном зградом
на основу правног посла са власником земљишта који је укњижен у јавну
евиденцију, градитељ би имао само одштетни захтјев према првобитном
власнику земљишта.23
Несавјестан градитељ никако не може постати власник зграде.
Сада се изричито одређује и шта ће бити у ситуацији када су и градитељ и
власник земљишта несавјесни и то је свакако позитивно. У овом случају
прописано је да зграда припада власнику земљишта, а да он нема право
да захтијева успостављање пријашњег стања.24 Мишљења смо да је ово
прихватљиво рјешење због правне сигурности и одржавања друштвеног
реда. Наиме, прије свега у оваквој ситуацији треба дати предност власнику земљишта, јер је до тог случаја ипак дошло због несавјесне градње градитеља, а то што се власник земљишта није без одгађања успротивио таквој градњи и на тај начин јој погодовао, сигурно је мањи пропуст од чина нелегалне изградње. Такође, евентуално другачије нормирање могло
би да поспјеши бесправну градњу, што не би било друштвено оправдано
и у пракси би имало веома негативне посљедице. Санкција за несавјесног
власника земљишта је у томе што он нема право да тражи успостављање
стања које је постојало прије такве изградње и то би за њега требала да
буде довољна казна.
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22
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И у овом случају зграда изграђена на туђем земљишту ће припасти том земљишту као главној
ствари, само се преферира савјесни градитељ према несавјесном власнику земљишта.
Веома је мали број ситуација у којима ова савјесност може постојати. Легално грађење за које
постоји одобрење подразумијева грађевинску дозволу, а она се не може добити ако нису ријешени имовинскоправни односи.
Мелиха Повлакић, Трансформација стварног права у Босни и Херцеговини, Сарајево, 2009, 103.
Такав захтјев није допуштен, јер би био шиканозан.
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Одредбама ЗСП нису предвиђени рокови у којима би власник земљишта или градитељ морали остваривати своја права. Када имају право
на накнаду, она се остварује по правилима облигационог права. У теорији је спорно које би институте облигационог права требало примијенити
у појединим ситуацијама.25
Кад је грађено на туђем земљишту оптерећеном правом грађења,
носиоцу тог права припадају права и обавезе власника земљишта,26 јер је
право грађења у правном погледу изједначено с непокретношћу.27 Ово је
посљедица правне природе права грађења, а примјењује се и у случају да
власник земљишта гради на свом земљишту које је оптерећено правом
грађења.

III Прекорачење међе грађењем
Прекорачење међе грађењем, као посебан случај грађења на туђем
земљишту, код нас до сада није било законски регулисано. Да би дошло до
примјене овог института, потребно је да је грађењем зграде прекорачена
међа односно да је тиме захваћен и дио сусједног земљишта уз међу које
представља туђу својину, а да између градитеља и власника земљишта не
постоји уговорни однос који уређује грађење преко међе.28 Изграђена згра-

25
26
27
28

О томе вид. И. Бабић, Д. Медић, Е. Хашић, М. Повлакић, Л. Велић, Коментар Закона о
стварним правима Републике Српске, Сарајево, 2011, 279-280.
ЗСП, чл. 63.
ЗСП, чл. 286, ст. 2.
У упоредном праву власник сусједне парцеле је некада дужан да трпи ово прекорачење уз право
на обештећење, а некада има право да захтијева повраћај у пређашње стање. Према члану 647а, ст.
3. Швајцарског грађанског законика савјесни градитељ може захтијевати да му се на заузетом земљишту досуди право грађења или право својине уз плаћње правичне накнаде под условом да
околности случаја то дозвољавају и да се власник земљишта није благовремено успротивио изградњи. По пар. 912. Њемачког грађанског законика власник земљишта је дужан да трпи прекорачење међе ако градитељ није поступао намјерно ни са грубом непажњом, а он га није опоменуо
прије прекорачења међе или непосредно по завршетку радова. Власник земљишта остаје власник
заузетог земљишта и има право на обештећење у облику ренте. Он може захтијевати да му градитељ откупи земљиште према његовој вриједности у вријеме изградње. Члан 1010. Грчког грађанског законика прописује да, ако је градитељ био савјестан, а власник земљишта се није успротивио
изградњи прије завршетка већег дијела радова на згради, суд може према разумној оцјени досудити градитељу својину на заузетој површини уз његову обавезу да за то плати накнаду, као и накнаду друге штете, а нарочито оне која је проистекла из смањења вриједности преосталог дијела земљишта. Према пар. 938. Италијанског грађанског законика ако савјесни градитељ заузме дио сусједовог земљишта , а власник тог земљишта не изрази противљење у року од 3 мјесеца од дана када је започела градња, суд може, водећи рачуна о околностима, досудити градитељу својину дијела
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да, дакле, мора да се налази с обје стране међе. Одредбе о прекорачењу међе грађењем примјењују се само у случају када се мањи дио зграде (најчешће незнатни) налази на сусједном земљишту.29 Главни (важнији и већи)
дио зграде мора се налазити на земљишту градитеља као главном земљишту.30 Због тога у овој ситуацији није могуће примијенити (сва) правила о
грађењу на туђем земљишту. Ако је већи дио зграде изграђен на туђем земљишту, тада се примјењују правила о грађењу на туђем земљишту.31 Судска пракса треба да се изјасни када се ради о случајевима прекорачења међе грађењем и гдје то прекорачење престаје. Појам земљишта подразумијева и површину испод, као и ваздушни простор изнад земљишта.32 Разумљиво је да дијелови зграде не могу имати различит правни статус, јер се
ради о јединственом објекту. Дио зграде који је захватио сусједово земљиште није самостална ствар која би прирасла том земљишту.
ЗСП је прописао рјешења за два могућа случаја. Први случај је
када је дошло до прекорачења међе од стране савјесног градитеља. Тада је
предвиђено да он стиче право својине на захваћеном земљишту уз обавезу исплате власнику земљишта тржишне вриједности његовог земљишта.33 Овдје би долазила у обзир исплата према цијенама у вријеме доношења одлуке суда. Ако је дошло до прекорачења само незнатног дијела
земљишта, може се поставити питање да ли је оправдано да савјесни градитељ мора откупити цијелу парцелу. Када је ријеч о савјесном градитељу и несавјесном власнику земљишта не би смјело бити небитно у којој
мјери је прекорачена међа и од каквог је то значаја с обзиром на величину цијеле парцеле. 34 У овом случају власника зграде би требало обавезати
на откуп цијеле парцеле само ако власник земљишта нема економског
интереса за коришћење преосталог дијела те парцеле.

29
30
31
32
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34
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зграде који се налази на туђем земљишту и заузети дио земљишта, с тим да је градитељ дужан платити власнику земљишта двоструку вриједност заузете површине, а осим тога и накнадити штету.
О томе вид. Н. Гавелла, Т. Јосиповић, И. Глиха, В. Белај, З. Стипковић, Стварно право, Свезак 1, Загреб, 2007, 542.
Вицко Пранчић, „Прекорачење међе грађењем“, Зборник Правног факултета у Загребу, бр.
4/09, 768.
Упор. Алескандар Маршалевски, „Грађење на туђем земљишту као темељ за стјецање права
власништва“, Правник, бр. 1/07, 196.
А. Јурић, Ј. Бошњак, „Прекорачење међе грађењем“, Актуалности грађанског и трговачког
законодавства и правне праксе, Мостар, 2009, 335.
ЗСП, чл. 62, ст. 1.
Вид. Олга Јелчић, „Грађење на туђем земљишту“, Некретнине у правном промету, VII савјетовање, Загреб, 2004, 68.
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У супротном, ако је градитељ био несавјестан или ако се власник
захваћеног земљишта без одгађања успротивио градњи, законодавац штити власника земљишта, јер је повријеђено његово право својине. Он тада
може захтијевати успоставу пријашњег стања (то може значити и рушење
зграде35) и накнаду штете или уступање земљишта градитељу уз исплату
тржишне вриједности земљишта.36 Рушење зграде је посебно тешко за градитеља, јер он не добија никакву накнаду за порушено (материјал је његов), а има и трошкове рушења и успоставе пријашњег стања на земљишту.37 За овај захтјев власника земљишта није прописан рок, што је за градитеља неповољно. Сматрамо да би правично рјешење било да се може
захтијевати рушење само ако је тиме власнику земљишта онемогућено да
гради или му је битно смањена вриједност земљишта, дакле уколико би рушење било друштвено оправдано. У овој ситуацији нема могућности да
зграда припадне власнику земљишта, јер је зградом захваћен само мали
дио његовог земљишта. Регулисање правила за случај прекорачења међе
грађењем је у сваком случају корисно, јер се ради о сложеном и специфичном правном односу, који често нарушава односе између сусједа.

IV Доградња, надзиђавање, преуређење и улагање
Доградњом, надоградњом или преуређењем (адаптацијом)38 зграда, односно просторија у сувласничким, заједничким или туђим зградама, као и њиховом преградњом, уградњом или улагањем у њих не може
се стећи својина, ако власник (сувласници, заједничари) дограђене, надограђене, односно преграђене непокретности није другачије одредио.39
Овим се разрјешавају односи настали предузимањем наведених грађевинских радова када је те радове предузело треће лице или један од сувласника односно заједничких власника. Дакле, у принципу, извођењем
таквих радова не може се стећи својина на неком објекту. То је, такође,
облик вјештачког прираштаја непокретности. Овдје се са непокретношћу
35
36
37

38
39

Уклањање само дијела зграде који прелази на сусједово земљиште често није могуће.
ЗСП, чл. 62, ст. 2.
Ранија судска пракса је у овој ситуацији према рушењу имала углавном негативан став. Наводимо начелни став изражен у одлуци Врховног суда Југославије: „Није друштвено-економски
оправдано да се руши већ изграђени дио зграде само зато што је зидањем захваћен један дио
зида сусједне зграде, без сагласности њеног власника. Усвајање таквог захтјева водило би
злоупотреби права својине“, Гзз -114/66 од 24.2.1967, вид. П. Симонетти, 206-207.
Доградњом и надоградњом повећава се супстанца објекта. Преуређење (адаптација) је прилагођавање објекта за измијењену или нову функцију и тиме се не мијења супстанца тог објекта.
ЗСП, чл. 61, ст. 1.
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спајају туђе покретне ствари или нечији рад односно новац. Изузетак
представља случај да у погледу тога постоји договор са власником (сувласницима или заједничарима) који се са тим може сагласити. Ако постоји
право надоградње, као подврста права грађења, на њега се примјењују
прописи о праву грађења и тада се може стећи право својине на надограђеном дијелу и право сусвојине на цијелој непокретности.40
Ове честе животне ситуације раније нису биле законски регулисане, али је судска пракса, углавном, заузимала овакво становиште. Због
учесталости наведених случајева, тим питањем су се бавили и највиши
судови бивше СФРЈ. На XLIII заједничкој сједници Савезног суда, врховних судова република и аутономних покрајина и Врховног војног суда,
која је одржана 23.10.1990. године у Суботици, заузет је начелни став 1/90
према коме се доградњом, надзиђавањем или адаптацијом туђег или сувласничког грађевинског објекта не стиче право својине, осим ако законом или уговором није друкчије одређено. Изузетно, закључено је да доградњом и надзиђавањем посебног дијела зграде савјестан градитељ стиче право својине на посебан дио зграде само ако је власник зграде знао за
градњу и није се томе противио (сходно члану 24, ст. 1 ЗОСПО).41 Међутим, ако би изведени радови били таквог обима да би се по грађевинским
нормативима могло сматрати да је настао нови објекат,42 тада не долази
до примјене овог института, већ би се морало утврдити да ли су испуњени услови за стицање грађењем на туђем земљишту.43
Лице које је доградило, надоградило или преуредило зграду односно просторију или је улагало односно нешто уградило у такву зграду
или просторију има право на накнаду по правилима облигационог права.44 Овдје би се могло поставити питање да ли треба примијенити правила о стицању без основе, накнади штете или пословодству без налога.
Сматрамо да ту накнаду треба одредити примјењујући институт стицања
40
41
42
43

44
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ЗСП, чл. 302.
Билтен Врховног суда Босне и Херцеговине, бр. 1/91, 55.
Такви радови се не би могли сматрати као доградња, надоградња, преуређење, преградња,
уградња или улагање.
И судска пракса иде у овом правцу: „Савјесни градитељ стиче право својине на туђем грађевинском објекту само када је, због обима и вриједности његових инвестиционих улагања, ранији
објект изгубио свој првобитни идентитет и с правног гледишта представља нови објект“, Врховни суд БиХ, Рев-229/86 од 10.10.1986, Билтен Врховног суда БиХ, бр. 1/87, одл. 13. Вид. и одлуку Првог општинског суда у Београду, П-4259/99 и Окружног суда у Београду, Гж-1784/00, у:
Д. Медић, Х. Тајић, Судска пракса из стварног права, 3. издање, Сарајево, 2008, 233.
ЗСП, чл. 61, ст. 2.
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без основе (неоснованог обогаћења) који је најпримјеренији ситуацији
насталој у оваквим случајевима.

V Закључак
Стицање својине грађењем на туђем земљишту је стицање на
основу закона. Основни услов за примјену ових законских правила је непостојање уговорног (или другог правног) односа између власника земљишта и градитеља. ЗСП овај институт значајно реформише имајући у
виду промјене у стварноправном уређењу. Генерално опредјељење је да
се примарно штити власник земљишта. Начело superficies solo cedit је готово досљедно спроведено. Једини изузетак је случај када је градитељ савјестан, а власник земљишта несавјестан. Тада градитељ постаје власник
зграде са земљиштем за њену редовну употребу. У свим осталим случајевима преферира се власник земљишта. Добро је да је законодавац сада
регулисао и ситуацију када су и власник земљишта и градитељ били несавјесни, јер је у погледу тога раније било одређених дилема. Разумљиво је
да се предност даје власнику земљишта, с тим што он нема право да тражи успостављање пријашњег стања. Нема сумње да је његова пасивност у
овом случају мања грешка од понашања (несавјесног) градитеља.
Изградња зграде на туђем земљишту изазива и стварноправна и
облигационоправна дејства. Наравно, најважније дејство је стварноправне природе. Власник земљишта или градитељ, зависно од релевантних
околности, стичу право својине на згради и земљишту које чине једну
цјелину. Облигационоправна дејства зависе од стварноправних, а поред
накнаде за уложено, уколико су испуњени посебни услови, може се тражити и накнада штете.
Институт грађења на туђем земљишту у ширем смислу обухвата
и случајеве грађења на туђем праву грађења, прекорачење међе грађењем
и доградњу, надзиђавање, преуређење и улагање који раније нису били
законски регулисани, а релативно често се појављују у пракси. Пошто се
ради о комплексним институтима подржавамо њихово нормирање у закону које би требало допринијети смањењу спорова између странака.
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CONSTRUCTION ON SOMEBODY ELSE’S LAND
Summary
Construction on somebody else’s land is a legal way of aquiring property
rights. That is the case of an artificial growth of immovable property which is in
existence when someone builds a construction project with his own material
and work and locate it on somebody else’s land, and in addition to that there is
no contractual or other relation regulating that matter between the owner and
the constructor. This institute is being under a reform by the Proprietary law of
Republika Srpska. General determination is to protect the owner of the land.
Principle superficies solo credit is nearly carried out now. Only exception is the
case when a constructor is scrupulous and the owner is unscrupulous. In that
case the constructor becomes the owner of the building along with the land for
its regular usage. In all other cases the owner of the land is preffered.
Key words: construction, somebody else’s land, building, constructor, land owner.
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АНАЛИЗА ТРОШКОВА И КОРИСТИ РЕГУЛАТИВЕ
Нема ништа теже, ништа ризичније и ништа неизвесније,
него што је увођење нових правила и закона!
Николо Макијавели
Резиме
Циљ сваке државе је да има регулативу која ће доприносити побољшању положаја грађана, привредних субјеката, односно друштва као
целине. Међутим, често то није случај. Стога, неопходно је пре сваког
законодавног корака правилно одмерити предности и недостатке прописа који се доноси. У чланку је приказана најбоља пракса анализе трошкова и користи у припреми почетка законодавног процеса. Закључује се
да би Србија требала, у мери у којој је то могуће, да усвоји предлоге најбоље праксе ове анализе.
Кључне речи: регулатива, анализа трошкова и користи, утицај на законодавни процес.

I Увод
Свака људска активност, у принципу, има одређене трошкове и
користи. Анализа трошкова и користи – ЦБА (енг. cost-benefit analysis –
CBA). Ова општеприхваћена скраћеница ће се у даљем тексту користити)
се врши да би се одредили трошкови и користи од неке планиране акције, посла или пројекта. ЦБА се може вршити у разним областима, али се
углавном користи у домену доношења инвестиционих одлука када су у
питању јавни пројекти, мада је иста методологија применљива и на друге
случајеве, на пример, за субвенције, нове пореске стопе или регулативу.
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ЦБА на систематски начин дентификује, квантификује и сабира
све позитивне факторе (користи, бенефите), односно идентификује,
квантификује и одузима све негативне факторе (трошкове), а разлика између њих показује да ли је планирана активност „добра“, тј. да ли се
остварује већа корист од трошкова (нето ефекат). Главни проблем је да
ЦБА обухвати све користи и трошкове посматраног посла, пројекта или
неке друге планиране активности и да ли су трошкови и користи правилно квантификовани.
ЦБА се обично врши код јавних инвестиција и активности и зато
се понекад назива и друштвена ЦБА (social cost-benefit analyisis).1 Ово из
разлог што би јавне инвестиције требало да се предузимају на основу
претходно извршене детаљне анализе ниховог доприноса националном
благостању и процене друштвене (а у одређеној мери и комерцијалне)
исплативости. То често није случај и зато су многе јавне инвестиције постале синоним за неефикасност и узалуд утрошена средства. Процену
јавних инвестиција би требало вршити и из разлога ефикасне алокације
оскудних друштвених ресурса на потенцијално велики број међусобно
искључивих инвестиционих пројеката (ако се инвестира у један пројекат,
онда неће бити средстава да се реализује други инвестициони пројекат) и
опортунитетног трошка друштвеног капитала.
Предмет овог рада је 1) „добра пракса“ анализе утицаја регулативе
(прописа) и улоге ЦБА у поступку израде предлога нових прописа и измене постојећих прописа и 2) неки основни проблеми примене ЦБА код
анализе општег утицаја регулативе на положај грађана, фирми и друштва
уопште, и 3) коришћење ЦБА у регулаторне сврхе у Србији. У раду ће се
указати на праксу која у овом домену постоји у развијеним земљама, а
посебно земљама ОЕЦД и ЕУ и потребе да се ЦБА спроводи код израде
битних системских прописа у Србији.

II Анализа утицаја регулативе
Свака држава би требало да настоји да побољша ефективност,
ефикасност и транспарентност прописа (регулативе). У том смислу ефективна регулатива је она која остварује циљ (циљеве) политике због које
се доноси, а ефикасна регулатива остварује тај циљ (циљеве) уз најниже

1
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укупне трошкове за све чланове друштва.2 Регулатива (прописи) су кључни инструмент владе (државе) и наставиће то да буду у циљу унапређења
јавног интереса, али је све више очигледно да прописи морају да буду пажљиво дизајнирани, како би се минимизирао њихов негативан утицај на
грађане, фирме, трговину, инвестиције, односно да побољшавају опште
економско и социјално благостање.
Претерано велики број прописа тзв. „инфлација прописа“ (енг. regulatory inflation), с обзиром да кумулативни утицај великог броја прописа, ствара додатне „регулаторне трошкове“ (енг. regulatory costs), који су
већи од простог збира трошкова појединачних прописа, и намеће потребу да се успостави одговарајући систем „управљања регулативом“ (енг.
regulatory management), са циљем да се побошља начин на који владе користе регулаторне моћи.3 Због тога је и марта 1995. године ОЕЦД усвојио
Препоруке за побољшање квалитета државне регулативе (енг. Recomendation on Improving the Quality of Government Regulation), које укључују
листу провере од 10 тачака, али је кључна тачке те листе провере коришћење Анализе утицаја регулативе -РИА (енг. Regulatory Impact Analysis RIA), која се дефинише као системски приступ у критичкој процени позитивних и негативних ефеката предложених и постојећих прописа (регулативе), као и нерегулаторних алтернатива.4
Листа провере за РИА5 би требало да: 1) јасно одреди политички
циљ и сврху предлога прописа, 2) прецизно утврди природу и размере
проблема који би требало да се реши предлогом прописа, 3) пружи објашњење предлога прописа (опис прописа, регулаторни орган, навођење
група на које ће пропис утицати, режим усклађивања са прописом), 4)
спроведе ЦБА (уз навођење користи и трошкова који се очекују од предлога прописа и то административне, економске, социјалне, еколошке,
као и оне везане за само спровођење прописа и усаглашавања са њиме),
5) изврши поређење трошкова и користи (за сваку од наведених алтернатива), 6) изврши идентификовање алтернатива (и то свих у пракси спроводивих алтернатива, укључујући и нерегулаторне приступе, које се могуће опције), 7) изврши поређење трошкова и користи алтернатива, 8)
изврши поређење алтернатива са предлогом прописа, где се сумира како
2
3
4
5

OECD, Introductiory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA), Paris, October
2008, 4.
OECD, Regulatory Impact Analysis: Best Practice in OECD Conutries, Paris, 1997, 7-8.
OECD, Regulatory Impact Analysis: Best Practice in OECD Conutries, Paris, 1997, 3.
Напомена: ова скраћеница ће се користити у даљем тексту.
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је и на који начин је предлог прописа (за који се определило) суперириоран у односу на алтернативе које су размотрене као опције, 9) наведе извршене консултације како би се прибавило виђење носилаца материјалних интереса (stakeholder-а), уз навођење датих коментара на регулаторни предлог.6
Према ОЕЦД-у „најбоља пракса“ РИА захтева, у принципу, коришћење ЦБА7 за све регулаторне одлуке, али би форма анализе коју треба
применити морала бити базирана на практичном расуђивању о изводљивости анализе и њеним трошковима, тако да су могући и други приступи,
као што су анализа тачке рентабилности (енг. break - ewen analysis), анализе трошковне ефикасности – ЦФА (енг. cost-effecitveness analsis - CFA),
мултикритеријумске анализе (енг. multi-criteria analysis) и других.8 Углавном, када ЦБА није могуће спровести, користи се ЦФА путем које се сагледава који је могући начин да се оствари циљ регулативе уз најниже
трошкове.
Према ОЕЦД Водичу за спровођење анализе утицаја регулативе,
најважнији допринос РИА квалитету одлука није толико у прецизности
калкулација које се изводе, него у самој активности анализирања и разумевања утицаја регулативе у „реалном свету“ и истраживања претпоставки на којима се базира регулатива.9 РИА је процес систематског идентификовања и процењивања вероватних очекиваних ефеката предлога прописа, користећи конзистентне аналитичке методе, као што је ЦБА, али
она је уједно компаративни процес, јер би требало да утврди да ли се „виђени“ регулаторни циљ остварује (и да се идентификују све интервенције
које су потребне да би се то постигло), при чему би све „изводљиве алтернативе“ требало проценити, користећи исти метод, како би се информисали доносиоци одлука о ефикасности различитих опција и омогућило да најефикаснија опција буде системски изабрана.
Елементи „најбоље праксе“ РИА су: 1) максимизирање политичке
обавезаности на РИА, 2) пажљиво алоцирање одговорности за поједине
елементе програма РИА, 3) обука регулатора, 4) коришћење константне
али флексибилне аналитичке методе, 5) развијање и примена адекватне
6
7
8
9
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стратегије за прикупљање података, 6) циљно усмеравање напора РИА, 7)
интегрисаност РИА у процес доношења одлука, по могућству у што ранијим фазама, 8) обелодањивање резултата РИА, 9) екстензивно инволвирање јавности, 10) примена РИА на постојеће прописе, као и на нове
прописе 8). Напомиње се и да ЕУ има своје смернице за РИА, које су усаглашене са онима ОЕЦД-а.10
Сходно наведеном, ЦБА се може сматрати у општем смислу и као
приступ којим се руководи доношење одлука на бази РИА и као специфична методлогија за спровођење РИА.11 Све РИА се могу сматрати базиране на принципу користи / трошкови, што значи да је крајњи циљ
спровођења РИА да обезбеди да се пропис доноси само када су користи
од прописа веће од трошкова које он доноси.

III Анализа трошкова и користи регулативе
Сматра се да је системски ЦБА први пут институционализована у
САД извршном наредбом председника Роналда Регана 1981. године (EO
122991 46 Fed.Reg. 13193, 13194) којом се тражи од федералних агенција
да детаљно сагледају друштвене трошкове и користи код сваке значајне
предложене регулаторне активности (чији су трошкови већи од 100 милиона УСД) и да се могу предлагати само оне код којих постоје нето (друштвене) користи.12 Сличну наредбу је издао и председник Клинтон 1993.
године. Служба за управљање и буџет (енг. Office of Management and Budget- OMB) САД је даље развила ову праксу (тзв. Циркулар А-4).13
ЦБА би требало да се врши пре усвајања прописа (ex ante evaluation) у поступку израде његовог нацрта, односно предлога. Међутим, може се вршити и накнадно (ex post evaluation) након почетка примене
усвојеног прописа, са циљем да се сагледа колико је ЦБА, која је претходила предлагању прописа, била добра (ex post ЦБА је, у принципу, тачни10

11
12
13

European Union (2005), Impact Assesment Guidelines, доступно на адреси: http://ec.europa.eu/ governance/ impact/docs/SEC2005_791_IA%20guidelines_anexes.pdf, приступ 30.7.2015; OECD, Regulatory
Impact Analysis: Best Practice in OECD Conutries, Paris, 1997, 8; Delia Rodrigo, „Regulatory Impact
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ја од ex ante ЦБА). На пример, читав низ еx post ЦБА појединачне регулативе спроведених у 1960-им и 1970-им у САД показао је да су трошкови
регулативе често надмашивали користи (што је довело до иницијатива за
дерегулацију у 1980-тим).14 Такође, анализа 48 важнијих федералних прописа усвојених у САД крајем 1990-тих из области здравства, безбедности
и екологије, показала је да је само код једне трећине утврђена нето корист.15
Изгледа да бирократе нису увек способне и вољне да обаве ЦБА, а
ни да политичари нису заинтересовани да се њихови „омиљени пројекти“ подвргну озбљнијем преиспитивању. Истраживања су утврдила и да
државни службеници који би требало да изврше ЦБА имају различиту
„оптику“ („бирократска диоптријска стакла“) код перцепције трошкова и
користи, у зависности од тога у којој институцији раде.16 То је и разлог
зашто се посебна пажња посвећује едукацији државних чиновника у погледу правилне примене ЦБА, па је, на пример, Европска комисија (2014)
издала обиман Водич за примену ЦБА у пројектима и програмима регионалног развоја ЕУ (знатно обимнији од претходних) који је „намењен
широком броју корисника, укључујући службенике Европске комисије,
јавне службенике у земљама чланицама и земљама кандидатима, особљу
финансијских институција и консултантима на припреми и оцени инвестиционих пројеката“.17
Живот правног правила (енг. life of the legal rule) обично се дели на
1) припрему (израду) прописа, 2) усвајање прописа, и 3) спровођење
(примену) прописа, а овоме се може додати и четврта фаза - праћење
примене прописа.18 За правилну примену ЦБА је ово последње посебно
важно из разлога што се често потцењују или игноришу трошкови који
се јављају у фази примене односно спровођења прописа и непосредног
усаглашавања оних (обвезника) на које се пропис односи са новом регу14
15
16
17
18
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лативом. Наиме, класификација трошкова и користи нове регулативе се
може извршити на: 1) директне трошкове регулативе, 2) индиректне трошкове регулативе и 3) трошкове спровођења регулативе (енг. enforcement
costs), а са друге стране постоје: 1) директне регулаторне користи и 2) индиректне регулаторне користи.19
У директне и индиректне трошкове регулативе и трошкове спровођења спадају регулаторне накнаде (таксе, провизије и сл.), инвестиције
које се морају извршити због регулативе (набавка опреме), трошкови у
вези са информационим обавезама (подношење извештаја), кашњења и
продужења времена пружања услуге потрошачима, промене услова испоруке и цене (обично поскупљења) робе / услуга, административни трошкови регулативе (ангажовање и обучавање нових државних службеника, обраде захтевима за издавање дозвола и лиценици, трошкови верификовања усаглашености, укључујући инспекције) итд., док су директне
и индиректне регулаторне користи углавном побољшање благостања појединца (које прати побољшање здравствене, еколошке и сигурносне регулативе), повећање ефикасности тј. уштеде (од регулативе), повећање
продуктивности, повећање БДП-а, виша запосленост, социјална кохезија,
национална стабилност итд.
Информације о користима и трошковима могу, у принципу, бити
квантитативне и квалитативне. Квантитативне информације (подаци) су
оне које су исказане у нумеричким (и монетарним) исказима и омогућавају да се јасно сагледа однос користи и трошкова. Потенцијални проблем са квалитативним информацијама је тај што се оне могу различито
тумачити и процењивати, тако да их је неопходно приказати на објективан и што јаснији начин. Неки пут информације, у било ком виду, за поједине области једноставно нису доступне, тако да се мора применити
„парцијална“ ЦБА, што носи своје ризике. У сваком случају, квалитет
РИА, као и саме ЦБА, критично зависи од тачности и обухватности података о релевантним користима и трошковима, у овом случају у вези
предложеног прописа, за шта треба времена и често је скуп задатак.
За многе користи од прописа није могуће утврдити тачну „тржишну цену“ и презентирати их у монетарном исказу, као што је „вредност“
спашених живота, избегнутих повреда, смањења загађења или заштите
човекове околине. Можда је у овом домену најделикатније питање вредновање „статистичког живота“ - ВСЛ (енг. valuation of statistical life - VSL)
19

Ibid, 6, 15.
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за шта постоје посебне методологије, али и препоруке. Тако, на пример,
смернице Европске комисије препоручују ВСЛ од 1 милион ЕУР (са распоном осетљивости од 0,65 до 2,5 милиона ЕУР), у Норвешкој је то 15
милиона НОК (око 1,9 милиона ЕУР) за јавне пројекте и прописе, у Канади и САД се креће од 1 до 10 милиона долара (ЦАД, односно УСД) у
зависности од сектора и околности, у Новом Зеланду 2 милиона долара
(НЗД) за транспортни сектор итд.20
У појединима случајевима, када се користи не могу исказати у монетарним вредностима на начин да се јасно може сагледати њихов ефекат, обично се препоручује да се спроведе анализа трошковне ефикасности - ЦФА (енг. cost-effectiveness analysis - CFA), како би се утврдила опција која са најмање трошкова постиже постиже постављени циљ.21 Код
ЦБА се у многим случајевима не користе текуће тржишне цене, већ кориговане тржишне цене или тзв. „цене у сенци“, које представљају стварни друштвени гранични трошак и узимају у обзир факторе као што су
монополи, порези, субвенције и друге есктерне факторе, што донекле
компликује анализу.22
Посебно је деликатно питање дисконтовања будућих користи и
трошкова и избор друштвене дисконтне стопе. Дисконтовање је битно
због инфлације, временских преференција (људи више вреднују користи
које добијају данас, него оне које добијају у будућности, поготово ако се
ради о више година) и несигурности (постоји могућност да очекиване будуће користи не буду реализоване). Да би се добила разумна процена
укупних трошкова и користи прописа потребно их је сагледати у довољно дугом временском периоду, који је обично 10 и више година, при чему
се користи и трошкови јављају у различитим временским периодима.
Обично се највећи трошкови у вези примене прописа се јављају на почетку његове примене (на пример, издаци за куповину нове опреме која
ће смањити загађење човекове средине), а користи се јављају тек после
дужег временског периода (еколошка и здравствена побољшања), тако да
се временске разлике у ефектуирању користи и трошкова (у појединим
годинама) морају елиминисати кроз поступак дисконтовања и свођења
на тзв. нето садашњу вредност -НПВ (енг. net present value - NPV), који је
стандардан поступак код инвестиционог одлучивања. НПВ овде, као и
20
21
22

516

OECD, Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence, 2009, Paris, 94.
Treasury Board of Canadian Secretariat, Canadian Cost-Benefit Analysis Guide: Regulatory Proposals, 2007, 29.
Харви С. Розен, Тед Гејер, 181.

ПРИВРЕДНОПРАВНО ОКРУЖЕЊЕ

Право и привреда

код инвестиционих пројеката, сумира нето ефекат (користи / трошкови)
прописа и ако је она позитивна (користи су веће од трошкова) пропис је
прихватљив, а ако је негативна (трошкови су већи од користи) пропис
није прихватљив (значи, услов је НПВ = Б - Ц > 0).
НПВ критично зависи од избора тзв. друштвене дисконтне стопе
(енг. social discount rate), тј. стопе са којим се дисконтују будуће користи и
трошкови.23 Ова стопа (постоји неколико методолошких приступа за њено одређивање, на пример, друштвена стопа временске преференције,
друштвено опортуна цена капитала, „цена у сенци“ капитала, пондерисани приступ, тзв. „Харбергер приступ“) се обично препоручују (или експлицитно налаже) од стране надлежних државних органа и институција.
Друштвена дисконтна стопа је, на пример, у реалном исказу (без
инфлације) у Аустралији (од 1991. године) 8%, Канади 10%, Кини 8%,
Француској (од 1985. године) 4% (када је уведена 1960. године била је
8%), Немачкој (од 2004. године) 3% (када је уведена 1994. године била је
4%), Индији 12%, Италији 5%, Новом Зеланду 10%, Норвешкој (од 1998.
године) 3,5%, В.Британији (од 2003. године) 3,5% (када је уведена 1967.
године била је 8%, да би 1969. порасла 10%, затим 1978. године пала на
5%, па поново порасла 1989. године на 6%) у САД (од 1992. године) 7%
(код Службе за управљање буџетом, с тим да различите федералне агенције примењуу стопе у распону од 3% до 10%).24
Европска комисија заговара као реперну реалну друштвену дисконтну стопу ону од 5%, али дозвољава земљама чланицама ЕУ да користе своје стопе. Од 2015. године ЕК препоручује за дугорочне инвестиционе пројекте у оквиру тзв. Кохезионе политике реалну друштвену дисконтну стопу од 4%.25
23
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У контексту примене ЦБА у регулаторне сврхе треба указати да
постоје гледишта да вредновања ЦБА често нису „довољно сигурана“
(поготово када има тешкоћа у „монетизацији“ трошкова и користи) и да
би предност требало дати тзв. „мишљењу експерата“ (енг. expert judgement).26 Практично, у односу на „стандардну“ ЦБА, заговара се тзв. „концептуална“ ЦБА (која идентификује могуће ефекте или само главне ефекте регулативе или предложених опција, али их не „монетизује“), односно,
тзв. „интутивно билансирање“ (енг. intuitive balancing), што, ипак, ставља
доносиоце одлука о регулативи у (пре)велику зависност од стручног мишљења експерата, који могу да погреше (што се у пракси више пута и десило) или да имају различита мишљења.
Најважнији допринос РИА квалитету регулативе лежи у њеном
утицају на приступ доношењу одлука креатора политике, пре него у специфичним користима и трошковима регулативе. Усвајање РИА као приступа код доношења одлука фаворизује коришћење рационалног приступа политици, зато што је предлог прописа потребно размотрити у контексту поређења са свим различитим опцијама за постизање циља регулисања.

IV Терет регулативе у Србији
Према студији Светске банке о условима пословања за 2016.г., Србија се налази на 59. месту по „лакоћи пословања“ на ранг листи од 189
земаља, што је много боље у поређењу са ранг листом за 2015. године, где
је Србија заузимала 91. место. Међутим, посебно лоше место Србија и даље заузима код издавања грађевинских дозвола (рангирана на 139. место)
и „лакоћи плаћања пореза“ (143. место) (мада је и у односу на рангирање
за 2015. године остварила значајан помак, када је заузимала 184. место,
односно 165 место, респективно). На пример, годишње је у Србији потребно да правно лице изврши 43 пореска плаћања, док је просек у свету
25 плаћања, па то захтева и више времена за испуњавање пореских обавеза (244,3 сати годишње).27
Иначе, истраживања Светске банке (спроведена у чак 135 земаља)
емпиријски потврђују значај добрих пословне регулативе за привредни
развој, као и то да земље са добром регултивом остварују више стопе

26
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привредног раста.28 У Извештају о глобалној конкуретности за 2015-2016.
годину Светског економског форума (енг. World Economic Forum - WEF)
Србија је рангирана на 94. место од 140 земаља, при чему је по „терету
државне регулативе“ (енг. burden of government regulation) који се односи
на оцену да ли је фирмама тешко да се усагласе са државним административним захтевима (дозволама, прописима, извештајима) заузима забрињавајуће 136. место од 140 рангираних земаља.29
„Свеобухватна реформа прописа“ (СРП или тзв. „гиљотина прописа“) из 2008. године требало је да укине трећину од укупно 7.000 прописа, а само у првој фази (када је Влада Србије је децембра 2009. године
усвојила 212 препорука) требало је да годишње донесе привреди Србије
уштеде од око 200 милиона ЕУР и да смањи административне трошкове
пословања за 25%.30 Међутим, многе од тих препорука нису биле испоштоване од стране појединих министарстава и агенција, а ускоро су замрле и све активности на овом плану.31 Дошло је и до увођењем нових
намета, па је тако укупан број парафискалних (непореских) намета, према анализи НАЛЕДА и УСАИД-а из 2014. године био 384, што је велико
оптерећење за посусталу привреду Србије.32
У Србији је последњих година изражено присутан тренд доношења нове регулативе и мењања постојеће у циљу њеног усклађивања са
оном у ЕУ. То је и разумљиво пошто је бивши шеф делегације ЕУ у Србији господин Венсан Дежер изјавио је да је за евроинтеграције Србије
кључно усклађивање националног законодавства са правним тековинама
ЕУ, које се састоје од 20.000 страница закона развијаних током времена
који се и даље развијају.33 Али, он је и нагласио „хармонизација правних
тековина не значи просто да можете урадити „копи/пејст“ закона ЕУ и
пренети их у национално законодавство“, као и да хармонизација представља реформу целокупног законодавства, где је поред квантитета
усклађивања закона битан је и њихов квалитет, јер ће од тога зависти њихово спровођење.
28
29
30
31
32

33

PriceWaterhouse Coopers, Paying Taxes 2009: The Global Picture, 75- 84, 154- 165.
Simeon Djankov, Caralee McLiesh, Rita Ramalho, „Regulation and Growth“, The World Bank,
Washington DC , March 17, 2006.
WEF, Global Competitivenes Report 2015-2016, Geneva, 2015, 314-315.
Љиљана Лукић, „Срп сасечен у корену“, Привредни преглед, 4.3.2010. године.
Горан Николић, „Колизија закона и праксе“, Економист, бр. 585/586 од 4.8.2011. године, 58
(напомена: ради се о Студији о имплементацији европског законодавства у Србији, Центар
за нову политику, 2011, Београд, чији су аутори Владимир Тодоровић и Никола Јовановић).
„Заглавила се гиљотина прописа“, Блиц, 6.3.2010. године.
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У једној студији о имплементацији „европског законодавства“ у
Србији из 2011. године анализира се процес усвајања предлога закона од
момента када се формира радна група за израду нацрта, преко давања
мишљења министарстава и Канцеларије за европске интеграције, при чему је установљено је да не постоји широка пракса поштовања обавезе израде анализе ефеката прописа, као и да се пре усвајања предлога не зна
унапред са којим ће прописима закон бити у сукобу.34 Констатовано је да
је генерални проблем у имплементацији „европског законодавства“ код
нас комбинација журбе, превеликих амбиција и недовољних капацитета
институција које пишу прописе.
Извештај о спровођењу Националног програма за интеграцију у
ЕУ у периоду од јула 2008. до краја децембра 2012. године показао је да је
четворогодишњи план усклађивања домаћег законодавства са правним
нормама ЕУ испуњен чак 88% и да је од укупно планирана 1.172 закона и
подзаконска акта, усвојено је чак 1.030.35 Међутим, многи закони (који су
често доношени по хитном поступку) имали су неспроводиве одредбе (о
нотарима, о правосудној академији, о железници, о контроли државне
помоћи, о енергетици, о метерологији, о миграцијама, о трансплатацији
органа, о тајности података итд.), зато што нису били донети подзаконски акти који ближе урeђују поједине делове материје закона. Уочена је и
појава да се приликом усвајања нових закона неовољно размишља о
остатку правног система земље и да се „некритички“ преносе европске
директиве у наш правни систем.
Показало се да су подзаконски акти често „критична тачка“ примене регулативе, поготово ако касни њихово доношење, или се њима de
facto дерогирају системске одредбе закона. Недавно је Савез рачуновођа
и ревизора Србије, као и сама рачуноводствена струка, изнела бројне
примедбе на сет од 7 подзаконских аката уз нови Закон о рачуноводству,
наводећи да су нова правила „неприменљива, беспотребна и скупа“, те да
је сада Законом и пратећим прописима предвиђено чак 44 различитих
финансијских извештаја, од којих неки „не служе ничему“.36 Међутим, од
примене Закона и подзаконских аката се није одустало, али је дошло до
званичног продужења рокова за подношење финансијских извештаја,
чиме се на индиректан начин признало да има проблема. Овим се поста34
35
36
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вља питање, да ли би неку врсту РИА, или ЦБА, бар у упрошћеном или
скраћеном облику, требало вршити и за подзаконске акте.
У овом контексту, би се требало још осврнути на два питања. Прво је пракса да се приликом образлагања нових закона обично наводи да
њихова примена неће произвести нове трошкове, што се чини ради избегавања отпора Министарства финансија, а да то често није истина, као
што је то, на пример, случај с новим Законом о кривичном поступку, чија
је целовита примена (од октобра 2013. године), према оценама стручњака, довела до знатног увећања просечних трошкова кривичног поступка,
али и његовог успоравања.37
Друго је „механичко преузимање“ неких решења из других држава
и правних система, која можда доносе жељене резултате у тим државама
и правним системима, али се поставља питање колико су делотворна и
код нас. Преведно на материју којом се бави овај рад, то што је нека страна регулатива оцењена добром и што је у тој земљи прошла тест РИА и
ЦБА, и на крају даје жељење ефекте, не значи да би резултати ових анализа, као и сами ефекти регулативе, били исти у различитом друштвеном
и економском окружењу, какво је још увек оно у Србији у односу на добар број земаља ЕУ.

V Закључак
Аутор овог рада се нада да је њиме скренута пажња на потребу
усаглашавања Србије, у мери у којој је то сада могуће, са најбољом светском праксом претходне анализе трошкова и користи регулативе приликом усвајања и мењања прописа, поготово што је ова активност код нас
последњих година врло интензивна. Ово би извесно допринело побољшању квалитета регулативе, са једне стране, али и смањењу оптерећења
привреде и привредних субјеката, са друге стране, као и томе да се смање
бројне измене и допуне прописа, које саме по себи стварају трошкове и
доносе несигурност.

37

„Чиновници протви привреде и струке“, Политика, 15.2.2015. године; „Рачуновоће не одустају од замерики“, Политика, 21.2.2015. године; „Продужен рок за предају финансијских извештаја“, Политика, 21.2.2015. године; Милан Шкулић, „Закони на кило“, Политика,
11.1.2014. године.
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ANALYSIS OF THE COSTS AND BENEFITS
OF REGULATION
Summary
The goal of every conutry is to have good regulation which contributes to
improving the welfare and the status of citizens, businesses and society as a
whole. However, this is often not the case. Therefore, before the adoption of important regulations the costs and benefits of proposed regulation should be carefully analyzed. This paper presents the world's best practice in the use of cost –
benefit analysis (CBA) in the preparation of regulation, and also the regulatory
impact analysis (RIA). Serbia should, to the extent that is now possible, follow
this good practice to improve the quality of its regulation.
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ЗНАЧАЈ ИНСТИТУЦИЈА ЗА РАЗВОЈ САРАДЊЕ
ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА И ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ*
Резиме
Циљ овог рада је да се укаже на чињеницу да је један од пресудних
разлога слабог развоја сарадње јавног и приватног сектора, нарочито у
облику јавно-приватних партнерстава, а тиме и локалног економског
развоја, институционална конфузија у систему јавне управе и унутар
система институција надлежних за локални економски развој и јачање
конкурентности. Док стратешко планирање на локалном и регионалном
нивоу постоји као задатак, приметно је и да постоје недовољно развијена регулаторна овлашћења општина и градова, док са друге стране у шуми локалних актера за подстицање економског развоја недостају они који пружају техничко-оперативну подршку одабиру и реализацији пројеката. Аутор у раду настоји да прикаже недостатке институционалне
структуре за сарадњу јавног и приватног сектора у избору инструмената финансирања локалног економског развоја, превасходно јавно-приватног партнерства, као и да укаже на неке корисне примере из упоредне
праксе у циљу побољшања постојећег институционалног оквира.
Кључне речи: локални економски развој, конкурентност, институције,
јавно-приватна партнерства.

I Увод
Доношење прописа о правном оквиру јавно-приватних партнерстава и концесија, и облици трансакционе регулације као што је правни
оквир јавних уговора, а посебно поступак јавних набавки јесте неопхо*

Овај рад је резултат ауторовог ангажовања на пројекту „Идентитетски преображај Србије” у
оквиру области Правно-економска анализа преображаја српске привреде и јавних финансија
у складу са правом Европске Уније, у току 2016. године.
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дан почетак сваке озбиљније реформе јавног сектора привреде. Међутим,
промене у регулаторном оквиру нису саме по себи довољне да се ојача
институционални капацитет јавне управе који би подстакао развој сарадње јавног и приватног сектора. У многим земљама југоисточне Европе,
односно западног Балкана донети су одговарајући прописи који мањевише јасно дефинишу процедуре, али се може уочити да основни недостатак лежи у административном капацитету већ у фази истраживања
потенцијалних пројеката и управљања иницијативом. То намеће закључак да је неопходно развити механизме институционалне подршке пре
свега локалном сектору и побољшати кадровску структуру надлежних тела, односно спровести професионализацију јавне управе.
Национални економски развој и конкурентност имају веома важну
локалну димензију. У Србији као и многим земљама у окружењу, буџетска
ограничења централне власти и локалних самоуправа са једне, а нужност
улагања у комуналну инфраструктуру са друге стране, условљавају потребу
за налажењем алтернативних решења финансирања инфраструктурних
пројеката, који са своје стране имају позитиван утицај на локални економски развој и конкуретност на локалном нивоу. Истовремено, локални ниво
је битан и због потребе да се национални приоритети развоја операционализују, те је због тога потребно да се ојачају институције чија би мисија била
стварање јаче функционалне целине централног и локалног нивоа власти.
У смислу институционалне структуре, у раду ће највише пажње бити
посвећено институционалном оквиру за планирање и уговарање јавно-приватних партнерстава и концесија. Навођење неких упоредних примера, нарочито новог хрватског институционалног оквира, емпиријски поткрепљује
став да је обим и успешност реализације пројеката јавно-приватних партнерстава у директној сразмери са квалитетом институционалог окружења у
смислу јасних надлежности компетентних институција и јачања везе централног са локалним нивоом власти. У том смислу рад није усмерен на истраживање целине, инвестиционог амбијента нити реформе локалне (само)управе, већ на анализу институција које би требало да подстичу употребу инструмената локалног економског развоја.
У теоријском смислу, рад тематски припада области студија реформе јавне управе, као константног напора да се уведу промене на различитим нивоима власти, која се у последњих четири деценије спроводи
у највећем броју развијених и земаља у развоју. У оквиру ове области, за
разлику од приступа новог јавног управљања (New Public Management) и
„неовеберијанске државе”, основна хипотеза рада ослања се на теоријски
приступ новог јавног управљања (New Public Governance), који је усмерен
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на заједничке напоре државних институција и других заинтересованих
страна како би се решили одређени друштвени проблеми и остварили
друштвени пожељни циљеви.1

II Изградња институција као фактор подстицања
локалног економског развоја
1. Смисао локалног економског развоја
Дефиниција економског развоја у економској и политиколошкој
литератури има много. Често се изједначава са економским растом, концептом који се лакше може измерити и изразити у економским агрегатима, док се економски развој више односи на побољшања квалитета економије, инфраструктуре, иновација, предузетништва и живота. Локални
економски развој се у почетку мерио бројем страних улагача, уложеним
капиталом и новим радним местима, али све више означава квалитет јавних услуга, и економски капацитет заједнице да побољша економску будућност и квалитет живота. Локални економски развој је концепт више
отворен ка недржавним субјектима, јер поред локалне самоуправе укључује привредне асоцијације, предузетнике, невладине организације и све
оне који желе да учествују у локалним политикама. У последње време инсистира се на одрживости економског развоја, што подразумева консензус о вредностима и принципима који се односе на економске, друштвене циљеве и заштиту човекове околине.2
Закон о улагањима3 покушао је да у дефиницији улагања од посебног
значаја за Републику Србију одвоји улагања од локалног значаја, што не
утиче на дефиницију локалног развоја, али отвара питање објективности
процене значаја. Наиме, у чл. 11 ст. 2 Закона, наводи се да је улагање од посебног значаја оно чије остварење би битно утицало на даљи развој привреде Републике Србије, унапређење конкурентности привреде и Републике
Србије као инвестиционе локације и равномеран регионални развој у односу на предмет улагања и територијалну концентрацију одређених привред1

2
3

Christopher Pollitt, Geert Bouckaert, Public Management Reform: A Comparative Analysis, Oxford
University Press, Oxford, 1999; Lester Salamon, „The New Governance and the Tools of Public Action: An Introduction”, Fordham Urban Law Journal, Vol. 28, No. 5/2000, 1611–74; Stephen Osborne, The New Public Governance: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance, Routledge, New York, 2010.
У једној студији идентификоване су чак седамдесет и две дефиниције одрживог развоја: Peter
Rogers, Kazi F. Jalal, John A. Boyd, An Introduction to Sustainable Development, Earthscan, 2008, 23.
Службени гласник РС, бр. 89/2015.
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них грана и делатности, и код којег постоји значајно улагање у основна
средства или отварање већег броја нових радних места; као и оно које се реализује на територији једне или више јединица локалне самоупрае и подстиче реализацију заједничких развојних приоритета више јединица локалне
самоуправе у функцији повећања нивоа њихове конкурентности.
Локални и регионални економски развој веома зависи од националне конкурентности, економских реформи и уопште макро и микро
економског оквира, али исто тако добро локално стратешко планирање
може позитивно да утиче на конкурентност једне земље.4 Примера ради,
индустријска политика, политика субвенција, методи приватизације, заштита животне средие, трговинска политика и либерализација капиталних токова, политика опорезивања и др., представљаку трансакционе
трошкове на локалном нивоу које локалне власти покшавају да поједноставе уколико имају простора. Зато је веома битно да не само локалне
власти, већ и заједнице општина и органи задужени за економски развој
на регионалном нивоу препознају значај институција у стратешком планирању и реализацији инструмената локалног економског развоја.
2. Значај институција као фактора локалног економског развоја
Питање односа политичких институција и органа јавне управе у
области односа државе, институција и привреде већ неколико деценија заокупља пажњу политиколога и економиста.5 Скромни ефекти процеса тран4

5
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Robert D. Atkinson, „Swimming Upstream: Why Regional Economic Development Depends on National Economic Competitiveness”, Oxford Handbook of Local Competitiveness (eds. David B. Andretsch,
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Clemens C. J. Siermann, Politics, Institutions and the Economic Performance of Nations, Edward Elgar,
1998; Дарон Асемоглу и Цемс Робинсон, Зашто народи пропадају: порекло моћи, просперитета и
сиромаштва. Clio, Београд, 2014. У домаћој литератури до сада је објављено неколико студија о
реформи институција, као и истраживања о утицају политичких институција на привредни развој
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зиције у Србији су великим делом резултат доминирајућег неолибералног
концепта, који је створио неразвијене институције и наметнуо став да ће
проблеми реструктурирања привреде бити успешно решени развојем слободног тржишта и његових механизама. Због тога је неопходно да се развију
функционалне институције које ће подстицати привредне активности, инклузивне институције које омогућавају динамичнији економски раст и одрживост развоја, дакле институције које ће омогућити не само корективно
већ и подстицајно деловање државе. О квалитету институција не може се
судити само на основу ранга и вредности индикатора и подиндикатора индекса јавних институција у Глобалном извештају о конкурентности Светског економског форума6 и сличним индексним базама, у којима се вреднује
квалитет и поузданост тих институција као кључних фактора конкурентности националне економије. Изградња институција у ширем смислу подразумева стратегију која не полази само са макроекономског, већ и микроекономског нивоа, која би требало да буде више оријентисана на управљање,
подстицање и усмеравање економске активности.7 Не само политичке институције и органи државне управе, већ и органи локалне самоуправе, као и
недржавни органи и невладин сектор, обликују економску политику Владе,
регионалне политике, као и локални економски развој.
Институционална структура која обезбеђује подстицајне услове за
предузетништво, иновације, акумулацију капитала и ефикасно коришћење производних фактора карактерише пре свега најразвијеније привреде
и представља резултат дуготрајне друштвене и културне еволуције.8 Стога хармонизација прописа, израда националних и локалних стратегија
развоја и сличних инструмената сама по себи не значи много уколико се
истовремено не стварају јаке институције које ће спроводити јавне политике и примењивати правне норме. Многи покушаји да се реформишу
јавне политике, уведу иновативни механизми сарадње јавног и приватног сектора и економска регулација у земљама у развоју су у потпуности
пропали или нису остварили суштину свог циља, због тога што нису
створене или довољно оснажене институције које би пружале помоћ и
старале се о спровођењу планова и програма и других јавних политика.
Изградња институција представља свеобухватан концепт, који укључује
6
7

8
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transformation process in post-communist economies”, Journal of Institutional Innovation, Development and Transition, Vol. 2/1998, 5–18.
Властимир Лековић, Институционална економија, Економски факултет Универзитета у
Крагујевцу, 2010, 254.
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различите циљеве као што је унапређење законодавног поступка, унапређење јавне управе и инфраструктуре за спровођење економски реформи,
укључујући и оне које превазилазе захтеве економске регулације и настоје да подрже социјалне циљеве јавног сектора привреде.9 Бројни облици
техничке помоћи које стране финансијске институције или владе пружају
земљама у развоју би због тога најпре требало да буду фокусиране на изградњу и јачање капацитета јавне управе,10 као основног предуслова за
имплементацију макроекономских и структурних реформи, у оквиру којих је и реформа јавног сектора привреде односно јачање улоге приватног сектора у јавном сектору привреде.
У смислу напред наведеног, рад се не бави питањем утицаја институција тржишта на развој, већ управо институција које се установљавају како
би посредовале између органа јавне (централне, регионалне, локалне) власти и приватних и јавних субјеката који желе да остваре неки облик пословне сарадње, са највећим акцентом на област јавно-приватних партнерстава.

III Осврт на инструменте локалног економског развоја
и облике сарадње јавног и приватног сектора
Најчешће коришћена скраћеница за јавно-приватна партнерства је
PPP (енг. Public-Private Partnership), али се могу користити термини приватно финансирани пројекти (Privately-Financed Projects – PFP) и иницијатива
за приватно финансирање (Private Finance Initiative – PFI). Као што не постоји стандардизована скраћеница, тако не постоји ни јединствена дефиниција овог инструмента локалног економског развоја. Међутим, у низу инструмената за подстицање локалног економског развоја, као што су нпр. муниципалне обвезнице, слободне зоне, инкубатор бизнис центри, државна
помоћ и слично, овде у виду имамо примарно уговорне облике сарадње јавног и приватног сектора које се реализују путем јавних уговора и често кроз
процедуру јавних набавки. Постоје бројни уговори о поверавању обављања
делатности од општег економског интереса, нарочито комуналних делатности, али се за потребе анализе институционалног оквира у раду примарно
посматра јавно-приватно партнерство.
У последње две деценије, јавно-приватна партнерства су веома коришћен облик за обезбеђење инвестиција у инфраструктуру, како на нацио9
10
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налном, тако и локалном нивоу.11 Најлакше их је дефинисати као споразуме
којима приватни сектор финансира инфраструктуру и у дужем временском
периоду. Најуже схватање јавно-приватно парнтерство своди на уоворе којима се расподељују обавезе између јавног и приватног партнера, а шире
значење овог појма у виду има читав пројекат, како његов организациони
облик, тако и одабрани метод и однос јавног и приватног сектора.12
Велики инфраструктурни пројекти увек су привлачни међународним финансијским институцијама, банкарским конзорцијумима и великим улагачима. У земљама западног Балкана, због чињенице да су не само државе већ често и локалне самоуправе пробиле разумне лимите јавног дуга, комерцијалне банке и улагачи нису најбоља опција финансирања инфраструктурних пројеката. Отуда се може очекивати да ће јавноприватна партнерства као јавни уговори имати све већи значај у овом делу Европе, као алтернатива кредиту и готово непостојећем тржишту капитала, тим пре што органи јавне власти, нарочито локалне самоуправе,
немају више могућности ни да одржавају постојећу инфраструктуру.
Управо због тога је битна локална димензија одабира и спровођења пројекта, те је неопходно обезбедити координацију и помоћ за спровођење
овог инструмента локалног економског развоја.

IV Институционални облици подршке развоју ЈПП
и локалном економском развоју
1. Зашто регионалне развојне агенције нису најбоље решење
за подстицање финансирања локалних инвестиција
од стране приватног сектора
У погледу развоја потпорне улоге за подстицање националне конкурентности и спровођење инструмената финансирања локалног економског развоја могу се издвојити две димензије. Једна има две могућности: децентрализација као административна деконцентрација или делега-

11
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ција. Прва је најслабији облик преношења овлашћења да се доносе кључне одлуке, јер локалној самоуправи могу бити дата нека овлашћења, под
надзором централних органа, док се друга често своди на поверавање неких надлежности полу-аутономним организацијама које директно не
контролише централна власт, али јој је овај орган одговоран. У многим
земљама централне и источне Европе регионалне агенције управо представљају овај облик. Друга димензија је деволуција, односно пренос овлашћења на органе локалне власти. Већина тела у чијем опису надлежности
је промоција регионалног развоја у земљама региона може се сврстати у
оквир делегираних надлежности, где постоји једна или неколико умрежених регионалних агенција полу-независног карактера.
У већем броју развијених земаља приметан је тренд деволуције и
стварања заједничких партнерстава централног и локалног нивоа, у коме се
често појављују професионалне асоцијације и невладина удружења. Међутим, иако националне и регионалне развојне агенције имају велики значај, у
практичном остваривању пројеката јавно-приватног партнерства важни су
организациони облици попут одељења за развој или локалних развојних
агенција. Локалну или регионалну агенцију може створити општина, привредна комора или друга привредна асоцијација, невладина организација
која окупља лидере заједнице, а по правилу увек уз активну улогу општине,
града или регионалне власти. Агенција негде представља и део одељења за
економски развој, као органа локалне власти. У сваком смислу, она би требало да буде оперативно независна, односно да прави процене независно од
преференци власти, чиме се спречава сукоб интереса.13
Без обзира на организациони облик локалних тела задужених за
економски развој, с обзиром на чињеницу да су инфраструктурни пројекти комплексни и да захтевају различита стручна знања и искуства,
подстицај развоју сарадње јавног и приватног сектора може бити посебна организација која се оснива ради пружања техничке подршке оранима
локалне самоуправе. Један од најбољих примера из региона је хрватски
Центар за праћење пословања енергетског сектора и инвестиција, у чијем
саставу је и јединица за идентификацију, припрему и спровођење ЈПП.
Ово тело основано је са циљем да сарађује са локалним органима и помаже им у састављању тендерске документације, као и да пружа подршку у
изради нацрта програма улагања.14
13
14
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Локални ниво представља добар пример за интеракцију формалних и неформалних институција, које стварају специфичну институционалну ахритектуру.15 Како регионалне развојне агенције нису довољно
укључене у развој инструмената финансирања локалног развоја, може се
закључити да у највећем броју земаља у окружењу постоји проблем недостатка средњег елемента сарадње (missing middle),16 а одговор се може наћи у активнијој улози удружења општина и градова и јачању механизама
сарадње у оквиру мреже развојних агенција.
Доношењем Закона о улагањима,17 чијим је ступањем на снагу престао да важи Закон о страним улагањима18 и неке одредбе Закона о регионалном развоју,19 спајањем Агенције за страна улагања и промоцију извоза
(основане у складу са Законом о спољнотрговинском пословању) и Националне агенције за регионални развој (основане у складу са Законом о регионалном развоју), настала је Развојна агенција Србије као нови орган управе,
правно лице над којим надзор врши Министарство привреде. Према чл. 27
овог Закона, основана је за „обављање развојних, стручних и оперативних
послова подстицања и реализације директних улагања, промоције и повећања извоза, развоја и унапређења конкурентности, угледа и привредног као и
регионалног развоја”. Закон наводи чак двадесет и два посла агенције, међу
којима је и обављање стручних и административно-оперативних послова у
вези са пројектима привлачења директних инвестиција и улагања и праћења њихове реализације. Остаје отворено питање да ли се обављање стручних и административно-оперативних послова односи и на подршку облицима сарадње јавног и приватног сектора, а одговор би требало да буде позитиван, имајући у виду чињеницу да Закон о улагањима (чл. 3) назива улагањем и „права која је улагач стекао на основу уговора о јавно-приватном
партнерству у складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство”. Као логично поставља се питање да ли се овде мисли на асистенцију
приватном субјекту (ex-post?), или на подршку органима јавне власти које
улазе у пројекте сарадње са приватним улагачима.
15
16
17
18
19

Meric Gertler, „Rules of the game: the place of institutions in regional economic change”, Regional
Studies, Vol. 44/2010, 1–15.
Keith Shaw, Paul Greenhalgh, „Revisiting the ‘missing middle’ in English sub-national governance”, Local Economy, Vol. 25/2010, 457–475.
Службени гласник РС, бр. 89/2015.
Службени гласник РС, бр. 3/2002, 5/2003 и Службени гласник РС, бр 107/2014.
Реч је о одредбама којима се установљавају надлежности Националног савета за регионални
развој и националне канцеларије за регионални развој (НАРР). Закон о регионалном развоју,
Службени гласник РС, бр. 51/2009 и 30/2010, чл. 27–30.
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Као неке од елемената мера подстицања конкурентности локалне
самоуправе, Закон о улагањима (чл. 17) наводи да се за потребе подршке
формира јединица за локални економски развој и подршку улагањима,
као организациони део јединице локалне самоуправе или правно лице
које пружа стручну помоћ и подршку улагачу у реализацији улагања и
развој комуналне и локалне „економске инфраструктуре”. Послове ове
јединице обавља „канцеларија за локални економски развој, или орган
управе, или носилац јавних овлашћења, или правно лице основано од јединице локалне самоуправе, или физичко лице из редова запослених или
именованих лица, или комора, асоцијација или удружење, које знањем и
искуством може да пружи стручну помоћ улагачу, а које је актом јединице локалне самоуправе одређено да те послове обавља”.20 Одговор на горе постављено питање, кога примарно опслужују агенција и јединице за
подршку улагањима, можда се налази у чл. 22 Закона о улагањима, који
налаже да јединице локалне самоуправе „могу, на захтев улагача, за одређена улагања од локалног значаја да образују пројектни тим којим руководи лице које одреде јединице локалне самоуправе, а који чине запослени у јединици локалне самоуправе, који испуњавају услове за подршку
улагањима. Пројектни тим пружа стручну помоћ улагачу у циљу благовременог и ефикасног остварења улагања, и обезбеђивања улагачу, у што
краћем року, добијање неопходних докумената, података и информација,
које су потребне за ефикасно и благовремено остварење улагања.” Са
друге стране, Развојна агенција може да образује и руководи пројектним
тимовима за подршку улагањима од посебног значаја, а управо Развојна
агенција доноси правила о начину рада пројектних тимова.
Иако је Национална агенција за регионални развој утопљена у
Развојну агенцију Србије, нису престале да важе одредбе закона о регионалном развоју којима су основане и прописане надлежности регионалних развојних агенција као привредних друштава или удружења основаних за унапређење регионалног развоја (три регионалне развојне агенције за Војводину, једна за Београд, четири за регион Шумадије и Западне
Србије, једна за Косово и три регионалне развојне агенције за регион Јужне и источне Србије). Поред учествовања у припреми и спровођењу регионалних развојних докумената и локалних развојних планова, праћења
и реализације развојних пројеката, и низа других активности, ове агенције по правилу не пружају стручно-техничку помоћ у припреми финансирања инфраструктурних пројеката.
20
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Због чињенице да Развојна агенција Србије и регионалне развојне
агенције углавном немају развијене капацитете за пружање стручно-техничке подршке у реализацији пројеката и ЈПП, овде би било корисно
указати на пример новог британског модела организације помоћи иницијативама приватног финансирања. Partnership UK било је заједничко
тело Министарства финансија (HM) и приватних учесника које је постојало до 2011 године, а тело које сада представља главни орган подршке
ЈПП (у смислу централне јединице за ЈПП) је the Infrastructure UK – IUK.
Local Partnerships опслужују и помажу локалним органима власти, као
орган чији су оснивачи Министарство финансија и Удружење локалних
власти (Local Government Association – LGA), тело сличо Сталној конференцији градова и општина. LGA представља 414 јавних власти Енглеске
и Велса, а кроз облик деволуције власти, савети и Local Partnerships раде у
правцу стварања веће конкурентности привреде Уједињеног Краљевства.
Најзанимљивији облик интеграција представља тридесет и девет Локалних економских партнерстава (Local Economic Partnerships – LEPs), установљених 2010. године од стране централне власти, пошто су престали да
постоје осам регионалних агенција и Лондонска равзојна агенција. Ова
локална економска партнерства су преузела надлежности, средства и део
запослених, и на тај начин је регионални ниво замењен локалним.21 Ова
партнерства нису једнообразна, разликују се међусобно у погледу форме,
улоге локалне власти, али је кључна тачка велика улога Удружења локалних власти. Иако је систем локалне самоуправе другачији, овај пример
указује на неискоришћени капацитет удружења локалних самоуправа,
које у Србији има дугу традицију, нарочито у времену самоуправног социјализма. Да се Стална конференција градова и општина (СКГО) креће
у овом правцу, барем самоиницијативно, показује и чињеница да настоји
да континуирано образује запослене у локалној самоуправи о инструментима локалног економског развоја и објављује базу потенцијалних пројеката ЈПП у области инфраструктуре комуналних делатности”.22 У овом
смислу, значајно је указати на Међународну организацију за управљање
градовима и окрузима (International City/County Management Association
– ICMA) која је развила свеобухватан програм под називом Community-

21

22

Andy Pike, John Tomaney, Mike Coombes, Anja McCarthy, „Governing uneven development: the
politics of local and regional development in England”, Regional Development Agencies: The Next
Generation? (eds. Nicola Bellini, Mike Danson and Henrik Halkier), Routledge, Abingdon, 2012,
102–120.
Доступно на адреси: http://slap.skgo.org, 15.5.2016.
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Based Economic Development у циљу развоја потенцијала локалне самоуправе у реализацији ЈПП.23
2. Национални савет за конкурентност и национални савети
за (регионални) развој
Концепт конкурентности, као скуп институција, јавних политика
и фактора који утичу на ниво продуктивности једне земље, је релативно
нова парадигма економског развоја. Најчешће се одређује на националном нивоу, али је могуће да се одређује и на нивоу региона и градова. Један од битних елемената конкурентности је инфраструктура, јер инвестиције у инфраструктуру повећавају конкурентност привреде као стимулативни оквир за привређивање. Програми за подизање конкурентности и јачање регионалног развоја у упоредним системима имају много заједничких карактеристика. Један од кључних докумената у развојној политици, нарочито земаља кандидата за чланству у ЕУ су и национални
програми економских реформи.24
Стратегије, програми конкурентности и систем институционалне
подршке разликују се од земље до земље, али имају неке заједничке карактеристике. Тела која постављају циљеве стратегија и програма акционих планова састављена су од представника политичке власти, односно
министарстава и државних организација и лидера из приватног сектора,
чија улога лежи у томе да представницима власти укажу на препреке развоју конкурентности и (локалног) економског развоја. У многим земљама западног Балкана савети за конкурентност настали су, углавном, као
резултат пројеката страних донатора, а пројектно финансирање често је
било разлог престанка њиховог оперативног деловања. Један од ретких
који функционише је хрватско Национално вијеће за конкурентност,
основано 2002. године, на иницијативу пословног сектора и удружења
послодаваца, одлуком Владе Републике Хрватске. Ово веће подстиче
конкурентност и поставља основе развојне политике. Са друге стране,
хрватска Агенција за инвестиције и конкурентност је владино тело чији
је основни задатак да се домаћим и страним улагачима пружи помоћ у
23
24
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Доступно на адреси: https://www.icma.org, 15.5.2016.
Влада Републике Србије, Министарство финансија, Национални програм економских реформи за период 2015-2017 године, Београд, март 2015. Планирање регионалног развоја у Србији
засновано је на одредбама Закона о регионалном развоју и Уредби о структури, методологији
израде, начину усклађивања развојних докумената, начину спровођења јавне расправе, као и
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спровођењу инвестиционих пројеката и предложе мере унапређења пословног окружења. Док је хрватско Вијеће активно, застарела интернет
презентација Националног савета за конкурентност Републике Србије
показује да ово тело основано одлуком Владе Србије из 2008. године, с
циљем праћења и предлагања годишњег програма унапређења конкурентности привреде Републике Србије, практично не постоји.25 Слично
тело постоји и у Македонији као Национални савет за предузетништво,
док у Црној Гори постоји Савјет за подстицање конкурентности на микро-нивоу и владин Савет за приватизацију и капиталне пројекте.
У циљу подршке реформама и подстицању страних и домаћих
улагања у региону, Инвестициони комитет за југоисточну Европу (South
East Europe Investment Committee –SEEIC) основан је 2007. године, првобитно под окриљем афилијације организације OECD – Investment Compact for South East Europe.26 Под његовим окриљем, Регионални савет за
сарадњу (Regional Cooperation Council – RCC) оформљен је 2008. године,
као следбеник Пакта за стабилност југоисточне Европе. Један од основних циљева овог тела је осмишљавање и координација регионалних развојних пројеката, а међу активностима се уочавају и оне које су усмерене
на јачање конкурентности и инвестиција, као и техничка подршка у изради програма економских реформи.
Ступањем на снагу Закона о улагањима престале су да важе одредбе Закона о регионалном развоју којима је основан и којима су дефинисане надлежности Националног савета за регионални развој, тела чији је
председник био министар надлежан за послове регионалног развоја, где
је Влада вршила права основача и именовала 28 чланова Националног
савета у складу са овим Законом. Законом о улагањима формиран је Савет за економски развој, који чине министри надлежни за послове привреде, финансија, послове рада и запошљавања, Привредне коморе Србије и директор Развојне агенције Србије. Ово тело прати стање у области улагања и „јавно промовише циљеве привредног развоја” (чл. 26).
Закон о улагањима није ставио ван снаге одредбе о регионалним
развојним саветима, које оснива Влада за сваки регион и кога чине представници јединица локалних самоуправа које чине регион, као и представници градских општина (за Регион Војводине и представник АПВ),
25
26

Одлука о образовању Националног савета за конкурентност Републике Србије, Службени
гласник РС, бр. 12/08.
Доступно на адреси: http://www.seeic.rcc.int/, 15.5.2016.
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представници јавног и цивилног сектора, као и других институција и организација са територије тих јединица локалне самоуправе, као и представник Владе. Већина чланова регионалног развојног савета именује се
од представника јединица локалних самоуправа, односно од представника градских општина, које чине регион за који се оснива регионални развојни савет, а које предлажу општинска односно градска већа. Један од
основних задатака је давање мишљења на регионалну стратегију и предлога осталих развојних докумената на регионалном нивоу.
Ван контекста институција подстицања економског развоја и конкурентности установљених законима, важно је указати на значај Националне
алијансе за локални економски развој (NALED), која представља удружење
привредних друштава, општина и организација цивилног друштва, за које се
може рећи да представља једну од најутицајнијих јавно-приватних асоцијација, која постоји пуних десет година. Иако је примарно усмеренo ка увођењу
стандарда бољег пословног окружења ради подстицања економског развоја,
побољшање пословне климе и праћење регулаторне реформе, у оквиру програмског циља јачања капацитета општина за локални економски развој у
оквиру ове асоцијације пружа се и подршка примени јавно-приватних партнерстава и сарадњи локалних самоуправа са инвеститорима.27
3. Ново тело за управљање јавним улагањима
у објекте јавне намене
Влада Републике Србије усвојила је у новембру 2015. године Уредбу
за оснивање Канцеларије за управљање јавним улагањима, која је основана
као служба Владе. Према члану 3 ове штуре Уредбе, Канцеларија обавља
стручне, административне и оперативне послове за потребе Владе, који се
односе на координацију реализације пројеката обнове и унапређења објеката јавне намене у надлежности Републике Србије, аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе у смислу прикупљања података о постојећим
и планираним пројектима и потребама обнове јавних објеката, процене потреба и оправданости предложених пројеката, утврђивање приоритета, координацију поступака јавних набавки, извршења уговорних обавеза и плаћања као и друге послове одређене законом или актом Владе. Канцеларија
врши и стручну оцену реализације пројеката и у смислу прикупљања пода27
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Један од резултата рада Aлијансе је пројекат „Јавно-приватно партнерство као развојни потенцијал”, финансиран од стране USAID пројекта одрживог локалног развоја, који је спроведен у сарадњи са Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, који је допринео
као техничка помоћ у изради акционих планова за идеје јавно-приватног партнерства у
аранжманима са приватним партнерима.
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така о постојећим и планираним пројектима и потребама обнове јавних
објеката, процене потреба и оправданости предложених пројеката, утврђивање приоритета. Кључно питање је шта представља „објекат јавне намене”
и да ли се овде предвиђа искључиво финансирање улагањима од стране јавног партнера, без могућности приватног финансирања. Ако је одговор позитиван, реч је о пандану централној јединици за ЈПП, али само у случајевима када се директно не користе приватни извори финансирања.
4. Централно државно тело за јавно-приватна партнерства
Примери успешних пројеката јавно-приватних партнерстава у свету
показују да већи број успешно спроведених пројеката имају земље у којима
је развијена институционална инфраструктура за подршку и надзор над
пројектима, установљена на централном нивоу, што је нарочито важно за
прву фазу имплементације пројеката. Добра институционална структура
подразумева централно тело повезано са министарством финансија (нарочито у случајевима великих инвестиција), и постојање јасно дефинисаних
улога и одговорности орана јавне управе, као и транспарентан процес одлучивања у свим фазама реализације јавно-приватних партнерстава.

Извор: European Investment bank – EPEC, Establishing and Reforming PPP Units. Analysis of EPEC
Member PPP Units and lessons learnt, 2014.28

28

Студија је доступна на адреси: http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_establishing
_and_reforming_ppp_units_en.pdf, 15.5.2016.

537

4-6/2016.

Татјана Јованић (стр. 523-542)

Комисија или централно тело за јавно-приватно партнерство другачијег назива постоји на централном нивоу унитарне државе или нивоу федералних јединица, или јединица територијалне аутономије. У
највећем броју земаља не постоје оваква тела на локалном нивоу, али постоје бројни облици посредничких институција које пружају помоћ или
обуку у управљању пројектима. Функционалност ових тела зависи од неколико фактора, али се најважнијим чине политичка подршка, стручност запослених, као и добро развијени координациони механизми.29 У
већини земаља централна тела за јавно-приватна партнерства формирана су при министарствима финансија, евентуално министарствима надлежним за привреду, или су посебне организације, али у сваком случају
постоји сарадња са министарством надлежним за финансије. У земљама
западног Балкана прописима о јавно-приватном партнерству и концесијама основане су овакви органи, релативно мали, са у просеку 15 запослених. У Албанији, Хрватској и Македонији ова тела имају стално запослене стручњаке, док у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори ова тела
су више комисијског типа и састају се ad hoc, уз евентуално неколико запослених у секретаријату, који не обавља стручне већ углавном техничке послове.
Централна тела за јавно-приватна партнерства значајна су због потребе раздвајања формулисања политике инвестирања и спровођења
конкретних пројеката. Према студији Организације за економску сарадњу и развој, постоје четири основне функције које овакво тело може да
обавља: формулација политике, техничка подршка, промоција јавно-приватног партнерства и изградња капацитета.30 Већина оваквих органа пружа техничку подршку и даје општа упутства у својству консултаната,
али им може бити дата и улога у доношењу одлука и то у фази пре расписивања тендера, односно у припреми предлога, обраде тендера и у фази
реализације, односно закључивања уговора. Најчешће је реч о мишљењу
у поступку одобравања предлога пројекта јавно-приватног партнерства
без елемената концесије или у поступку предлагања концесионог акта, а
мишљење се даје надлежним органима на одобрење. Упоредне студије показују да највећи број ових тела нема овлашћење непосредно да одобр-

29

30
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ава пројекте (green-light), али имају важну улогу у давању мишљења и пружању техничке помоћи.
Међу многим примерима институционалног устројства, с обзиром на слично наслеђе и замах овог облика инструмената локалног економског развоја, корисно би било указати поново на Хрватску. Законом
о јавно-приватним партнерствима створена је Агенција за јавно-приватна партнерства, која је изменама институционалне структуре постала
оранизациона јединица поменуте Агенције за инвестиције и конкурентност. Агенција је, дакле, централно национално тело и центар знања задужена за оцену, одобравање и праћење спровођења пројеката ЈПП, вођење регистра уговора и примену најбоље међународне праксе. Кључну
улогу у припреми пројеката има Центар за праћење пословања енергетског сектора и инвестиција, основан 2012. године, унутар кога је сектор
за ЈПП задужен за идентификацију, израду и спровођење пројеката по уговорном облику ЈПП. Ово тело комуницира са јединицама локалне и регионалне самоуправе, и у сарадњи са њима израђује комплетну документацију за одабир партнера у јавном надметању. Важну улогу имају Министарство господарства у оквиру чијег ресора је вођење политике јавноприватног партнерства и Министарство финансија, у оквиру чије надлежности је вођење политике концесија, односно као тело које даје сагласност на пројекте ЈПП у вези са њиховом усклађеношћу са буџетским
пројекцијама, плановима и финансијским ризицима, као и о финансијској и фискалној одрживости предлога пројекта. У том смислу Агенција
и Министарство финансија чине функционалну целину, а процес одобравања пројектних предлога укључује и надлежна тела локалне и регионалне самоуправе, у оквиру чијих надлежности су усвојени развојни планови и стратегије. Као део система јавних набавки, значајну улогу има и Државна комисија за контролу поступака јавне набавке и Управни суд као
другостепени орган надлежан за решавање у истим поступцима.
Према члану 65 Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, деветочлана Комисија за јавно-приватно партнерство, коју образује Влада на предлог председника Владе, министарства надлежног за послове економије и регионалног развоја, финансија, инфраструктуре, рударства, комуналних делатности, заштите животне средине, АП Војводине и града Београда. Представник министарства надлежног за привреду
и регионални развој је уједно и председник Комисије, а представник министарства надлежног за финансије је заменик председника Комисије.
Ова комисија даје мишљење на предлог пројекта јавно-приватног пар539
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тнерства, односно предлог концесионог акта ако су испуњени законом
прописани услови, а у два случаја узимајући у обзир и претходно прибављено мишљење министарства надлежног за послове финансија. Предлог пројекта односно предлог концесионог акта, ради мишљења, доставља се министарству надлежном за послове финансија, након пријема
предлога од стране надлежног јавног тела. У случају да постоје елементи
концесије, образује се стручни тим јавног тела који пружа стручну помоћ
јавном телу у припреми анализа и студија, услова конкурсне документације, правила и услова, као и критеријума за избор понуде, прегледање понуда, утврђивање предлога одлуке и слично. Надлежности комисије, наведене у чл. 68 Закона поред поменутог давања мишљења обухватају помоћ у припреми предлога за ЈПП, информисање и консултовање, израду
методолошког материјала и др. Без обзира на представљеност појединих
министарстава у самом саставу Комисије, препорука не само за нашу Комисију, већ и за слична тела у Македонији, Црној Гори и Босни и Херцеговини је да се поред постојања централног тела на нивоу или повезаног
са министарствима економије или финансија, формира међуминистарско координационо тело, по угледу на Грчку. Ово тело у Грчкој се показало као добар начин за интеграцију политике јавно-приватних партнерстава у опште политике владе.

IV Закључак
Једно од стратешких питања реформе јавне управе је и стварање
институционалне структуре која би подстицајно деловала на економске
активности и привредни развој. Резултати остварене транзиције показују
да ни после две и по деценије транзиционог лутања, још увек нема јасног
опредељења за избор и изградњу институција, које су у области управљања инвестицијама у јавном сектору привреде и раније биле дифузне, а сада дифузне и конфузне. Доминирајући неолиберални концепт пратили
су различити покушаји и пројекти реформе, али стварност ове реформе
старе преко две деценије демантује: девастирана индустрија, растућа незапосленост, растући спољњи и јавни дуг. Овај ниво конфузије такав је да
се рационални грађанин може запитати да ли је ово резултат случајног
или планираног хаоса. Будући да приватизација јавно-комуналних предузећа није била популарна опција, за очекивати је да ће већи број ових делатности у будућности бити у неком од режима дугорочне сарадње јавног и приватног сектора. Закључивање јавних уговора подразумева довољно развијене капацитете органа јавне власти да процене ризике, али
и да поседују механизме регулације као одговор на чињеницу да су јавно540
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приватна партнерства и многи облици уговора о дугорочној сарадњи заправо релациони уговори, те се инструментима регулације може утицати на извршење релационих уговора. У процесу спровођења локалних
стратегија економског развоја показује се да стратегије и акциони планови сами по себи не гарантују постојање добрих извора финансирања,
већ да је неопходно знање о овим новим облицима сарадње у јавном сектору привреде, и институционална подршка у процени ризика и избору
пројеката.
Неопходно је развити један функционални систем подршке локалним органима власти, јачањем капацитета и улоге Комисије за јавно-приватно партнерство и стварањем неког институционалног механизма
функције стручне помоћи како би се приближила локалном нивоу. Читава „шума” тела надлежних за конкурентност и локални економски развој, акционих планова, националних, регионалних и локалних стратегија, а без видљивих резултата у домену јачања сарадње јавног и приватног сектора и изналажења нових инструмената локалног економског развоја говори о томе да проблем јесте макроекономско окружење, али да
упркос томе применом правила „keep it simple” фокус мора бити стављен
на развој једноставног, функционалног система стручне и оперативне подршке како локалним органима власти, тако и самој Комисији за јавноприватна партнерства.
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Associate Professor at the Faculty of Law, University of Belgrade

ТHE IMPORTANCE OF INSTITUTIONS
FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE
COOPERATION AND LOCAL ECONOMIC
DEVELOPMENT
Summary
The aim of this paper is to highlight the fact that one of the crucial reasons for the weak state of public-private cooperation, particularly in the form
of public-private partnerships, and thus the local economic development, is institutional confusion in the system of public administration and the network of institutions responsible for local economic development and promotion of comp541
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etitiveness. While strategic planning exists at local and regional level, it is noticeable that there are underdeveloped regulatory powers of municipalities and cities, while on the other hand, in the forest of local actors which mission is to promote economic development, those who should provide technical and operational support to the selection and implementation of projects are missing. The
author attempts to present the shortcomings of the institutional structure for cooperation between the public and private sectors in the choice of financing instruments for local economic development, in particular public-private partnerships, as well as to point out some useful comparative examples of good practices in order to improve the existing institutional framework.
Key words: local economic development, competitiveness, institutions, publicprivate partnerships.
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Др Јелена ГАЗИВОДА
АОД Јанковић, Поповић, Митић

ДИРЕКТНИ УГОВОР
Резиме
Директан уговор је именовани, тространо обавезујући, формални,
каузални, акцесорни уговор са споразумно утврђеном садржином са дуготрајним извршењем престација, који закључују финансијери пројекта,
приватни субјект/пројектно друштво, и уговорне стране из основних комерцијалних уговора на којима почива пројекат. Овај уговор, најуже посматрано, представља „део пакета обезбеђења“ финансијских институција које обезбеђују финансирање, али је и много више од тога будући да је
од утицаја на опстанак пројекта али и на питање уговорних страна у
основном уговору о сарадњи јавног и приватног субјекта, с обзиром да
представља уговорени механизам замене приватног субјекта новим који
ће допринети опстанку пројекта и пуном измирењу обавеза по основу
обезбеђеног финансирања. За разлику од типичних средстава обезбеђења
која подразумевају извршење на предмету обезбеђења, овај уговор обезбеђује „директно“ укључење у пројекат кроз „ступање“ у уговорни однос на коме почива пројекат, уз преузимање старања о реализацији пројекта. Догађај који даје повод за активирање механизма „ступања у уговор“ је неизвршење доспеле обавезе пројектног друштва која прети да доведе до раскида
уговора на основу кога се реализује конкретан пројекат, а посредно доводи
у питање и могућност потпуног извршења обавеза пројектног друштва
према финансијским институцијама које су обезбедиле финансирање. Директним уговором се обезбеђују две могућности за „опстанак пројекта“: а)
„ступање у уговорни однос“, као и б) пренос права и обавеза пројектног
друштва на другог субјекта, који испуњава све неопходне услове и критеријуме да може да обезбеди да пројекта настави да се реализује онако како
је иницијално било предвиђено у тренутку закључења основног уговора о
сарадњи који уређује спровођење конкретног пројекта за који је обезбеђено
финансирање. Директним уговором, на основу унапред дате сагласности
уговорних страна, суспендује се право на раскид уговора за одређено време,
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док се не покуша са „одржавањем“ пројекта живим, а одлуком финансијера
пројекта, који није непосредна уговорна страна у односу јавног и приватног субјекта, обезбеђује се и механизам за промену уговорне стране, што
отвара питања аутономије воље уговорних страна као и питања хијерархије и односа јавног и приватног интереса.
Кључне речи: директни уговор, финансирање дугорочних уговора, обезбеђење финансирања, „ступање“ у уговорни однос, унапред
дат пристанак на суспензију права на раскид уговора.

I Појам, значај, циљ и обележја директног уговора
Директни уговор (енг. direct agreement или lenders direct credit agreement) представља део пакета уговора, који уређује однос јавног и приватног субјекта/пројектног друштва и среће се код различитих модела јавноприватног партнерства,1 односно закључује се у вези са уговором о концесији. Иако овај уговор представља, најуже посматрано, део „пакета
обезбеђења“ финансијских институција које обезбеђују финансирање (у
даљем тексту: финансијери пројекта)2 он је много више од тога будући да
излази изван оквира пуког обезбеђења финансијера пројекта и задире дубоко у однос јавног и приватног субјекта, али не само њих, већ и других
учесника у реализацији пројекта, од утицаја је на опстанак пројекта, али
и на питање самог уговорног односа и уговорних страна у основном уговору о сарадњи јавног и приватног субјекта.3

1

2
3
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Michael Geddes, Making Public-Private Partnership Work: Building Relationship and Understanding Cultures, London, 2005, 8-15; Слађана Бенковић, Слађана Барјактаревић Ракочевић, „Модели јавно-приватног партнерства у финансирању инфраструктурних пројеката“, Операциони менаџмент у функцији одрживог економског раста и развоја Србије 2011-2020, Београд,
2011, 492-494; A Guidеbook on Public-Private Partnership in Infrastructure, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2011, 4-10; Yong Hee Kong, „Different Models of PPP“, Cross-Border Infrastructure Toolkit, Public Private Infrastructure Advisory Facility
(PPIAF), доступно на адреси: http://www.ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/CrossBorder-Infrastructure-Toolkit/Cross-Border%20Compilation%20ver%2029%20Jan%2007/Session%204%20-%20Private%20Sector%20Participation/Private%20Sector_02%20Diferent%20Models%20of%20PPP%20-%2029%20Jan%2007.pdf.
Jeffrey Delmon, Public-Private Partnership in Infrastructure, An Essential Guide for Policy Makers,
New York, 2011, 21.
У домаћем праву овај уговор је уведен Законом о јавно приватном партнерерству и концесијама - ЗЈПКК, Службени гласник РС, бр. 88/2011, 15/2016, међутим и даље се, због ограниченог
броја пројеката који се у Републици Србији покрећу, односно реализују у складу са поментуим
законом, веома ретко среће у пракси а сам ЗЈКПП овом уговору посвећује само један члан.

ПРИВРЕДНОПРАВНО ОКРУЖЕЊЕ

Право и привреда

Директан уговор је именовани, тространо обавезујући, формални,
каузални, акцесорни уговор са споразумно утврђеном садржином са дуготрајним извршењем престација, који закључују финансијери пројекта,
приватни субјект/пројектно друштво,4 и уговорне стране из основних комерцијалних уговора на којима почива пројекат.5 Који се уговори могу
сматрати основним комерцијалним уговорима на којима почива пројекат, разликује се од случаја до случаја, у зависности од особености конкретног пројекта. Ови уговори се најопштије могу одредити као уговори
из којих произлази плаћање накнаде пројектном друштву, односно уговори из чијег извршења настају финансијска средства којима се обезбеђује извршење обавеза пројектног друштва према финансијерима пројекта.6
Без обзира на околност што се приликом обезбеђивања пројектног
финансирања финансијерима пројекта достављају финансијски модел
пројекта, пословни план, односно планирани буџет пројектног друштва,
финансијери пројекта, у пракси, најчешће желе да виде и сам уговор који
обезбеђује претежни, а понекад и једини, будући приход пројектног друштва, из кога ће се сервисирати обавеза финансијског задужења. Утолико
4

5
6

Уговори о сарадњи јавног и приватног субјекта најчешће подразумевају оснивање посебног
привредног друштва у форми друштва капитала (најчешће друштва са ограниченом одговорношћу, енг. special purpose vehicle/SPV), које оснива приватни субјект, односно конзорцијум
приватнх субјеката, који је од стране јавног субјекта одабран у законом уређеном поступку,
селективном и транспарентном поступку (уређеном Закон о јавним набавкама, односно посебим законом који уређују јавно-приватна партнерства, односно концесије), и које привредно друштво преузима обавезу извршења уговорних обавеза и остваривања права уређених
уговором који закључује са јавним субјектом. Ово друштво се у теорији а и у пракси реализације уговора о сарадњи јавног и приватног субјекта назива различито: друштво посебне намене, пројектно друштво, концесионо предузеће, и сл.
Graham D. Vinter, Project Finance: A Legal Guide, London, 2006, 273.
Као комерцијални уговори из којих пројектно друштво остварује право на накнаду у пракси се
најчешће појављују именовани уговор о пружању услуга који, у зависности од пројекта до пројекта, добија специфична обележја и најчешће и другачији назив који одговара природи услуге
која се пружа - уговор о транспорту нафте, односно уговор о траспорту природног гаса, код којих пројектно друштво остварује приход по основу транзитне таксе која се плаћа за пренос/транспорт закупљених капацитета у односу на уговорене количине нафте / гаса; уговор о
пружању лучких услуга, односно уговор о пружању аеродромских услуга, код којих пројектно
друштво остварује приход по основу лучких, односно аеродромских такси; уговор о управљању, уговор о концесији, и др. Такође, код уговора о изградњи постројења за производњу електричне енергије као најважнији уговор се појављује уговор о откупу енергије (енг. power purchase agreement / PPA), на основу кога јавни субјект откупљује најчешће целокупан контигент произведене електричне енергије и за то пројектном друштву плаћа уговорену накнаду.
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је и значајније да су и ови уговори унапред договорени (да је садржина и
форма ових уговора усаглашена и да представља прилог основног / генералног уговора о сарадњи јавног и приватног субјекта), било у својој пуној садржини, или у форми споразума о свим битним елементима уговора (енг. term-sheet), јер тада обезбеђују да закључење директног уговора
остварује свој пун смисао.
Финансијере пројекта не интересују само основне одредбе ових уговора, већ, пре свега, одредбе које се односе на износ, валуту, динамику и
начин плаћања по тим уговорима, а додатно, и одредбе које се односе на
средства обезбеђења таквих плаћања. Будући да приходи које ће у будућности остваривати пројектно друштво, представљају основни, а неретко
и једини, извор прихода конкретног друштва, за финансијере пројекта је
од суштинског значаја и питање да ли постоји било који други субјект који претендује, или има уговорено или установљено право да, под одређеним условима, захтева плаћање из овог извора, те да ли је пројектно друштво установило било какво средство обезбеђења (садашње или будуће)
у корист било ког трећег лица, чије активирање би могло да умањи или
ограничи право финансијера пројекта на претендовано приоритетно намирење из средстава која пројектно друштво треба да оствари као приход из комерцијалног уговора.
Уговорна страна у директном уговору, може да буде, уз пројектно
друштво и финансијере пројекта, који су уобичајене уговорне стране у
директном уговору, и јавни субјект, посебно у случају кад су обавезе јавног субјекта (пре свега, обавеза плаћања накнаде за обављање делатности, односно за пружање услуга од општег интереса) од круцијалног значаја за будуће оперативно пословање пројектног друштва, односно за
обезбеђивање исплативости пројекта.
Иако је основни разлог закључења директног уговора уговарање
обезбеђења финансијера пројекта за њихово потраживање према пројектном друштву, финансијери пројекта ово средство обезбеђења не активирају на начин који је типичан за друге комерцијалне трансакције –
извршењем на предмету обезбеђења, већ на основу овог уговора „ступају“ у уговорни однос на коме почива читав пројекат, на начин да ступају
на место пројектног друштва, преузимајући његову улогу, односно преузимајући старање о реализацији пројекта. Овом приликом ваља имати у
виду да су: а) за финансирање ових пројеката финансијери пројекта обезбедили значајна средства, б) да се финансијска средства најчешће користе за иградњу новог, или реконструкцију већ постојећег објекта, постро546
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јења, односно система, в) да пројектно друштво остварује право на накнаду по уговору са јавним субјектом од тренутка започињања обављања
делатности која је предмет уговора, што наступа тек након изградње и
стављања у погон објекта, постројења, односно система, г) да финансијери пројекта као једино реално средство обезбеђења имају новац на рачуну пројектног друштва које пројектно друштво тек треба да започне да
приходује након започињања обаљања делатности, након изградње, односно реконструкције, у односу на чије трошење желе да задрже контролу, те да се највећи број средстава обезбеђења односи или на будућа потраживања (на пример, залога на будућим потраживањем пројектног
друштва из уговора из кога пројектно друштво тек треба да остварује
приход у неком будућем тренутку), или на будућу имовину коју пројектно друштво тек треба да стекне реализацијом пројекта, односно изградњом објекта, постројења, односно система.7
Отуда, закључењем директног уговора финансијери пројекта стичу
право да практично преузму даље вођење пројекта, односно да се „директно“ укључе у пројекат, за разлику од њиховог дотадашњег учешћа у
пројекту, у коме су обезбедили финансијска средства за реализацију пројекта и пратили извршење обавеза пројектног друштва по основу закљученог уговора јавног и приватног субјекта, као уговора о кредиту, када се
стекну услови за извршење обавеза пројектног друштва према финансијера пројекта, што, како смо горе навели, наступа од тренутка када пројектно друштво почне да приходује од обављања делатности која је предмет уговора који је закључило са јавним субјектом.
Догађај који даје повод за активирање овог механизма „ступања у
уговор“, предвиђеног директним уговором, је неизвршење доспеле обавезе пројектног друштва која прети да доведе до раскида уговора о сарадњи јавног и приватног субјекта. Дакле, у случају кад пројектно друштво
не испуни своју обавезу, финансијери пројекта су, на основу овог уговора, овлашћени да интервенишу директно у уговор, на унапред договорен
начин, под унапред договореним условима, односно у унапред договореном поступку, при чему ће оваквом интервенцијом у сам пројекат „купити“ одређено додатно време, у коме ће покушати да нађу начин за прева7

У појединим пројектима, као што је то случај са концесионим пројектима, и реконструисани,
односно изграђени објекат, постројење, односно систем све време представљају власништво
јавног субјекта те финансијери пројекта на оваквој имовини у већини правних система и не
могу да установе средство обезбеђења будући да пројектно друштво ни у једном тренутку не
представља власника те имовине.
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зилажење конкретног проблема који је наступио, настојећи да пројекат
одрже живим, а све са циљем да он доживи свој пуни животни век и финансијери пројекта у целости намире своје потраживање према пројектном друштву, на начин како је то било пројектовано, очекивано и планирано у иницијалној фази постизања споразума о читавом сету уговора
који обезбеђују успешну реализацију пројекта.8
Преговарање директног уговора представља посебно деликатан задатак будући да је овај уговор вишестрани уговор и он обавезно мора да
укључи одговарајуће сагласности и одобрења стране из комерцијалног
уговора, која се дају унапред, а чији је циљ да се, и поред неизвршења
обавеза пројектног друштва, одржи на снази комерцијални уговор, те је у
пракси уобичајено инсистирање финансијера пројекта на следећим обавезним елементима овог уговора:
а) финансијери пројекта желе за себе да задрже право да имају
увид, односно да имају утицај на висину накнаде која се уговара у непосредном односу пројектног друштва и друге уговорне стране из комерцијалног уговора. Веома често финансијери пројекта захтевају и да имају
контролу над начином извршења обавеза из комерцијалног уговора, а
посебно над механизмом измена било начина извршења уговора, било
цене предвиђене уговором будући да ово може да буде од утицаја на начин извршења обавезе пројектног друштва према њима, што се последично може одразити на могућност, динамику и уредност измирења обавеза пројектног друштва према финансијерима пројекта. Додатно, финансијери пројекта желе да обезбеде да им уговорне стране пројектног
друштва унапред, самим закључењем директног уговора, дају сагласност
„ступање“ у комерцијални уговор и на преузимање права и обавеза пројектног друштва из комерцијалног уговора;
б) финансијери пројекта за себе увек најпре желе да осигурају извесност да, у случају неизвршења обавезе пројектног друштва према њиховој
уговорној страни из комерцијалног уговора, друга уговорна страна неће
одмах раскинути уговор, већ ће о наступању ове околности најпре обавестити финансијере пројекта, остављајући им примерен рок, који се најчешће унапред договори, у коме ће финансијери пројекта настојати да нађу
решење за проблем у реализацији уговора који је наступио; и на крају,
в) финансијери пројекта желе да се уговором унапред обезбеде да
им друга уговорна страна из комерцијалног уговора неће ни на који дру8
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ги начин оспорити, ускратити могућност или отежати да они преузму
управљање пројектом, односно да неће покушати да осујети финансијере
пројекта у оваквом настојању.9
Овакав сет захтева представља озбиљно ограничење за другу уговорну страну из уговора са пројектним друштвом, која и сама може да
има интерес да настоји да преузме пројекат,10 те се у пракси закључења
ових уговора, неретко срећу и одређени захтеви ових лица према финансијерима пројекта, као, на пример, захтеви за правом прече куповине
ових лица, кад конкретни уговори допуштају право прече куповине, чему
се најчешће противи јавни субјект, с обзиром на intuitu personae природу
уговора и начин одабира приватног субјекта, временског ограничења
права финансијера пројекта да преузму пројекат ступајући у права и обавезе пројектног друштва,11 као и ограничење могућности остваривања
овог права на максимално једну могућност ступања у уговор на место
пројектног друштва током читавог века трајања уговора.
Јавни субјект има много разлога да подржи закључење директног
уговора, јер уговарањем овог механизма заштите у корист финансијера
пројекта, финансијери пројекта делом делују и у корист јавног субјекта,
одржавајући пројекат живим и настојећи да му обезбеде пун животни век.
Као основна питања у вези са директним уговорима постављају се
следећа питања: а) када се финансијерима пројекта може допустити да
ступе у пројекат, односно да преузму контролу над њим, б) која је права
мера преузимања обавеза пројектног друштва, које је оно иницијално
преузело закључењем уговора, и в) до које мере, односно до ког тренутка
у времену се финансијерима пројекта може омогућити да изнађу начин
за отклањање проблема, који прете да угрозе читав пројекат.
У односу на прво питање, већина директних уговора даје простора финансијерима пројекта да могу да ступе у пројекат у било ком тренутку. Ове
одредбе се намерно постављају најшире могуће у овој врсти уговора, остављајући финансијерима пројекта могућност да, у зависности од околности конкретног случаја, одаберу тренутак када ће озбиљност пропуста пројектног
друштва бити таква да може да угрози пројекат, а они одлуче да искористе
9
10

11

На пример, захтевима за привремену меру забране преузимања пројекта и слично.
На пример, откупом потраживања финансијера према пројектном друштву, посебно у случајевима када износ пројектног финансирања није такав да би преузимање овакве обавезе за
комерцијалног учесника у послу било немогуће или у случајевима када је пројектно друштво
измирило претежан део обавезе према финансијерима пројекта.
У пракси је овај захтев најчешће усмерен на две, а максимално пет година.
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уговорено право. У погледу обима преузимања одговорности и обавеза пројектног друштва, такође нема никаквих ограничења. Напротив, директни уговори управо допуштају могућност преузимања свих обавеза и одговорности
из уговора пројектног друштва са јавним субјектом, односно другом уговорном страном из комерцијалног уговора. И коначно, временски период до када се финансијерима пројекта може омогућити да нађу начин за отклањање
проблема је, такође, веома флесибилно одређен будући да је њихова „интервенција“ у пројекат руковођена одржавањем пројекта живим.
Директним уговором се, по правилу, обезбеђујују, практично, две
могућности за „преживљавање“ пројекта: а) тзв. „ступање“ у уговорни
однос (енг.step-in), као и б) пренос права и обавеза пројектног друштва
на другог субјекта, који испуњава све неопходне услове и критеријуме да
може да обезбеди да пројекат настави да се реализује онако како је иницијално било предвиђено у тренутку закључења основног уговора о сарадњи јавног и приватног субјекта.

II Најважније одредбе директног уговора
Директни уговор, као што је то горе поменуто, представља најчешће тространи уговорни однос. У пракси су могуће различите опције
овог уговора, а као најчешће, са приближно истом или веома сличном садржином срећу се следеће могућности: а) директни уговор који закључују
финансијери пројекта, пројектно друштво и уговорна страна из комерцијалног уговора, који обезбеђује основни приход пројектног друштва, и
б) директни уговор који закључују финансијери пројекта, пројектно друштво и јавни субјект.12
Директни уговор као своју основну одредбу има одредбу према којој страна уговорница пројектног друштва (било да је то јавни субјект
или уговорна страна из комерцијалног уговора) потврђује да је упозната
са постојањем уговора о кредиту, који закључују финансијери пројекта и
пројектно друштво, са комплетним пратећим пакетом обезбеђења који
конкретан уговор о кредиту поседује те да се саглашава са средствима
обезбеђења из конкретног уговора о кредиту,13 а јавни субјект, односно
12

13
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уговорна страна из комерцијалног уговора, додатно потврђују да нису
упознати да постоји било какво друго установљено средство обезбеђења
обавеза пројектног друштва у вези са уговором који су закључили.14
Пројектно друштво закључењем директног уговора овлашћује даље
јавног субјекта, односно своју уговорну страну из комерцијалног уговора,
а овај то прихвата преузимајући уговорну обавезу, да ће сва плаћања која
је дужан да изврши према уговорима које има са пројектним друштвом,
исплатити пројектном друштву на рачун у односу на који су финансијери
пројекта установили средство обезбеђења (најчешће се уговара постојање
рачуна посебне намене – енг. special purpose accountили escrow account) или
на неки други рачун, који одреде финансијери пројекта, а над којим они
такође имају контролу, односно у односу на који рачун имају приступ, при
чему се ово овлашћење, све време трајања овог уговора, не може опозвати,
ограничити нити искључити, без претходне писане сагласности финансијера пројекта. Свако плаћање које буде извршено на уговорени начин сматраће се извршењем обавезе јавног субјекта, односно друге уговорне стране из комерцијалног односа, према пројектном друштву, у свему на начин
на који је уговорено њиховим основним уговором – дакле сматраће се
уредно и благовремено извршеним плаћањем према пројектном друштву.15 Оваквом одредбом финансијери пројекта практично врше преусмеравање средстава из којих би пројектно друштво измиривало обавезу
према финансијерима пројекта на посебан рачун у односу на који имају
установљено средство обезбеђења, чиме осигуравају измирење обавезе
пројектног друштва по основу уговора о кредиту, којим је обезбеђено финансирање пројекта, и извршење уговора са јавним субјектом.
Даље, закључењем директног уговора јавни субјект, односно друга
уговорна страна из комерцијалног уговора, се обавезују да неће раскинути
уговор са пројектним друштвом, а да о томе претходно писмено не обавесте финансијере пројекта, онда кад наступи разлог за раскид, предвиђен
уговором закљученим са пројектним друштвом. Претходно обавештење,
које су дужни да доставе финансијерима пројекта, обавезно мора да садр14

15

у случају односа јавног субјекта и пројектног друштва, реч је о уговору који уређује права и обавезе уговорних страна у вези са реализацијом конкретног пројекта док се у односу пројектног
друштва и друге уговорне стране из комерцијалног односа, мисли на уговор који уређује права
и обавезе уговорних страна у вези са обављањем комерцијалне делатности пројектног друштва,
из којег пројектно друштво остварује једини или највећи део прихода, из којих сервисира извршење обавеза према финансијерима пројекта, по основу уговора о кредиту.
E. R. Yescombe (2007), 194-196.
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жи предлог датума са којим би уговор потенцијално могао да буде раскинут, информацију о разлозима за раскид уговора, као и спецификацију износа који је пројектно друштво дужно јавном субјекту, односно другој уговорној страни из комерцијалног уговора, уколико је применљиво, тј. ако је
уговорена и обавеза плаћања пројектног друштва према јавном субјекту,
односно према уговорној страни из комерцијалног уговора, у ком случају
су обавезни и да таксативно прикажу обавезе које је пројектно друштво
било дужно да изврши према њима, а није их извршило.
У директним уговорима у којима је уговорна страна јавни субјект,
уобичајена је и одредба која уређује тзв. ликвидно тржиште,16 према којој,
током трајања периода који започиње достављањем писаног обавештења о
намери раскида уговора и траје уобичајено 90 дана (што је применљиво на
оперативну фазу спровођења уговора), односно 120 дана (што је применљиво током фазе изградње објекта, постројења, односно система), финансијери пројекта достављају писано обавештење јавном субјекту о разлозима због којих су уверења да у конкретном случају не постоји ликвидно тржиште за конкретан пројекат, односно због чега сматрају да у датом тренутку на ужем или ширем тржишту (у зависности од тога на који начин је
пројекат одређен), не постоји потражња за конкретним пројектом, односно не постоји правно лице, које би било заинтересовано да узме учешћа у
конкретном пројекту, преузимајући права и обавезе пројектног друштва, а
које поседује сва потребна знања, искуства, референце, технику и технологију и обучен кадар, да би могло да обезбеди да пројекат „преживи“, тј. да
настави да се спроводи и извршава на договорен начин.
У случају да је јавни субјект супротног мишљења од онога које су изнели финансијери пројекта, дужан је да у року који је прописан уговором, а
који према стандардним моделима овог уговора најчешће износи 14 дана,
рачунајући од дана добијања обавештења од стране финансијера пројекта да
ликвидно тржиште, по њиховом мишљењу, не постоји, обавести финансијере пројекта о својим разлозима зашто сматра да ово тржиште постоји.
У случају кад су јавни субјект и финансијери пројекта различитог
мишљења у погледу постојања ликвидног тржишта за пројекат, тада одлуку о томе постоји ли ликвидно тржиште доноси орган или тело који је
уговором одређено за решавање спорова између страна о питањима у односу на која имају другачије мишљење. У случају да су и јавни субјект и
финансијери пројекта мишљења да за конкретан пројекат не постоји ли16
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квидно тржиште, односно ако овакву одлуку донесе уговорени орган, односно тело за решавање спорних питања у вези са уговором, уговор јавног и приватног субјекта се аутоматски раскида.
Директни уговор увек садржи одредбу о томе да ће, у било које време кад је наступило неизвршење уговорне обавезе пројектног друштва,
које даје основа за раскид уговора (без обзира на околност да ли је у вези
са овим непоступањем упућено писано обавештење о намери да се уговор раскине) или током периода у коме, након достављања писаног обавештења о намераваном раскиду уговора, финансијери пројекта настоје
да нађу начине да се проблем који је настао у извршењу уговора превазиђе, финансијери пројекта имати право да именују свог представника, чије
увођење у однос јавног и приватног субјекта предвиђа директни уговор,
који ће преузети бригу о пројекту, управљати њиме, и који ће се старати
о извршавању обавеза и остваривању права пројектног друштва.
Уговорено право „ступања“ у пројекат, је по својој суштини најближе именовању принудне управе, с том разликом што се именовање представника финансијера пројекта врши добровољно, на основу уговора, а
не на основу закона, као што је то најчешће случај са принудном управом, која подразумева и ангажовање надлежног државног органа (суда,
регулаторног органа надзора и слично). Даље, активности именованог
представника финансијера пројекта трају док за његовим ангажовањем
постоји потреба, односно док пројектно друштво не превазиђе проблеме
који су угрозили пројекат, што не мора да буде унапред временски ограничено нити орочено. Значајна разлика овог института у односу на институт принудне управе је и у томе, што од дана именовања принудне
управе престају овлашћења дотадашње управе друштва, а на принудног
управника прелазе све дужности управе друштва. Овлашћени представник који се овим уговором уводи у пројектно друштво, практично, не
преузима овлашћења и дужности управе, већ заједно са пројектним друштвом ради на превазилажењу проблема који су угрозили пројекат, односно прете да га угрозе, и који је, заједно и солидарно са пројектним
друштвом, одговоран према финансијерима пројекта.17
У вези са овим правом финансијера пројекта, у пракси су чести
примери уговора у којима финансијери пројекта предвиђају право да се
17

У пракси реализације уговореног права „ступања у пројекат“, именовани представник финансијера пројекта практично преузима дужности управе друштва, а заједничка и солидарна
одговорност напоредо са пројектним друштвом, представља још једно средство обезбеђења
које за себе уговарају финансијери пројекта.

553

4-6/2016.

Јелена Газивода (стр. 543-562)

лице које се именује на њихов предлог стара о целокупној, или за финансијске институције, важном делу имовине пројектног друштва, како би
обезбедило да не дође до умањења ове имовине, у свему у складу са сетом
средстава обезбеђења који су уговорени као пратећи уговори уз уговор о
кредиту који је дат пројектном друштву, односно како би ово лице обезбедило извршење других уговорних обавеза, без опасности по наступање
ризика који могу да се одразе на имовину пројектног друштва, али и извршење других обавеза овог друштва, за шта, према финансијерима пројекта, ово лице одговара солидарно са пројектним друштвом.
Лице које се именује на предлог финансијера пројекта се уобичајено назива „додатни носилац обавезе“ (енг. aditional obligor), а у уговорима се неретко среће и под називом „овлашћени представник финансијера“ (енг. representative).
Пројектно друштво које је уговорна страна у директном уговору се
закључењем уговора обавезује да ће потпуно сарађивати са лицем кога
именују финансијери пројекта, у смислу стављања на располагање свих
неопходних информација, документације и свега осталог што је потребно како би се током овог периода суспензије односно „застоја“ у могућности раскида уговора, проблем који је довео до настанка основа за раскид уговора отклонио, превазишао, дугорочно решио, и пројекат био доведен у стање да може да настави да се спроводи на уговорен начин.
Закључењем директног уговора јавни субјект, односно друга уговорна страна из комерцијалног уговора, се обавезују према финансијерима пројекта да, током периода „ступања у уговор“ (енг. step-in period), неће раскинути уговор, без обзира на непоступање пројектног друштва, које даје основа за раскид уговора, током ког периода ће се настојати да се
нађе начин да се проблем који је довео до немогућности извршења обавезе пројектног друштва превазиђе, како би пројекат „преживео“ кризу у
реализацији и наставио да се спроводи на начин на који је његова реализација уговорена.18
У случају кад су финансијери пројекта именовали, односно поставили горе поменутог овлашћеног представника, који се стара о имовини
пројектног друштва и уједно настоји, заједно са финансијерима пројекта,
да нађе начин за „преживаљање“ пројекта, јавни субјект, односно друга
уговорна страна из комерцијалног уговора, имају обавезу да, док траје
овај период налажења решења, односно могућности да пројекат прежи18
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ви, комуницирају и послују искључиво са овим лицем, а не са пројектним
друштвом, а будући да се ово лице сматра солидарно одговорним са пројектним друштвом, све активности и радње које буду извршене према
овом лицу сматраће се радњама, обавезама, односно активностима преузетим директно према пројектном друштву. Другим речима, током трајања периода „ступања у уговор“ од стране финансијера пројекта, односно
од стране њиховог овлашћеног представника, на уговорен начин и током
уговореног периода, наступа „застој“ у погледу могућности раскида уговора, у ком периоду се настоји да се проблем који је наступио, који је
узрок неизвршења обавезе пројектног друштва и који је дао основа за
раскид уговора, уколико је могуће, отклони у целости или барем делом,
како би се током истека овог периода могло наставити са реализацијом
пројекта, односно са извршењем уговора.
У том смислу, директни уговор представља битно ограничење права
на раскид уговора које се реализује добровољно, будући да се јавни субјект,
односно друга уговорна страна из комерцијалног уговора, саглашавају са
привременом суспензијом права на раскид уговора из уговора са пројектним друштвом, што се све оправдава значајем пројекта, његовом комплексношћу и, коначно, вредношћу инвестиције која је уложена у пројекат.
Период „ступања“ у однос јавног субјекта са пројектним друштвом,
односно у однос пројектног друштва и друге уговорне стране из комерцијалног односа (енг. step-in period), траје док траје време које је превиђено за то директним уговором. Током трајања овог периода финансијери
пројекта, али и јавни субјект, имају интерес како да отклоне тренутни
проблем у реализацији пројекта, тако и да поново успоставе ред, континуитет у извршавању обавеза пројектнох друштва и предупреде настанак
нових околности које могу да потенцијално представљају будуће проблеме у реализацији пројекта.
Уколико се, међутим, током трајања овог периода не отклоне проблеми који су довели у опасност пројекат и који су условили настанак
основа за раскид уговора, или ако наступе нове околности које су по својој природи такве да пројекат доводе у питање, раскид уговора поново
може да се наметне као једина опција.
Овлашћени представник ће, након истека периода током кога се старао о друштву и решио проблеме који су претили да угрозе пројекат, доставити писано обавештење јавном субјекту, односно другој уговорној
страни из комерцијалног уговора, а након протека уговореног рока од најчешће 30 дана, он ће бити ослобођен свих обавеза и одговорности према
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јавном субекту, односно према другој уговорној страни из комерцијалног
уговора, када ће се сматрати да је истекао период „иступања“ из односа
(енг. step-out period), након чега пројектно друштво поново преузима на
себе све обавезе и одговорности из уговора са јавним субјектом, односно
обавезе и одговорности из комерцијалног уговора, и директно је одговорно својим уговорним странама за извршење уговором преузетих обавеза.
Директни уговор, уз могућност одржавања пројекта „живим“ током
одређеног периода (енг. step-in period), а све у циљу налажења могућности да се проблем који је настао у вези са реализацијом пројекта, односно
извршењем обавеза пројектног друштва превазиђе, уобичајено предвиђа
још једну могућност – пренос права и обавеза пројектног друштва из уговора на друго лице које испуњава одређене услове прописане уговором
(енг. novation или substitution).19
У својству лица које испуњава прописане услове најчешће се уговором предвиђа круг лица која објективно могу да испуне услове опредељене
природом пројекта, с тим што је пракса закључења директних уговора указала на различит спектар ових лица, у зависности од тога с ким је уговор
закључен, и у којој се фази налази пројекат у тренутку када наступе околности које дају основа за раскид уговора. Тако, у случају тространих уговора код којих се у својству једне од уговорних страна појављује јавни субјект, уобичајено се предвиђа да се као лица на која се могу пренети права
и обавезе пројектног друштва из уговора са јавним субјектом, појављује
правно лице са чијим се именовањем унапред сагласио јавни субјект, које:
а) поседује сва потребна знања, искуства, правну и финансијску способност да буде уговорна страна у уговору са јавним субјектом, и да преузме
извршење свих обавеза пројектног друштва из уговора о сарадњи јавног и
приватног субјекта, и б) које запошљава лица која поседују потребна знања, имају неопходно искуство, референце, али имају и адекватну финансијску моћ, односно имају потребну мрежу подизвођача, што све даје уверавање и наду да ће моћи да на себе преузме извршење свих обавеза пројектног друштва из уговора о сарадњи јавног и приватног субјекта.20
С друге стране, директни уговори код којих се као једна од уговорних страна појављује уговорна страна из комерцијалног уговора уобичајено садрже другачију листу лица на која се могу пренети сва права и обавезе пројектног друштва, те се као најчешћи случајеви могу навести следећа лица: а) сами финансијери пројекта, б) њихово повезано лице, в)
19
20
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правно лице које је под непосредном или посредном контролом финансијера пројекта, г) стечајни управник, или (д) лице које поседује сва потребна знања, искуства, правну и финансијску способност да буде уговорна страна у комерцијалном уговору и да преузме извршење свих обавеза пројектног друштва из конкретног комерцијалног уговора, и које
поседује довољна средства и изворе (укључујући овде како финансијска
средства, тако и мрежу подизвођача) идентична или приближно слична
онима, која су била на располагању пројектном друштву на дан закључења конкретног комерцијалног уговора.
Директни уговор у вези са ступањем ових лица у уговорни однос
предвиђа да, осим у случајевима наступања повреде уговора која даје основа за раскид уговора, или током трајања периода кад је могуће извршити
горе описано ступање у уговор, финансијери пројекта могу, уз давање писаног обавештења јавном субјекту, односно другој уговорној страни из комерцијалног уговора, у зависности од природе конкретног директног уговора, исходовати пренос права и обавеза из уговора на друго лице које испуњава потребне услове, док се јавни субјект, односно друга уговорна
страна из комерцијалног уговора, обавезују да ће прихватити овакав пренос права и обавеза пројектног друштва на друго лице које испуњава све
потребне услове да може да настави да извршава уговорне обавезе, односно да може да обезбеди да се пројекат даље несметано реализује.
Будући да се код преноса права и обавеза из уговора практично ради
о промени уговорне стране, оваква промена се може извршити само уз
претходну сагласност јавног субјекта, односно друге стране из комерцијалног уговора који су дужни да у примереном уговореном року, од уобичајено десет до 30 дана, донесу одлуку о томе да подржавају предлог финансијера пројекта, у вези са учињеним предлогом лица које испуњава услове.
У циљу обезбеђивања извршења овакве обавезе поједини уговори
садрже и одредбу о томе да ће се ћутање јавног субјекта, односно друге
уговорне стране из комерцијалног уговора у уговореном року, сматрати
као прихватање предлога финансијера пројекта.
Рачунајући од датума кад јавни субјект, односно друга уговорна
страна из комерцијалног уговора да сагласност на лице на које ће прећи
сва права и обавезе пројектног друштва, односно истеком рока у коме су
дужни по уговору да дају овакву сагласност, наступају одређене уговорне
последице које сваки директни уговор прописује, и то:
а) пројектно друштво, односно било које друго одговорно лице које
је са њим солидарно одговарало за испуњење обавеза из уговора, ослоба557
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ђа се од тог тренутка pro future сваке појединачно, и свих обавеза, односно свих права из уговора са јавним субјектом, односно из уговора са
другом страном из комерцијалног уговора, а сва права и обавезе прелазе
тим даном на лице које испуњава све претходне услове да може да настави са реализацијом пројекта;
б) јавни субјект, односно друга уговорна страна из комерцијалног
уговора, треба да опозове било који основ за раскид уговора, односно
обавештење о раскиду уговора, под условом да је пропуст који је довео до
настанка основа за раскид уговора отклоњен, или је отпао у уговореном
року, рачунајући од дана извршеног преноса права и обавеза са пројектног друштва на другог субјекта, са чијим се преносом изричито или прећутно сагласио јавни субјект, односно друга уговорна страна из комерцијалног уговора, и
в) јавни субјект, односно друга уговорна страна из комерцијалног
уговора се обавезују да ће са финансијерима пројекта закључити нови директни уговор са истим битним елементима које је садржао и основни
директни уговор.
Иако иза преноса свих права и обавеза са пројектног друштва на
друго лице које испуњава све услове да настави са спровођењем пројекта,
стоји идеја да се на ово лице практично уговор пренесе у свему како је
иницијално закључен, начело флексибилности које однос јавног и приватног субјекта једино и може да одржи кроз читав век трајања пројекта,
долази у овом смислу до изражаја и допушта одређени степен измена
уговора које су по својој природи такве да уговор не мењају у погледу
битних елемената, али да га у појединим оперативним или техничким
аспектима могу променити, на начин да га учине пријемчивијим за прихват другом лицу које испуњава све услове да преузме права, обавезе и
одговорности пројектног друштва, и омогући опстанак пројекта, што је
заједнички циљ јавног субјкета и финансијера пројекта.
Директни уговор, уз бројне могућности које нуди, није нужно обавеза у погледу обезбеђивања исхода спашавања пројекта. У настојању да
спасу пројекат, финансијери пројекта ће се превасходно руководити својим интересима, тј. пре свега интересом обезбеђивања повраћаја новца
који су обезбедили пројектном друштву, с тим да се њихов интерес једним делом поклапа са интересом јавног субјекта да се пројекат сачува и
реализује до краја. Међутим, будући да интереси јавног субјекта и финансијера пројекта не морају нужно да се поклапају, финансијери пројекта
овим уговором настоје да обезбеде да пројекат преживи заиста само онда
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кад је реално и објективно за очекивати да се даљи озбиљни проблеми у
реализацији пројекта неће понављати, са чим се јавни субјект закључењем овог уговора практично саглашава, али је могућ и неуспех одржавања пројекта живим, ако то није економски оправдано, целисходно и изводљиво, у ком случају долази до раскида уговора.
Директни уговор је уговор настао у англосаксонском праву и није уређен у свим јурисдикцијама. Комплексност пројеката у вези са којим се закључује, а посебно вредност инвестиције у конкретне пројекта, у пракси је
довела до тога да се овај уговор обавезно прилаже као део пакета уговора о
финансирању, који се у данашње време најчешће припремају у складу са
LMA21 стандарима, у односу на чију примену се уговора енглеско право.22

III Директни уговор у домаћем праву
Директни уговор се у домаћој правној пракси појавио у тренутку
када још увек није постојао комплетан законски оквир на основу кога су
се реализовали сложени пројекти сарадње јавног и приватног субјекта.
Можда је неправедно рећи да Република Србија није имала комплетан
законски оквир за реализацију пројеката сарадње јавних и приватних субјеката јер су постојали прописи на основу којих је реализован ограничен
број оваквих пројеката, , али је потпуно основано истаћи да законски
оквир није био усклађен са највишим стандардима реализације ових пројеката присутних у свету, али и у блиском суседству. Због тога је, нажалост, и дошло до неуспеха неколико великих пројеката који су били започети у Републици Србији од 2000. године наовамо. Оно што се у пракси
показало посебно деликатним и критичним за (не)успех одређеног броја
иницираних пројеката било је неразумевање, односно недовољно разумевање: принципа и начела на којима се заснивају односи сарадње јавног и
приватног субјекта; основних комерцијално-финансијских параметара
на којима су засновани пројекти сарадње јавног и приватног субјекта;
економско-правне логике ових односа; ризика који су повезани са реализацијом ових пројеката и разумне (рас)поделе ризика између уговорних
страна; и нужности промене визуре разумевања економских и правних
института, који се не могу подвести под, нити изједначити, па ни упоредити са особеностима других економско-правних односа.

21
22

Loan Market Association, која је основана 1996. године са седиштем у Лондону.
Скројен по моделу уређеном енглеским правом, овај уговор у пракси извршења у земљама
континентале правне традиције може изазвати низ проблема у његовом спровођењу
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Основу за реализацију значајнијих пројеката који су се у Републици
Србији спроводили од краја 90-их година прошлог века наовамо чинили
су: Закон о облигационим односима,23 Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса,24 Закон о концесијама,25 Закон о
комуналним делатностима,26 и др. Колико год да су се ови прописи унапређивали на основу потреба домаће праксе, они су били недовољна база
за реализацију великих инвестиционих пројеката јавних и приватних субјеката који су укључивали екстерно финансирање обезбеђено од стране
међународни финансијских институција, вредности неколико милијарди
евра. Неразумевање комплексности односа јавног субјекта / приватног
субјекта / пројектног друштва / финансијера пројекта, непознавање природе директног уговора, и, на свему томе базиран, недостатак флексибилности у преговорима, указали су на апсолутну нужност едукације
оних који ће се у будућности наћи у преговарачким тимовима на страни
јавног субјекта и нужност унапређења законског оквира.
Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама27 Републике
Србије представља један од иновативнијих закона кад је реч о директном
уговору будући да га већина закона који уређују ове уговоре директно не
помиње. Поменути закон овај уговор не уређује детаљно, већ га предвиђа
као средство обезбеђења које захтевају финансијери пројекта. У погледу
уговорних страна, Закон о јавно-приватном партнерству овај уговор, такође, дефинише као тространи уговор који закључују јавни партнер, приватни партнер и финансијери пројекта, а према коме јавни партнер може
да се сагласи да: а) ће финансијери пројекта бити овлашћени да уместо
приватног партнера, привремено врше сва права из јавног уговора и да
исправе, односно отклоне било који пропуст приватног партнера, а да ће
јавни партнер прихватити наведене радње, као да их је извршио приватни партнер непосредно, б) приватни партнер, без претходне сагласности
23

24
25
26

27
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Закон о облигационим односима – ЗОО, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука Уставног суда Југославије и 57/89; Службени лист СРЈ, бр. 31/93; Службени лист СЦГ, бр.
1/2003 – Уставна повеља.
Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Службени гласник
РС, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – исправка и 123/07 – др. закон.
Закон о концесијама, Службени гласник РС, бр. 55/2003 (чијим ступањем на снагу је престао
да важи ранији Закон о концесијама, Службени гласник РС, бр. 20/97, 22/97 и 25/97).
Закон о комуналним делатностима – ЗКД, Службени гласник РС, бр. 88/2011 (чијим ступањем
на снагу је престао да важи ранији Закон о комуналним делатностима, Службени гласник РС,
бр. 16/97 и 42/98).
ЗЈППК, чл. 49.
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финансијера пројекта неће прихватити раскид уговора на захтев јавног
партнера, в) јавни партнер, на основу уговора, неће поднети захтев у вези
са пропустима приватног партнера, пре претходног писаног обавештења
финансијерима пројекта о томе, дајући финансијерима пројекта, као и
приватном партнеру могућност да исправе утврђене недостатке, г) ће јавни партнер унапред дати сагласност на привремено или коначно уступање уговорне позиције или било ког права приватног партнера, и да ће дати тражена одобрења за оснажење обезбеђења датог финансијерима пројекта од стране приватног партнера, д) све друге уобичајене одредбе које
су оправдане у циљу адекватног обезбеђења интереса јавног партнера и
финансијера пројекта.
Закон о јавно-приватном партнерству прописује обавезу јавног субјекта да прибави сагласност Владе Републике Србије, владе аутономне
покрајине, односно скупштине јединице локалне самоуправе, у зависности од случаја, на закључење директног уговора, те да добијена сагласност подразумева право финансијера пројекта да, без накнадног одобрења, могу да спроводе радње и штите своја права на начин предвиђен директним уговором.

IV Уместо закључка
Имајући у виду веома ограничен број случајева у домаћој пракси у
којој је закључиван директни уговор, оно што остаје као задатак шире
друштвене заједнице, опште и академске јавности, а посебно оних који ће
учествовати у реализацији ових пројеката је континуирана едукација, пре
свега на разумевању основних обележја односа сарадње јавног и приватног субјекта, као и односа приватног субјекта и финансијера пројекта,
као и свих специфичности директног уговора, уз обавезу посебног уважавања специфичности сваког појединачног пројекта, који одлучујуће
детерминишу услове и начин његове реализације. Посебно важно питање
јесте и разумевање ових уговора од стране судија, који се у досадашњоj
пракси нису сусрели са доношењем одлука у сложеним пројектима који
захтевају богато правно, економско, финансијско и комерцијално знање,
али и добро познавање конкретне индустрије у којој се одређени пројекат реализује.
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DIRECT CONTRACT
Summary
A direct contract is a named, tripartite, formal, causal, accessory contract
with content determined by mutual agreement and long-term consideration, executed by the project financers, private entity / project company, and the parties from
the underlying commercial contracts which the project is based on. This contract,
narrowly speaking, constitutes part of the ‘security package’ of the financial institutions providing the funding, but is also much more than that, given that it impacts
the survival of the project and also the matter of the parties in the underlying agreement on cooperation between a public and a private entity, since it constitutes the
agreed mechanism for substitution of the private entity with a new one which will
contribute to the survival of the project and settlement in full of the obligations relating to the provided funding. As opposed to customary security instruments which
specify enforcement on the property over which the security instrument was established, this contract provides for ‘direct involvement in the project through ‘step in’
into the contractual relationship on which the project is based, and taking over management of delivery of the project. The event which triggers the mechanism for
‘step in’ is defaulting on the due obligations of the project company which threatens
to cause termination of the contract based on which the specific project is being delivered, and indirectly also brings into question the possibility of fully completing the
obligations of the project company towards the financial institutions which provided the funding. A direct contract provides two possibilities for ‘survival of the project: a) ‘step in’, and b) assigning the rights and obligations of the project company
to another entity, which meets all the necessary requirements and criteria to be able
to ensure that delivery of the project continues as initially planned at the time of
concluding the underlying cooperation agreement which regulates the execution of
the specific project for which the funding was provided. The direct contract, based
on the prior consent of the parties, suspends the right to termination of the contract
for a specified amount of time, while ‘keeping the project alive’ is attempted, whereas a decision of the project financier, who is not a direct party in the relationship
between the public and the private entity, provides the mechanism for changing the
contractual party, which raises the issues of autonomy of will of the parties and of
the hierarchy and the relationship between public and private interest.
Key words: direct contract, funding a long-term contracts, enter into agreement, ‘step in’, security package.
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Др Александар ВУЛЕТИЋ
доцент на Универзитету „Унион – Никола Тесла“, Београд

ЈЕЗИК ПРИВРЕДНОГ ПРАВА ИЗГУБЉЕН У ПРЕВОДУ:
КОНТРАСТИВНО - ДИСТРИБУТИВНИ ОСВРТ
Резимe
Језици привредно-правне струке и науке, како српски, тако и енглески, изузетно су сложене семантичке појаве. Паушално и површно познавање ових регистара не само да онемогућава квалитетну професионалну комуникацију, већ кроз процес нестручног, односно погрешног превођења, може
да доведе и до огромних последица. Циљ овога рада јесте двострук. На пажљиво одабраном корпусу, уз примену контрастивне и дистрибутивне методе, прво приказујемо и анализирамо низ грешака које су настале приликом превођења привредно-правних текстова са енглеског на српски језик. Затим исцрпно тумачимо лексичко - терминолошке специфичности спорних
језичких јединица и дајемо њихове тачне преводе. На овај начин корисници
језика привредног права „уче на грешкама других“, обогаћују свој стручни
фразеолошки фонд на енглеском и српском језику, те додатно сазнају о последицама такозваног површинског превођења.
Кључне речи: привредно право, енглески језик, српски језик, стручно превођење.

I Увод: предмет и циљ рада, корпус и методе
Добро познавање привредно-правне струке и науке, како у њеним
најширим оквирима, тако и у погледу њених појединачних сегмената
(банкарства, осигурања, трговинског, интелектуалног, радно-социјалног,
пореског права итд.) данас између осталог подразумева и праћење стручне литературе која се углавном објављује на енглеском језику – lingua
franca средству светске пословне комуникације. Српски и енглески језик
привредног права јесу сложени функционално-формални језички систе563
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ми и социолингвистичке појаве. Само изузетно добро познавање страног
језика струке, у смислу познавања тачног и прецизног значења терминологије језика за посебне намене, може допринети његовом правилном
разумевању и употреби. Свако ко се одлучи да преводи текстове из поменуте области са једног језика на други, мора бити свестан чињенице да је
тај посао изузетно захтеван, да превасходно подразумева бар основно познавање дотичних стручних области, да захтева поседовање искуства и
високог степена обучености, као и зналачко коришћење стручне литературе. Нажалост, лица која се упусте у преводилачке послове овога типа,
неретко занемарују већину поменутих критеријума.
Предмет нашег рада јесу честе преводилачке грешке које се „поткрадају“ при превођењу привредно-правних текстова са енглеског на
српски језик. Циљ нам је да на њих укажемо, да правилно протумачимо
спорне стручне лексеме, као и да наведемо разлоге који доводе до лоших
превода (са често врло озбиљним последицама). На овај начин скрећемо
пажњу запосленима у привредно-правној области на конкретне језичке
проблеме, пружамо им могућност да обогате свој терминолошки фонд,
али и да, уколико нису у могућности да ангажују стручно лице за преводилачке послове, пазе како ће се „понашати“ у улози преводиоца.
Корпус на којем смо засновали нашу анализу састоји се из низа
текстова из области привредно - правног дискурса који су настали превођењем са енглеског на српски језик, а у које је аутор рада као преводилац,
рецензент или лектор имао увид. Из професионалних и етичких разлога,
имена аутора погрешних превода и самих извора из којих су преузети и
приказани примери у раду, нећемо помињати. Основни корпус допуњен
је примерима из новина, са телевизије и интернета, као и другим изворима ab experto типа.
У раду смо, поред дескриптивне и аналитичке методе, пре свега
користили контрастивну и дистрибутивну лингвистичку методу. Оне се
заснивају на семантичком контрастирању језичких јединица двају језика,1 са посебним освртом на лексичку дистрибуцију и разграничавање
значења2 специјализованог вокабулара струке. Ове методе укључују денотативну и конотативну стилистичку анализу лексема и текста, као и проучавање контекста као извора значења.

1
2
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Радмила Ђорђевић, Увод у контрастирање језика, 6. издање, Београд, 21.
Предраг Пипер, Методологија лингвистичких истраживања (преглед и хрестоматија), Београд, 2000, 175.
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II Улога фразеологије, полисемије и контекста
у превођењу језика струке
Радосављевић полисемију дефинише као „лексичку вишезначност, односно више значења речи код којих постоји семантичка веза која
се јавља паралелно у језику свакодневне комуникације и у стручним терминологијама.“3 Конотативно и денотативно значење лексеме, укратко
речено, поготово ако се ради о употреби опште лексике у терминологизоване сврхе, често се умногоме разликују.4 Занемаривање ове чињенице
и некоришћење стручних речника у којима се проналазе сва значења лексема и фразема, неретко резултирају озбиљним грешкама у преводу.
Контекст, као „исказ који претходи или следи некој речи или одломку, а утиче на значење те речи или одломка“,5 носилац је и давалац
значења у тексту. Само пажљива анализа, односно читање и тумачење целог текста који се преводи може помоћи да се стручне лексеме и изрази,
односно фраземе, добро разумеју и преведу. Скуп фразема у језику чини
његову фразеологију. Ж. Станојчић и Љ. Поповић стручне изразе, односно фраземе, виде као „устаљене скупове речи са посебним значењем“,6 и
при том врше њихову поделу на неколико врста, од којих су професионални и научни фразеологизми за наш рад свакако најбитнији.
Игнорисање контекста о лошем пословању једне фирме, већ јасно
изнетог у подужем пасусу текста из које је преузета спорна реченица која
следи, навело је немарног преводиоца да реченицу Company’s destiny was
in the balance due to the previously made decisions преведе као Судбина компаније била је у равнотежи захваљујући претходно донетим одлукама.
Израз in the balance овде се преводи у неизвесности, управо супротно од
у равнотежи, што је само једно од значења овога израза. О последицама
оваквог превода излишно је говорити.

3
4
5
6

Мирјана Радосављевић, „Одлучујућа улога контекста у решавању проблема полисемије у финансијском жаргону енглеског језика“, Речи, бр. I/1/2009, 105.
Вид. Даринка Гортан–Премк, Полисемија и организација лексичког система у српскоме језику, Београд, 2004.
М. Радосављевић, 109.
Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, Граматика српскога језика, Београд, Нови Сад,
1997, 176-177; Драгана Мршевић-Радовић, Фразеологија и национална култура, Београд,
2008, V.
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Превод административно-правне фраземе to reach an accomodation на српски језик јесте постићи нагодбу, односно нагодити се.7 И поред јасних назнака у тексту које упућују на покушај договора две стране у
спору, несмотрени преводилац реченицу They reached an accomodation in
a luxury business hotel преводи као Дошли су до смештаја у луксузном пословном хотелу, уместо Постигли су нагодбу у луксузном пословном хотелу, учинивши целу ситуацију, у најмању руку, трагикомичном.
Посезање за првом речничком одредницом кључне речи фраземе
(уколико се терминолошки речник уопште користи) и игнорисање лексичке полисемичности чини превод лошим и погрешним. Неискусан
преводилац тако, уз потпуну сигурност да реч passage увек и само може
да значи пролаз и/ли пролазак, реченицу Passage of the insurance bill will be
on the company’s agenda next week преводи као Пролазак нацрта закона о
осигурању биће на дневном реду у компанији идуће недеље. Међутим, реч
passage у привредно-правном контексту значи прихватање, односно
усвајање, поготову у оквиру фразе рassage of the bill, па је јасно да је једини тачан и функционално-стилски прихватљив превод поменуте енглеске реченице Усвајање нацрта закона о осигурању биће на дневном реду у
компанији идуће недеље.
Фино нијансирање превода, поштовање контекста језика струке у
којем се дискурс одвија, уз употребу неопходне високостручне литературе, упутиће квалитетног преводиоца да енглеску правну фразему to sum
up преведе као изнети основне тачке судског случаја, а не само као резимирати.8
Даље, фразна синтагма из енглеског језика true heir не преводи се
као истински наследник, већ као законски, односно законити наследник.
Да је лице које је преводило правни термин attorney general користило одговарајућу стручну литературу, не би поменути термин превело
са генерални тужилац, већ са министар унутрашњих послова и правде
(америчка варијанта енглеског језика).9
Тешко је понекад схватити шта је тачно узрок најрогобатнијих
могућих превода. Са друге стране, последице оваквих превода можемо
7

8
9
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Поред значења смештај и становање, реч accomodation, у оквиру привредно-правног регистра, има значење компромис, нагодба. Вид. Branko D. P. Vukčević, Comprehensive Dictionary of
Law, English-Serbian,Veliki pravni rečnik, englesko-srpski, Beograd, 2014, 12.
„In a packed and silent court-room the judge began to sum up.“ Живорад Ковачевић, Лажни пријатељи у енглеском језику, Београд, 2009, 232.
Ж. Ковачевић, 28.
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само да замислимо. Уколико административно-правна фразема Without
prejudice to the application of Articlе... буде преведена на српски Без предрасуде на апликацију члана..., онда овакву делатност у еуфемистичком смислу можемо окарактерисати као олако схватање преводилачког посла,
потпуно занемаривање врло специфичног привредно-правног језичког
стила (са свим његовим подстиловима)10 и одсуство икакве представе о
формално-значењској структури уговора. Беспотребно је рећи, поменути
енглески стручни идиом на српски се преводи Не доводећи у питање
примену члана...
Готово исти случај је и са преводом клаузе Subject to the conditions
set out in ... која је нестручно преведена Предмет услова утврђеним у ...
уместо Под условима утврђеним у ...

III Дословно (површинско) превођење и непознавање
стручне лексике
Непознавање и делимична наученост језика привредно-правне
струке, како страног тако и матерњег, један је од најчешћих разлога за
погрешне преводе са енглеског на српски језик. Поред тога, ту је и такозвано површинско превођење или надрипревођење, за које Прћић каже
да се заснива на познавању и преношењу искључиво основног значења
речи, уношењу минималних структурних измена у превод оригиналног
текста, заобилажењу свих речника и осталих стручних преводилачких
приручника, као и на невршењу било какве накнадне анализе, контроле
и уравнотежености превода.11 Ево како у пракси изгледају примери за
ове појаве.
To become effective, професионална фразема синтагматског типа из
области општег привредно-правног пословања, у преводу на српски језик гласи ступити на снагу, и најчешће не значи постати делотворан,
како се иначе преводи.
Површинско превођење до изражаја долази и у преводу израза to
find against the defendant, који се неретко погрешно преводи наћи нешто
против оптуженог / брањеника, уместо одлучити да је оптужени/брање-

10

11

Више о овоме вид. Александар Вулетић, „Quo vadis, nomen agentis? - Мовирани фемининуми
у функционалним стиловима привредно-правног дискурса“, Право и привреда, бр. 7-9/2015,
454-456.
Tvrtko Prćić, Engleski u srpskom, Novi Sad, 2005, 54.
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ник крив. Са друге стране, израз to find for the defendant / plaintiff значи
донети одлуку у корист туженог / тужиоца.
Израз to have the law on someone погрешно се преводи као спроводити закон према некоме. Овај израз значи повести поступак пред судом
против некога, односно тужити некога суду. Поднети тужбу на енглеском језику административно-правног стила може се исказати и фраземом to take action, која, иначе, у општем енглеском језику значи и предузети нешто.12 Када смо већ код речи law, као једне од кључних речи
стручне фразеологије, поменимо и британизам to read law. Он се на српски преводи студирати права, а не читати законе. Иако се тачан превод чини одмах јасним, надрипревођењем и непажњом често се дође до
погрешне интерпретације ове фраземе.
Површински превод више је него очигледан и при превођењу лексеме mandate у фрази to have the mandate to form а commission, где је лош
превод имати мандат за формирање комисије. Заправо се поменута лексема преводи српским термином овлашћење, па је тачан превод имати
овлашћење за формирање комисије.
Колоквијална професионална фразема to bring someone to book,
као и свака друга фразема, како смо већ рекли, не преводи се буквално,
па је њен превод на српски привести некога књизи потпуно погрешан (уз
додатну дозу комичности, али и неверице да је изостало консултовање
стручних приручника). Овај израз је још један у низу израза правне природе, и преводи се довести некога пред лице правде.
Напослетку, још три примера потпуног „преводилачког“ фијаска.
У тексту из области заштите потрошача фразема lack of competence преведена је као недостатак компетенције, док је њен тачан превод на српски
ненадлежност. Буквално превођење и непознавање језика струке, овога
пута из домена привредних спорова, навело је „брзог и марљивог“ преводиоца да термин procedural decisions преведе као процедуралне одлуке,
уместо одлуке о вођењу поступка. Круну на „прегалачки преводилачки
рад“ засигурно ставља превод енглеске синтагматске фраземе outstanding
legislation, која се исправно на српски преводи неусвојени закони, а која је
преведена као, ни мање ни више – изврсно законодавство!

12
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Вид. Јasmina Jovanović, Svetlana Todorović, Rečnik pravnih termina (srpsko-englesko-francuski),
Beograd, 2007.
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IV Просте лексеме и лажни пријатељи
За разлику од фразема – сложених лексичких облика синтагматско-реченичног типа, под простим лексемама подразумевамо лексеме које се, најкраће речено, састоје из једне речи. Иако су једноставне по својој
форми, напомињемо да су поменуте просте лексеме само наизглед „просте“ за превођење. Управо зато их, поред фразема које су основни део рада, овде и помињемо.
Често отелотворење простих лексема су такозвани лажни пријатељи. Ашић лажне пријатеље дефинише као „речи у различитим језицима
сличне по форми, а несличне по значењима“.13 Тако се енглеска реч
аffirmation на српски не преводи као афирмација (афирмација је на енглеском recognition или assertion), већ у језику струке значи изјава, потврда или декларација. Енглеска реч confection не значи конфекција; у језику привредног права она значи лажна оптужба.
Даље, термин provision не значи провизија, већ обезбеђење, залихе
и/ли прибављање, док је провизија на енглеском језику commission.14 Поред устаљеног превода термина commission у комисија, и значења провизија у привредно-правном окружењу, овај термин преводи се и као овлашћење (нпр. to be given commission to negotiate – добити овлашћење за
преговарање).
Поменимо овде и енглеску лексему rate која у српском језику има
свога лажног пријатеља рата, а у ствари значи стопа (рата је на енглеском installment).
Просте терминолошке лексеме могу да буду полисемантичког типа, односно да имају више стручних значења у оквиру једног истог терминосистема. У области привредно-правног пословања као пример за
ову појаву можемо навести реч case која се не преводи искључиво као
случај или парница, већ и као аргументи у корист тужбе или одбране.
Сличан случај је и са речју proceedings, која поред значења записник и расправа, неретко значи и судски поступак.

13

14

Tijana Ašić, Nauka o jeziku, Beograd, 2011, 192; Бошко Милосављевић, Маргот Вилијамс-Милосављевић, Српско-енглески речник идиома, Београд, 1992; Boris Hlebec, Srpsko-engleski rečnik lažnih parova, Beograd, 1997.
Вид. Miroslava Cvejić, Englesko-srpski rečnik poslovnih termina, Вeograd, 2001; Biljana Simurdić,
Rečnik termina u osiguranju (englesko-srpski / srpsko- engleski), Novi Sad, 2005; Biljana Simurdić,
Rečnik bankarstva i finansija (englesko-srpski / srpsko-engleski), Beograd, 2006.
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Променом функционалног стила у којем се појављује, реч process
престаје да значи искључиво процес, већ добија и значење судски позив (у
серији о адвокатима непромишљени преводилац je реченицу He was given
a process to appear in court превео као Сместили су му процес пред судом(!)).
Већ помињани монолексемски глагол negotiate не значи само преговарати, већ у одређеним стручним регистрима, поготово банкарскофинансијском и берзанско-брокерском, значи пренети на другога, односно извршити трансфер (на пример to negotiate bonds).15
Процесом терминологизације, проста лексема try, која у општем
енглеском језику значи покушати и/ли пробати, у привредно-правном
окружењу добија значење судити. Непознавање ове чињенице доводи
нас на опасан терен, јер се реченице као што је A huge financial fraud case
has recently been tried by the Court of Appeal могу интерпретирати у смислу
огромне финансијске проневере коју је недавно покушао да изведе апелациони суд (!), уместо правилне интерпретације која се заснива на томе да
је апелациони суд судио овај случај.16

V Уместо закључка: Ко то тамо преводи?
Општа начела квалитетног превођења17 стручне литературе непосредно проистичу и из случајева којих се треба клонити у процесу превођења са једног језика на други. Лоша преводилачка пракса, као што смо
рекли, превасходно се заснива на непознавању саме привредно-правне
струке, затим и језика, односно терминологије поменуте струке – како
страног, тако и матерњег. Недовољна наученост језика води ка надрипревођењу, процесу познатом по одсуству филолошко-преводилачке писмености. Детаљније гледано, надрипревођење се састоји из површинске обраде текста, непознавања стилско-функционалне семантике језика струке, запостављања контекста при преводу, неупотребљавања речника и
остале стручне преводилачке литературе, неконтролисања преведеног
текста. Лош превод, поред свега поменутог, неретко се одликује беспо15

16

17
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Беспотребно је рећи да су, у оквиру овако постављеног семантичког сценарија, лоши преводи они у којима стоји да се о обвезницама преговарало са неким, а не да су на неког пренете,
што је овде исправно.
Лингвистички посматрано, могућу двосмисленост у значењу због употребе глагола try у терминологизованом и нетерминологизованом значењу у овом случају, донела би реченица типа The Court of Appeal has recently tried a huge financial fraud.
Вид. Boris Hlebec, Opšta načela prevođenja, Beograd, 1989.
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требно преузетим англицизмима, правописним и граматичким грешкама. Журба и самоувереност преводиоца у своје знање, основе су оваквих
„преводилачких замаха“.
Последице површног, односно погрешног превода, у најмању руку су забавне и комичне. О њиховој далекосежности и опасности по
стварна лица, субјекте и догађаје, излишно је и говорити.

Aleksandar VULETIĆ, PhD
Assistant Professor at the University „Union – Nikola Tesla“, Belgrade

LANGUAGE OF THE BUSINESS LAW LOST
IN TRANSLATION: A CONTRASTIVE-DISTRIBUTIVE
ANALYSIS
Summary
The languages of the business law profession and science, Serbian as well
as English, are extremely complex semantic phenomena. Partial and superficial
knowledge of these registers not only prevents high-quality professional
communication, but through the processes of improper and incorrect
translation, can lead to enormous consequences. The aim of this paper is
twofold. At a carefully selected corpus, with the use of contrastive and
distributive methods, we first show and analyze a series of errors that have been
made as a result of translation of business law texts from English into Serbian.
We then thoroughly analyze lexical and terminological specificities of the
analyzed linguistic units and give their exact translations. In this way, users of
the language of business law "learn from the mistakes of others", enrich their
professional phraseology fund in both of the languages, and additionally learn
about the consequences of the so-called surface translation.
Key words: business law, the English language, the Serbian language,
professional translation.
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Светлана АНЂЕЛИЋ, дипломирани правник
ДОО Котленик-промет, Лађевци, Краљево

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ У УПРАВНОМ СПОРУ
Резиме
Захтев за накнаду штете по правилу се остварује у парници. Предмет рада је оставаривање захтева за накнаду штете као имовинскоправног
института регулисаног правилима облигационог права у управном спору као
специфичном управносудском поступку. Аутор полази од хипотезе да оштећени има могућност да оствари накнаду штете у управном спору, захтевом
акцесорне природе везаним за оцену законитости управног акта, уз претходну испуњеност одређених специфичних претпоставки у погледу вођења
управног спора и одгворности за штету. Циљ рада је да укаже да остваривање захтева за накнаду штете у управном спору доприноси остваривању начела владавине права, ефикасности и економичности судског поступка.
Кључне речи: управни спор, управни акт, накнада штете.

I Увод
Државни органи и други субјекти кад у вршењу поверених јавних
овлашћења решавају у управним стварима могу да причине штету правном или физичком лицу. Накнада штете према својој природи представља имовинскоправни институт који се остварује у парници. Закон о
управним споровима1 дaје могућност да се накнада штете која је оштећеном нанета извршењем акта који се оспорава као и повраћај одузетих
ствари, може потраживати у управном спору, који се води пред Управним судом као судом посебне надлежности.
Управни спор је специфичан управносудски поступак2 у коме
Управни суд одлучује о законитости коначних управних аката донетих у
1
2
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Закон о управним споровима, Службени гласник РС, бр. 111/2009.
Стеван Лилић, ЗУП & ЗУС (са компаративним законодавством и регистром појмова), Савремена администрација, Београд, 1999, 211–225.
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управном поступку3 кад надлежни орган о захтеву, односно о жалби
странке није донео одговарајући управни акт, тзв. „ћутање управе” и кад
тужилац у управном спору захтева повраћај одузетих ствари и накнаду
штете нанете извршењем акта који се оспорава.4
Управни акт о коме Управни суд решава у управном спору доноси
се у управном поступку који је уређен Законом о општем управном поступку.5 То је поступак у коме надлежни орган непосредном применом
прописа, доноси управни акт којим решава о правима или обавезама физичког, правног или другог лица, у управној ствари.6 Лице које није
остварило своје право у управном поступку мора да искористи право на
жалбу као једино редовно правно средство у овом поступку. О жалби
увек одлучује хијерархијски виши орган управе. Уколико виши орган
управе потврди решење првостепеног органа којом странка није задовољна јер јој је право ускраћено, управни акт постаје коначан. Незадовољна странка тада може покренути управни спор као спољни облик
контроле управе од стране суда у ком случају Управни суд врши контролу законитости управног акта.7 Управни акт се може побијати тужбом у
управном спору због незаконитости у случајевима које закон предвиђа.8
Да би у управном спору дошло до расправљање захтева о накнади
штете морају бити кумулативно испуњени следећи услови: да је тужилац
покренуо управни спор против управног акта чијим извршењем му је
причињена штета, да је штета настала као последица извршења управног
акта који се оспорава, да је тужилац у тужби уз главни тужбени захтев (за
поништење незаконитог управног акта) поставио и захтев за накнаду
штете одређен у погледу ствари или висине претрпљене штете и да пода-

3

4
5
6

7
8

Коначни управни акт је управни акт који је надлежни орган донео у поступку по жалби, као
и управни акт који је донет у првом степену против кога се на основу изричите законске одредбе не може изјавити жалба.
Закон о управним споровима, чл. 14–16.
Закон о општем управном поступку, Службени гласник РС, бр. 30/2010.
Управна ствар је „појединачна неспорна ситуација од јавног интереса у којој непосредно из
правних прописа произлази потреба да се будуће понашање странке ауторитативно правно
одреди”.
Богољуб Милосављевић, Управно право, Правни факултет Универзитета Унион, Службени
гласник, Београд, 2010, 337–339.
Закон о управним споровима, чл. 24.
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ци поступка пружају поуздан основ за одлучивање о захтеву тужиоца за
накнаду штете.9

II Одговорност за штету по Закону о управним споровима
Закон о управним споровима не дефинише штету већ се појам и
врста штете у управном спору одређују у складу са правилима облигационог права. У облигационом праву штета10 је умањење нечије имовине
(материјална штета) и спречавање њеног повећања (измакла корист), као
и наношење другом физичког или психичког бола или страха (нематеријална штета).11 Одговорност за штету може бити и субјективна и објективна.12 Субјективна одговорност је одгворност по основу кривице13 у
складу са начелом да ко другоме проузрокује штету дужан је да је надокнади уколико не докаже да је штета настала без његове кривице. Кривица
постоји када је штетник проузроковао штету намерно или крајњом непажњом.14 Претпоставка кривице је оборива и штетник се може ослободити одговорности за штету уколико докаже да за насталу штету није
крив.15 Објективна одговорност постоји независно од кривице штетника.
Да би оштећени остварио право на накнаду штете потребно је да докаже
да оштећени има обавезу да сноси ризик штете. У овом случају терет доказивања је на оштећеном који мора да докаже је претрпео штету и између штете и шетникове радње постоји узрочна веза.16 Штетник се може
ослободити одговорности ако докаже да је штета настала као последица
више силе, искључиве одговорности оштећеног или неког трећег лица.17

9
10
11
12
13
14
15

16
17
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Душан Стаменковић, „Однос Закона о општем управном поступку и Закона о облигационим
односима у погледу накнаде штете”, Правни живот, бр. 4–5/1989, 885–898.
Закон о облигационим односима, Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и
57/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93 и Службени лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља.
Закон о облигационим односима, чл. 115.
Закон о облигационим односима, чл. 189 ст. 3.
Тодор Ачански, „Претпостављена кривица као општи основ одговорности за штету”, Анали
Правног факултета у Београду, бр. 1–4/1983, 59–73.
Закон о облигационим односима, чл. 158.
Стојан Цигој, „Нужна одбрана, крајња нужда, отклањање штете од другога (чл. 161)”, Коментар Закона о облигационим односима (ур. Борислав Благојевић, Врлета Круљ), Београд, 1983,
585–587.
Михаило Константиновић, „Основ одговорности за проузроковану штету”, Анали Правног
факултета у Београду, бр. 3–4/1982, 507–518.
Мирјана Кнежевић, „Општа правила о одговорности”, Право, теорија и пракса, бр. 5–6/2010,
42–61.
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Да би постојала одговорност за штету по Закону о управним споровима поред општих претпоставки о одговорности за штету облигационог права: настала штета, узрочна веза између штете и радње штетника,
кривица и противправност штетникове радње , морају бити испуњене и
неке специфичне: да је штетна радња причињена у конкретној управној
ствари, да је оштећени био странка у управном поступку а у управном
спору тужилац и да се ради о незаконитом акту органа управе.18
У управном спору штетник је увек орган који је у управном поступку донео незаконит акт или је пропустио да донесе управни акт на
шта је био обавезан. То није особа која је непосредно водила управни поступак, већ сам орган управе. Оштећени, односно активно легитимисан и
тужилац у управном спору јесте лице које сматра да је управни акт незаконит.
Штетна радња је све оно што може бити предмет управног спора
и предмет главног тужбеног захтева тужиоца односно оштећеног. Штетна радња мора да буде причињена у конкретној управној ствари. Састоји
се у чињењу, односно доношењу незаконитог или неправилног управног
акта, или у нечињењу, односно у пропуштању органа управе да у законом
прописаном року донесе управни акт на шта је био обавезан.
Између штетне радње и штете мора постојати узрочна веза. Оштећени мора да докаже да је штета настала као последица штетне радње
штетника. Под условом да су испуњене све опште и специфичне претпоставке одговорности за штету, у управном спору оштећени мора да докаже да је штета настала управо због извршавања појединачног управног
акта или пропуштања доношења управног акта у законском року од стране органа управе. Штета може бити последица разних узрока. Битно је
правно утврдити одлучујући узрок.19 У теорији и пракси је прихваћено
гледиште о адекватној узрочности,20 где се узроком штете сматра она
околност која по редовном току ставри доводи до штетне последице.
18
19
20

Душан Стаменковић, „Однос закона о општем управном поступку и Закона о облигационим
односима у погледу накнаде штете”, Правни живот, бр. 4–5/1989, 885–898.
Вида Петровић-Шкеро, „Дужина поступка као узрок настанка штете, Коментар пресуде Врховног
касационог суда Рев. 591/10 од 22. септембра 2010. године”, Правни записи, бр. 1/2012.
У својој изворној формули, коју је аустријски процесуалиста Глазер (Julius Anton Glaser) обликовао још 1843. године, а даље 1873. разрадио Бури (Maximilian von Buri) – каузалан је сваки
услов који се не може пренебрегнути, а да последица не отпадне, позната такође као формула
лат. condicio sine qua non. Апелациони суд у Београду је имао у виду теорију адекватне узрочности као општеприхваћену теорију узрочности у нашем праву на основу чега је Решењем Гж
7892/10 од 22. 9. 2010. године укинуо пресуду Општинског суда у Пожаревцу П. бр. 1554/06–30
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Претпоставка одговорности за штету је и постојање противправности која се у управном спору састоји у томе да је рад органа управе
услед поступања или пропуштања био супротан неком пропису. Неправилан рад може бити истовремено и незаконит, односно супротан прописима или се састојати у пропуштању примене прописа.21
Закон о управним споровима не садржи одредбе о објективној
или субјективној одговорности за штету. Поставља се питање о којој врсти одговорности се ради у случају накнаде штете у управном спору? Закон о управним споровима прописује да за штету одговара само орган
који је донео или пропустио да донесе појединачну одлуку. Произилази
да се ради о одговорности за другог, односно орган управе одговара за
особу која је водила поступак. Кад је реч о неком пропусту, по правилу се
ради и о неком степену кривице.
Анализирајући одредбе Закона о у правним споровима, закључујемо да се ради о објективној одговорности због саме природе потраживања накнаде штете у управном спору. Уколико суд усвоји тужбени захтев и у погледу главне ствари донесе одлуку у корист тужиоца и уједно
при томе утврди да је тужилац претрпео штету, досудиће накнаду штете
тужиоцу без обзира на кривицу органа управе или особе која је непосредно водила поступак.
Претпоставке за ослобађање од одговорности за накнаду штете
према Закону о управним споровима су знатно рестриктивније у односу
на ослобађање од одговорности за штету коју прописује Закон о облигационим односима као претпоставке за ослобођање од одговорности за
штету од опасне ствари или делатности.22 У управном спору тужени се

21

22
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од 19. 5. 2009. године и предмет вратио Основном суду у Пожаревцу, ради поновног суђења,
усвајајући као основане наводе жалбе туженог да је „одлука у првом ставу изреке побијане пресуде, у супротности са изведеним доказима и стању у списима о постојању узрочно-последичне
везе између узрока штете и настале штете, као и да чињенично стање није потпуно и правилно
утврђено, због чега се доводи у питање правилност примене материјалног права”.
Према становишту Врховног касационог суда Републике Србије изреченом у Решењу РЕВ
403/10 од 8. 4. 2010. године „Незаконитим радом службеног лица или органа сматра се поступање супротно закону, другом пропису или општем акту, као и пропуштање да се закон, други пропис или општи акт примени. Неправилан рад службеног лица или органа је чињење
или нечињење противно уобичајеном или прописаном начину обављања делатности које
штети праву или интересима неког лица”.
Драгољуб Стојановић, Одговорност за накнаду генетичких, анонимних и закаснелих атомских штета, Београд, 1967, 53–58.
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може ослободити одгворности за штету само ако је тужилац проузроковао штету сам у целини или делимично.
Одговорност за штету у складу са Законом о управним споровима
разликује се и од одговорности органа управе према Закону о државној
управи,23 с обзиром на то да лице које је одговорно за накнаду штете према Закону о државној управи за штету коју грађанину, правном лицу или
другој странци нанесе орган управе својим незаконитим радом одговара
Република Србија док имаоци јавних овлашћења сами одговарају за штету коју својим незаконитим или неправилним радом проузрокују физичким и правним лицима у вршењу послова државне управе.24 Поступање
органа за чији рад одговара држава и правилност њиховог рада оцењује
се према одредбама Закона о облигационим односима, према прописаним правилима поступка за рад органа и околностима конкретног случаја.25 Уколико је једна штета вишеструко узрокована радњама више лица
или органа, за њу одговарају правна и физичка лица која су штету узроковала, односно држава која је одговорна за њихов рад, а уколико нема
прекида узрочности за целокупну штету одговара и штетник који је штету почетно узроковао, с тим што радња која је по теорији адекватне
узрочности преовлађујући узрок штете, не сме бити узрокована спољним
чињеницама радњом трећег лица или других органа.
С обзиром на то да Република Србија одговара за штету због незаконитог рада управе у складу са начелом владавине права26 као уставно
правне категорије,27 сматрамо да нема сметњи да се овакав вид одгoворности, односно објективна одговорност без обзира на кривицу примени
и на захтев за накнаду штете у управном спору.

III Tужба за накнаду штете у управном спору
Управни спор је првенствено спор о законитости управног акта.
До расправљања о накнади штете као предмету управног спора може доћи уколико је тужилац претрпео штету извршењем управног акта који се

23
24
25
26

27

Закон о државној управи, Службени гласник РС, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014.
Закон о државној управи, чл. 5.
Врховни касациони суд Републике Србије, Решење РЕВ 403/10 од 8. 4. 2010. године.
Корени теорије о „владавини права” и заштити појединца од носиоца државне власти потичу још од античког времена, док се њеним творцем сматра A.V. Dicey у свом делу The Law of
the constitution, насталом 1885. године.
Устав Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 98/2006, чл. 1.
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у управном спору оспорава. 28 Уколико је до штете дошло после подношења тужбе, јер тужба не спречава извршење управног акта, тужилац може поставити захтев за накнаду штете посебним поднеском после подношења тужбе који ће се третирати као допуна тужбе у којој ће се надаље
спровести одговарајући поступак. Такав захтев мора бити постављен пре
доношења првостепене пресуде. Судска пракса прихвата и достављање
таквог захтева у накнадном поступку све до доношења судске одлуке.
Управни спор се покреће тужбом која се подноси Управном суду
чије су надлежности и организација регулисани Законом о уређењу судова29 и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.30
У поступку по захтеву за преиспитивање судске одлуке против одлуке
Управног суда одлучује Врховни касациони суд.31
За разлику од управног поступка у коме се доноси управни акт који је по правилу једностраначки поступак и у коме су главни учесници
орган (управе) и странка, управни спор је увек двостраначки поступак.
Странке у управном спору су: тужилац, тужени и заинтересовано лице, с
тим што се као странке најчешће појављују тужилац и тужени. Тужилац у
управном спору је лице које сматра да је управни акт незаконит. Тужилац односно оштећени може бити: физичко лице (појединац) или правно
лице, које сматра да му је управним актом повређено неко право или на
закону заснован интерес; државни орган, организација, пословна јединица, насеље, група лица и др. који немају својство правног лица, под условом да су били носиоци права и обавеза о којима се решавало у управном
поступку; јавни тужилац ако је управним актом повређен јавни интерес у
корист појединца или правног лица, односно јавно правобранилаштво
ако су управним актом повређена имовинска права и интереси Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.
Тужени у управном спору је доносилац управног акта, односно
орган чији се управни акт оспорава (државни органи и други субјекти
кад у вршењу поверених јавних овлашћења решавају у управним стварима). На страни туженог као штетник могу се јавити: министарства и органи управе у саставу министарстава Републике Србије; органи локалне
28
29
30
31
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Закон о управним споровима, чл. 45.
Закон о уређењу судова, Службени Гласник РС, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 – др. закон, 78/2011 – др. закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015 i 40/2015 – др. закон.
Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава, Службени гласник РС, бр.
101/2013.
Закон о управним споровима, чл. 49 ст. 1.
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самоуправе (градови и општине); Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање и други фондови и фондације; јавна предузећа која су
основале Влада Републике Србије и Влада АП Војводине, као и она која је
основала градска или општинска влада; агенције Владе Републике Србије. У случају „ћутања управе”, тужена страна је орган који је био дужан да
донесе управни акт, а није га донео у предвиђеним роковима.
Заинтересовано лице је треће лице коме би поништај оспореног
управног акта непосредно био на штету и оно такође има положај странке. За разлику од тужиоца и туженог, који обавезно морају учествовати у
спору, заинтересовано лице није обавезан учесник у спору али може у
њему учествовати као да је странка.
Тужба се подноси Управном суду, а може се изјавити и на записник код суда и у електронској форми, у законом прописаним роковима.32 Да би се могло поступати по тужби, тужба мора имати законом прописани садржај.33 Тужба у управном спору мора садржати тужбени захтев. Тужбени захтев је тврдња тужиоца да има право на изрицање правне
последице одређене садржине (право на конкретну правну заштиту). У
погледу садржине тужбеног захтева у правној теорији и пракси издвајају
се материјалноправна (цивилистичка) и процесноправна схватања.34 По
материјалноправном схватању битни елементи тужбеног захтева су правна последица чије изрицање тужилац тражи, чињенице из којих се изводи та последица и материјалноправна норма на којој је заснована. По
процесноправном схватању битни елементи тужбеног захтева су чињенице и правна последица која се из њих изводи. Тужба је правно средство којом се у процесном (формалном) смислу покреће управни спор
као управносудски поступак. Тужбени захтев је у материјалноправном
смислу захтев да се поништи оспорени управни акт.
У парничном поступку једном тужбом може се исицати више захтева против истог туженог (објективна кумулација захтева), уз услов да
су сви захтеви повезани истим правним и чињеничним стањем, кад је
исти суд стварно надлежан за сваки од захтева и кад је за све захтеве одређена иста врста поступка. Кумулација захтева у једној тужби у парничном поступку јавља се најчешће у парницама ради накнаде разних видова
штете. За разлику од парнице, захтев за накнаду штете у управном спору
32
33
34

Закон о управним споровима, чл. 17–21.
Закон о управним споровима, чл. 22.
Верољуб Рајовић, Милорад Живановић, Радослав Живановић, Грађанско процесно право, Бања Лука, 2001, 48–53.
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има значење споредног потраживања које се може али не мора истицати
уз главни захтев. Накнада штете се може захтевати само ако је у вези са
предметом главног захтева. То значи да је захтев за накнаду штете у
управном спору акцесорне природе.35
Захтев за накнаду штете у управном спору мора бити одређен у
погледу ствари или висине претрпљене штете. Оштећени је дужан да докаже висину штете (стварну штету и измаклу добит). У овим случајевима
од посебног значаја је вештачење од стране вештака финансијске и/или
друге струке о постојању и висини штете и узрочној вези између штете и
штетне радње. У поступку утврђивања постојања и висине односно обима накнаде штете не постоји разлика између управног спора и парничног
поступка пред редовним судовима. Питање обима односно висине накнаде штете као и застарелости права на накнаду штете расправља се у
складу са одредбама Закона о облигационим односима.

IV Одлука о захтеву за накнаду штете
у управном спору
Одлучивање управног суда о захтеву за накнаду штете по природи
ствари везано је за спор пуне јурисдикције36 у ком судија располаже ширим овлашћењем него у спору о законитости акта.37 Захтев за накнаду
штете се подноси у спору који се води ради оцене законитости појединачног управног акта. У том случају ће се уз спор о оцени законитости
појединачног управног акта водити и акцесорни спор о накнади штете
као спор пуне јурисдикције. У случајевима када би поништење оспореног
35
36

37
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Јадранко Југ, Инга Везмар Барлек, „Накнада штете у управном спору”, Зборник радова Правног факултета у Сплиту, бр. 2/2013, 443–455.
Зоран Лончар, „Усмена расправа у управном спору”, Правни живот, бр. 10/2011, 266–269;
„Новине у Закону о управним споровима”, Правни живот, бр. 10/2010, 379–380; Ђорђе Ђурковић, „Спор пуне јурисдикције и његова примена”, Архив за правне и друштвене науке, бр.
1–2/69, 72.
Класичну класификацију управних спорова која је и данас актуелна извршио је Laferrière. Полазећи од карактера и обима судских овлашћења прави разлику између спора за поништај незаконитог управног акта (le contentieux de ľ annulation), спора пуне јурисдикције (le contentieux de
pleine juridiction) у коме је деловање суда усмерено не само на поништење управног акта већ и
на пресуђење управи да нешто учини, спора о тумачењу (le contentieux de ľinterpretation) који се
своди на одређивање правног значења нејасног управног акта и спора за кажњавање (le contentieux de le repression) који се води ради утврђивања казни због учињених различитих прекршаја
који се тичу јавног добра. Edouard Laferrière, Traité de la juridiction administratif, LGDJ, Paris,
1887–1888, Reprint, 12, према Босиљки Бритвић Ветма, „Спор пуне јурисдикције према Закону о
управним споровима из 2010”, Зборник Правног Факултета у Ријеци, бр. 1/1991, 381–405.
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управног акта и поновно вођење поступка пред надлежним органом изазвало за тужиоца штету која би се тешко могла надокнадити а суд је сам
утврђивао чињенично стање, обавезан је да одлучи у спору пуне јурисдикције, осим ако је такав спор законом искључен.
Расправа у управном спору је усмена и јавна осим у законом предвиђеним случајевима.38 Суд изузетно може да реши спор у једностраначкој управној ствари без увида у списе који се односе на предмет управног
спора и без одржавања усмене јавне расправе, ако је из навода тужбе и
образложења оспореног управног акта видљиво да је чињенично стање у
управном поступку неспорно утврђено и да законитост оспореног управног акта треба ценити у погледу спорних правних питања или када су из
образложења оспореног управног акта видљиве повреде правила управног поступка које су од утицаја на решење ствари.39
Управни суд одлучује пресудом којом се тужба уважава или одбија као неоснована и решењем којим се тужба одбацује или поступак обуставља. У случају да Управни суд одлучи о захтеву за накнаду штете, о таквом захтеву се неће водити грађанска парница. Судија појединац може
решењем одбацити тужбу у законом предвиђеним случајевима.40 Ако нађе да је оспорени управни акт законит, суд ће тужбу, као неосновану, одбити. У том случају, оспорени управни акт ће остати на правној снази и
суд се неће ни упустити у решавање захтева за накнаду штете. Суд ће одбити захтев за накнаду штете уколико нађе да је неоснован, независно од
поништења оспореног управног акта.
Ако се тужба уважи као основана, суд поништава оспорени управни акт као незаконит. Пресудом којом се оспорени управни акт поништава, односно оглашава ништавим, суд може одлучити и о захтеву тужиоца за накнаду штете и повраћај ствари, ако утврђено чињенично стање пружа поуздан основ за то, у противном ће упутити тужиоца да свој
захтев остварује у парничном поступку пред надлежним судом. Ако
управни суд због природе ствари није у могућности да сам реши главни
захтев, поништиће одлуку органа управе и предмет вратити управном
органу на поновно одлучивање, у ком случају неће одлучивати о захтеву
за накнаду штете из разлога што му неће бити познато да ли је законита
одлука управног органа. Орган управе против чијег решења је благовремено покренут управни спор, може да до завршетка управног спора по38
39
40

Закон о управним споровима, чл. 33 и 35 ст. 2.
Пресуда Управног суда 7 У. 20516/10 од 14. јула 2011. године.
Закон о управним споровима, чл. 26.
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ништи или измени своје решење из оних разлога из којих би суд могао
поништити такво решење, под условом да уважава све захтеве тужбе и не
вређа право странке или трећег лица у управном поступку.41
Одлука о накнади штете треба да буде садржана у изреци пресуде.
Накнада материјалне штете обухвата натуралну реституцију и новчану
накнаду. Натурална рестутиција увек има предност, осим у случају кад
она није могућа или кад суд сматра да то није неопходно, штетник је дужан да исплати оштећеном одређени новчани износ на име накнаде штете. Уколико натурална реституција није могућа у потпуности, штетник је
дужан да остатак штете надокнади у новцу. Накнада нематеријалне штете
врши се у облику новчане накнаде, при чему суд посебно води рачуна о
значају повређеног добра и циљу коме накнада служи.
Странке могу и да постигну споразум о накнади штете. Ако странке не постигну споразум, о накнади штете у управном спору одлучиће
Управни суд у складу са одредбама Закона о управним споровима и уз
сходну примену одредби Закона о парничном поступку.42 За накнаду
стварне штете која је настала због ванредног укидања извршног управног
акта, надлежан је суд у парничном поступку.43
Управни спор је једностепен и жалба није допушена. Пресуда донета у управном спору је правоснажна, против ње се не може изјавити
жалба. Законом су прописани ванредни правни лекови: захтев за преиспитивање судске одлуке и тужба за понављање поступка.44 Извршност
одлуке наступа кад правоснажну одлуку тужени као дужник не изврши у
року за добровољно испуњење (парициони рок). За извршење одлуке
Управног суда, у делу у коме је утврђена новчана обавеза туженом органу, по оцени Управног суда,45 исти није стварно надлежан за одлучивање
у овој правној ствари већ да се извршење спроводи у складу са одредбама
Закона о извршењу и обезбеђењу.46

41
42
43
44
45
46
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Закон о општем управном поступку, чл. 2.
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74/2013 – одлука УС и 55/2014.
Закон о општем управном поступку, чл. 256 ст. 4.
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Решење Управног суда 9 Уи. 92/13, доступно на адреси: http://www.up.sud.rs/cirilica/setence-istavovi.
Закон о извршењу и обезбеђењу, Службени Гласник РС, бр. 31/2011, 99/2011 – др. закон,
109/2013 – одлука УС, 55/2014 и 139/2014.
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V Закључак
У управном спору захтев за накнаду штете је увек акцесорне природе, везан за оцену законитости управног акта који се у поступку оспорава, при чему није ограничена ни искључена примена одредби Закона о
облигационим односима. Принцип објективне одговорности односно
одговорност без обзира на кривицу може се применити и на акцесорно
потраживање накнаде штете у управном спору. На тај начин се штити
појединац као оштећени у складу са уставним начелом владавине права.
Судска пракса у погледу оставривања захтева за накнаду штете у управном спору је неразвијена. Иако је управни спор у односу на парнични мање прилагођен расправљању о захтеву за накнаду штете, предност управног спора је ефикасност и економичност поступка јер странка има могућност да у јединственом судском поступку расправи сва спорна питања.

Svetlana ANĐELIĆ
DOO Kotlenik Promet, Lađevci, Kraljevo

REQUIREMENTS FOR DAMAGES COMPENSATION
IN ADMINISTRATIVE DISPUTE
Summary
The request for compensation as a rule is realized in the civil proceedings. The subject of the paper is to exercise of claims for damages as a property
legal institute regulated by rules of contract law in the administrative dispute as
the specific administrative court proceedings. The author starts from the hypothesis that the injured party has the ability to realize damages in administrative
proceedings, by the request accessory nature related to the assessment of the legality of an administrative act, with the prior fulfilment of certain specific premise for the conduct of administrative dispute and responsibilities for the damage. The aim is to point out that implementation of the request for damages in
the administrative dispute contributes to the realization of the principle of the
rule of law, efficiency and judicial economy.
Key words: administrative dispute, administrative act, compensation for damages.
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УПРАВНЕ МЈЕРЕ УПРАВЉЕНЕ ПРЕМА ПРИВРЕДНИМ
СУБЈЕКТИМА – ОДАБРАНА ПИТАЊА
Резиме
Јавна управа располаже различитим инструментима дјеловања,
међу којима поједини законски текстови посебно издвајају управне мјере.
Премда је углавном запостављен у управноправној теорији, појам управних мјера отвара практична питања, међу којима овај чланак посебно
анализира обиљежја посматраних облика управних мјера које су управљене
према привредним субјектима, затим њихову правну природу, те најзад
питање правне заштите субјеката према којима се предузимају посматране управне мјере. Посебан акценат у раду је стављен на поједине врсте
управних мјера, својствене пословима управног усмјеравања дјелатности
привредних субјеката. У раду се закључује да управне мјере нису посебна
врста аката управе, него специфичан инструмент вршења управне функције са одговарајућим обиљежјима и особеном правном природом. На крају
рада се презентују механизми правне заштите привредних субјеката према којима су управљене поједине управне мјере у нашем праву.
Кључне речи: управна функција, акти управе, управни акти, управне
радње, управне мјере, привредни субјекти.

I Увод
Савремена јавна управа користи различите инструменте како би
остварила постављене циљеве и задатке. У основи дјеловања вршилаца
управних јавних овлашћења налази се потреба за остварењем владавине
права и законом утемељених јавних интереса. С тим у вези јавна управа, између осталог, усмјерава понашање грађана, привредних и других субјеката
ка легалним и легитимним оквирима, а свако одступање од тих оквира се
превенира, коригује или у крајњој линији санкционише на основу закона.
Два темељна инструмента којима органи управе врше претходно наведено
усмјеравање су управни акт и управна радња. Међутим, домаћи законски
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текстови оперишу још једним појмом чија садржина није детаљније обрађивана у управноправној теорији. Ријеч је о појму управних мјера, чијим се
предузимањем извршавају закони, други прописи и општи акти.
Улога управних мјера у правном животу нарочито долази до изражаја у контексту вршења привредних дјелатности, па ће појам управних
мјера у овом раду бити посматран у вези са вршењем инспекцијског надзора и поступком заштите конкуренције. Опредјељење за анализу управних мјера својствених овим областима управноправне интервенције у
привредне односе оправдано је како због значаја ангажованих јавних интереса, тако и због потенцијалних штетних посљедица по привредне субјекте услијед незаконитог предузимања управних мјера. Тражећи опште
карактеристике управних мјера управљених према привредним субјектима покушаћемо да одговоримо на неколико важних питања. Да ли се ради о посебној врсти аката управе? Која су обиљежја управних мјера? Каква је њихова правна природа? Какве могућности правне заштите стоје
на располагању субјектима према којима су изречене, односно предузете
одређене управне мјере? Да би смо одговорили на постављена питања,
прво ћемо приступити одређивању појма управних мјера.

II Појам управних мјера
Позитивно-правни текстови и наука управног права дефинишу,
односно дају тумачење различитих појмова који чине садржину управног
права. Основни институти управног права, као што су управни акт и
управна радња, често се одређују и детаљно објашњавају од стране законодав(а)ца и посленика управног права. С друге стране, за поједине институте управноправног карактера се, углавном, не могу пронаћи прецизније дефиниције, премда су такви институти заступљени у правној пракси. Појам управних мјера се несумњиво може сврстати у другонаведену
групу института управног права. Поставља се питање зашто правна наука
и законодавци не налазе за сходно да прецизно одреде појам управних
мјера. Да ли је уопште могуће извести појам управних мјера, а да се његова садржина не подудари са својствима управних аката и управних радњи? Држимо да би полазиште ка одговору на претходно постављена питања морало бити у откривању језичког значења термина управна мјера.
Чини нам се да је употреба термина мјера у контексту вршења
управне функције на југословенском простору преузета из њемачког управноправног подручја. Наиме, поједини њемачки аутори у вези са излагањима
о управном акту говоре о мјерама (њем. Maßnahmen) у области управног
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права. Тако нпр. Ханс Јохан Волф (Hans Johan Wolff) дефинишући управни
акт као „сваку мјеру субјекта јавне управе на подручју управног права којом
се регулише појединачан случај који се односи непосредно на једно или више лица или се одређује правни статус ствари”, под мјером подразумјева
„наредбу, тј. заповест или забрану, друге конститутивне, утврђујуће или акте
којима се решава спор, као и одбијајуће акте”.1 Франц Мајер (Franz Mayer)
под управним актом подразумијева „суверену меру носиоца јавне управе
којом се регулише појединачан случај у подручју деловања управе, која тежи
непосредном спољном дејству”.2 Поред тога, њемачки Закон о управном поступку из 1976. године (Verwaltungsverfahrengesetz) прописује да је управни
акт „свака наредба, рјешење или друга ауторитативна мјера (курзив – Б.
В.), предузета од неког органа власти у циљу регулисања једног појединачног случаја на подручју јавног права, а која има непосредно спољашње правно дејство.”3 Из претходно приказаних дефиниција произлази логичан закључак да се појмови управни акт и управна мјера сматрају синонимима, те
да означавају појединачне правне рјешавајуће акте управе. Да ли је то заиста
тако и како одредити значење термина управна мјера у нашем праву? У српском језику, именица м(ј)ера, између осталог, означава (обично у множини)
„средство, поступак који се предузима с неким циљем”.4 Ово значење сматрамо најприкладнијим за разумјевање појма управних мјера, који се у законским текстовима најчешће користи у множини. Осим тога, управне мјере се увијек предузимају ради остварења одређеног циља, у чијој је сржи
увијек примјена права ради остварења јавних интереса. Придјев управне
значи да се предузете мјере односи на управу и управљање, схваћене у смислу вршења управне функције.5
У српској управноправној литератури, појам управних мјера се одређује углавном посредно, у оквиру излагања о вршењу управне функције, односно о актима управе. Према једној од ријетких дефиниција под „управном мером подразумева се акт или скуп аката односно материјалних операција којима се остварују задаци поверени органима управе или којима се
предузима санкција од стране органа управе, а на основу овлаштења из од1
2
3
4
5
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Hans Johan Wolff, Verwaltungsrecht, I, 1965, 257–268. Наведено према: Драган Милков, Појам
управног акта, необјављена докторска дисертација, Нови Сад, 1983, 49–51.
Franz Mayer, Allgemeines Verwaltungsrecht, Stuttgart, 1972, 80–83. Наведено према Д. Милков,
51–52.
Verwaltungsverfahrengesetz – VwVfG, 1976, пар. 35, доступно на адреси: http://www.gesetze-iminternet.de/vwvfg/__35.html, 17.3.2016.
Речник српског језика, Матица српска, Нови Сад, 2011, 683–684.
Ibid., 1376.
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говарајућег правног акта” (нпр. увођење карантина у случају појаве заразне
болести).6 Поред ове дефиниције, у управноправној литератури је присутно
гледиште да се под изразом управне мјере „обухватају сви акти и радње који
органу управе стоје на располагању, тако да се посредним путем закључује
да су овим изразом обухваћене и принудне управне радње”.7 Позивањем на
претходно наведену дефиницију, израз управне мјере се схвата и као ознака
принудних радњи у важећим прописима.8 Најзад, најопширнијим одређењем управних мјера се констатује да „управна мера не представља нешто
што је одвојено од управних аката и управних радњи. Најчешће се она намеће управним актом, а принудно остварује вршењем управних радњи, или
пак следи непосредно на основу закона. Управне мере представљају одређене активности органа државне управе које су усмерене ка циљу који треба
постићи у вршењу послова и задатака из њихове надлежности, а тај циљ се
остварује или доношењем управног акта или вршењем управних радњи, а
некада заједно и једним и другим. (...) Мере по правилу подразумевају правну активност органа управе, тј. доношење одговарајућих правних и предузимање одређених материјалних аката.”9
Неспорно је да се вршењем управне функције на основу закона
прије свега настоје реализовати јавни интереси, уз комплементарно уважавање и заштиту појединачних права и правних интереса. Органи управе се при том служе различитим актима – правним и материјалним. Међу правне акте управе се убрајају општи правни акти (управни прописи)
и појединачни правни акти – двострани (управни уговори) и једнострани
(управни акти), док се материјални акти управе, у зависности од степена
расположиве законите принуде, могу посматрати у ширем и ужем смислу. Ипак, може се рећи да постоје два стожерна инструмента у вршењу
управних активности. Први инструмент је управноправни акт (управни
акт), као појединачан правно дејствујући и извршиви акт ауторитативног
карактера којим се на основу закона рјешава у конкретној управној ствари. Други инструмент је управноматеријални акт (управна радња), у смислу једностраног ауторитативног фактичког дјеловања на одређено лице
6
7
8
9

Славољуб Поповић, Управно право: општи део, Савремена администрација, Београд, 1989,
330.
Стеван Лилић, Управно право, Управно процесно право, Правни факултет Универзитета у Београду, Центар за публикације, Београд, 2010, 298.
Предраг Димитријевић, Управно право: општи део, Књига прва, Центар за публикације
Правног факултета у Нишу, Ниш, 2008, 292.
Драган Р. Васиљевић, Управне радње полиције и начело законитости, необјављена докторска
дисертација, Београд, 2003, 78.
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или више њих у конкретном случају.10 Оба инструмента су релевантна за
одређивање појма управних мјера, с обзиром да су управне мјере садржински неодвојиве од управних аката и управних радњи. Ипак, држимо
да управне мјере нису посебна врста аката управе, него је ријеч о специфичном инструменту вршења управне функције. Управне мјере су посебно средство законом стављено на располагање вршиоцима управних активности, изричу се управним актима или се предузимају непосредно на
основу закона вршењем управних радњи, чиме се у конкретном случају
ауторитативно и сразмјерно утиче на понашање једног или више лица
ради оптималног остварења ангажованог јавног интереса.

III Врсте, обиљежја и правна природа појединих управних мјера
управљених према привредним субјектима
Области у којима вршиоци управних активности предузимају
управне мјере су разнородне. Ипак, може се примјетити да су двије области
одвијања управноправних односа нарочито повезане са употребом управних мјера. То су, с једне стране, посебне управне ситуације у области полицијских послова, нарочито у контексту активности полиције на осигурању
јавног реда, односно оптималног стања безбједности.11 С друге стране су
управноправни односи настали у вези са дјелатностима привредних субјеката, чије ћемо усмјеравање путем управних мјера приказати у наредним редовима. Када су управљене према привредним субјектима, управне мјере се
најчешће предузимају у вези са вршењем инспекцијског надзора, односно
изричу се од стране независних регулаторних тијела надлежних за заштиту
конкуренције. Устав Републике Србије даје основ за предузимање управних
мјера у инспекцијским и поступцима заштите конкуренције прописујући да
се „послови државне управе (...) одређују законом”,12 а „јавна овлашћења се
могу законом поверити и посебним органима преко којих се остварује регу-

10
11
12
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Зоран Р. Томић, Управно право: систем, ЈП Службени лист СРЈ, Београд, 1998, 254–255.
Вид. D. Vasiljevic, „The concept of Administrative measures focusing on Police measures“, Journal
of Criminalistics and Law, 1/2009, 137–141.
Устав Републике Србије – УРС, Службени гласник Републике Србије, бр. 98/06, чл. 136 ст. 3. С
тим у вези, Закон о државној управи – ЗДУ, Службени гласник Републике Србије, бр. 79/05,
101/07, 95/10 и 99/14, чл. 18 дефинише инспекцијски надзор као један од послова државне
управе, чијим се вршењем, између осталог, „изричу (управне – Б. В.) мере”, што се уређује
посебним законом. Слично рјешење садржи и Закон о републичкој управи, Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16, чл. 75, прописујући да се инспекцијски надзор спроводи „предузимањем управних и других мјера...”.
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латорна функција у појединим областима или делатностима”.13 Устав Републике Српске прописује да „државни органи и организације који врше јавна
овлашћења могу у појединачним стварима решавати о правима и обавезама
грађана и примењивати мере принуде и ограничења, само у законом прописаном поступку у коме је свакоме дата могућност да брани своја права и интересе и да против донесеног акта изјави жалбу, односно употреби друго законом предвиђено правно средство”.14
Инспекцијски надзор представља посебан вид вршења управне
функције од виталног значаја за привреду. Вршењем инспекцијског надзора надлежни органи управе врше увид у пословање физичких и правних лица, с циљем да сразмјерно примјењујући инспекцијска овлашћења
утичу да се њихово пословање одвија законито и правилно. У процесном
смислу, инспекцијски назор се врши путем посебног управног поступка
– инспекцијског поступка, који се проводи сагласно начелима и правилима општег управног поступка. Основни метод рада инспекцијских органа
је инспекцијски преглед, а основни видови утицаја инспекцијских органа
у односу на надзиране субјекте су превентивног, корективног и репресивног карактера. Кључни инструмент операционализације циљева инспекцијског надзора су управне мјере.15
ЗИН посвећује значајан простор питању изрицања управних мјера, па већ у чл. 25 регулише да „надзираном субјекту инспектор може
изрећи управну меру, и то превентивну меру, меру за отклањање незаконитости, посебну меру наредбе, забране или заплене или меру за заштиту
права трећих лица”. Законодавац је поставио и један услов – управна мјера мора бити сразмјерна како процјењеном ризику, односно вјероватним
незаконитостима и штетним посљедицама, тако и економској снази надзираног субјекта. На овај начин су постављене границе, иначе знатних
дискреционих овлашћења инспектора. Упориште за изрицање управних
мјера представља чињенично стање утврђено инспекцијским прегледом,
које се обавезно записнички констатује. Иначе, изрицање управних мјера
треба да слиједи одговарајућа чинидба надзираног субјекта, коме се нала16

13
14
15
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УРС, чл. 137 ст. 3. Сличне регуле садржи Устав Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, бр. 3/92, 6/92, 8/92, 15/92, 19/92, 115/05 и 117/05, чл. 97.
Устав Републике Српске, чл. 111.
Вид. Закон о инспекцијском надзору – ЗИН, Службени гласник Републике Србије, бр. 36/15,
чл. 2; Закон о управној инспекцији – ЗУИ, Службени гласник Републике Србије, бр. 87/11, чл.
15 ст. 1 тач. 2; Закон о инспекцијама у Републици Српској – ЗИРС, Службени гласник Републике Српске, бр. 74/10, 109/12 и 117/12, чл. 2 ст. 3.
ЗИН, чл. 25–29.

589

4-6/2016.

Бојан Влашки (стр. 584-597)

же, предлаже, наређује или забрањује одређено понашање, или се исти
субјект опомиње, упозорава због свог (не)чињења, указује му се на пропусте, односно заплијењују му се предмети или документација.
Управне мјере предузете у вршењу инспекцијског надзора се, по
правилу, изричу рјешењем.17 Међутим, мјере за отклањање незаконитости
се могу изрећи и усмено, што се констатује у записнику о инспекцијском
надзору, о чијем је предузимању у остављеном року надзирани субјект дужан да у писаној форми обавијести инспектора.18 Сматрамо да се у овом
случају не ради о усменом рјешењу из чл. 37 ст. 3 ЗИН, јер се мјерама изреченим на записник не отклања непосредна опасност по живот и здравље
људи, имовину веће вриједности, животну средину или биљни или животињски свијет, нити је правна заштита против тако наложених мјера истовјетна правној заштити против усменог рјешења. Управна мјера се не може изрећи према надзираном субјекту, уколико је овај поступио у складу
са актом о примјени прописа, изузев у законом таксативно наведеним случајевима.19 Сличне одредбе садржи ЗИРС, предвиђајући да инспектор рјешењем изриче управне мјере предвиђене овим или посебним законом.
Осим тога, управне мјере из чл. 57 ЗИРС се обавезно изричу записником о
извршеном инспекцијском прегледу у случајевима прописаним чл. 61
ЗИРС, с тим што је инспектор дужан да у року од три дана од извршеног
инспекцијског прегледа донесе рјешење у писаној форми.20
Други значајан вид предузимања управних мјера у односу према
привредним субјектима уређен је Законом о заштити конкуренције (даље:
ЗЗК).21 Комисија за заштиту конкуренције (даље: КЗК) може одређивати
управне мјере као повјерене послове,22 како у току поступка заштите конкуренције, односно у случају прекида овог поступка, тако и по његовом окончању. Сврха ових мјера је попут инспекцијских мјера, превентивног, корективног или репресивног карактера. Управне мјере у поступку заштите конкуренције се увијек изричу управним актом (рјешењем или закључком), и
то у неколико процесних ситуација. У току поступка заштите конкуренције

17 ЗИН, чл. 37 ст. 1.
18 ЗИН, чл. 27 ст. 1.
19 ЗИН, чл. 31 ст. 3.
20 Компарације ради, према хрватском Закону о државном инспекторату, Народне новине, бр.
116/08, 123/08 и 49/11, управне мјере се увијек изричу рјешењем, у писаној форми (чл. 42)
или усмено на записник (чл. 55).
21 Закон о заштити конкуренције – ЗЗК, Службени гласник Републике Србије, бр. 51/09 и 95/13.
22 ЗЗК, чл. 21 ст. 1 тач. 2 и ст. 2.
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КЗК може закључком изрећи привремене мјере,23 односно рјешењем изрећи
мјере процесног пенала,24 а у случају прекида поступка закључком по приједлогу странке КЗК изриче мјере отклањања повреде конкуренције.25 По
окончању поступка заштите конкуренције КЗК може изрицати мјере отклањања повреде конкуренције и/или мјеру заштите конкуренције, и то рјешењем којим се утврђује повреда конкуренције. Мјере отклањања повреде
конкуренције имају двојако, превентивно-репресивно дејство и могу бити
мјере понашања и структурне мјере.26 Посебна врста структурне мјере је мјера деконцентрације, која се изриче рјешењем поводом поступка испитивања концентрација.27 Мјера заштите конкуренције се одређује учеснику на
тржишту рјешењем о утврђеној повреди конкуренције, у виду обавезе плаћања новчаног износа у висини највише 10% од укупног годишњег прихода,
обрачунатог у складу са чл. 7. ЗЗК.28 КЗК може мјеру заштите конкуренције
одредити самостално или истовремено са мјером отклањања повреде конкуренције.29 Висина мјере заштите конкуренције може да достигне милионске износе, што је чини највишом новчаном санкцијом у правном систему
Републике Србије,30 а представља показатељ присуства кривичноправних
елемената у конкуренцијско-правном ткиву.31
Како се може видјети, управне мјере се у поступцима заштите конкуренције изричу искључиво управним актима од стране КЗК, па не постоји
23
24
25
26
27
28

29
30
31

ЗЗК, чл. 56.
ЗЗК, чл. 70.
ЗЗК, чл. 58.
ЗЗК, чл. 59.
ЗЗК, чл. 67.
Разлози за изрицање ове мјере могу да буду: 1) злоупотреба доминантног положаја на релевантном тржишту; 2) закључење или извршење рестриктивног споразума супротно ЗЗК; 3) неизвршење, односно неспровођење мјере отклањања повреде конкуренције, односно мјере деконцентрације; 4) спровођење концентрације супротно обавези прекида, односно за коју није издато
одобрење за спровођење концентрације (ЗЗК, чл. 68).
Сања Данковић-Степановић, „Изрицање мере заштите конкуренције консеквентно (претходно) утврђеној повреди“, Право и привреда, бр. 7–9/2012, 586.
Богдан Гецић, „Нови закон о заштити конкуренције“, Правни информатор, бр. 9/2009, 53.
На кривично-правне састојке појединих управних мјера које се изричу у поступцима заштите конкуренције упоредноправно посматрано указује терминологија кориштена у хрватском
Закону о заштити тржишног натјецања – ЗЗТН, Народне новине, бр. 79/09 и 80/13. Наиме,
глава VIII овог закона садржи одредбе о управно-казненим мјерама, које поред јавноправног
(управноправног) циља „осигуравања учинковитог тржишног натјецања” имају кривичноправну сврху „кажњавања починитеља повреда овог закона...” (ЗЗТН, чл. 60). О томе вид. Дубравка Акшамовић, „Нови закон о заштити тржишног натјецања“, Правни вијесник, бр.
1/2010, 40–46.
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могућност њиховог изрицања непосредно на основу закона, као што се у
инспекцијском поступку то чини на записник о инспекцијском прегледу.
Истовјетно рјешење је прихваћено Законом о конкуренцији (даље: ЗК)32 у
Босни и Херцеговини, гдје Конкуренцијски савјет изриче управне мјере рјешењем о злоупотреби доминантног положаја33 или у вези са поступком
оцјене допуштености концентрација,34 односно рјешењем о привременој
мјери.35 Осим тога, Конкуренцијски савјет изриче новчане казне за теже36 и
остале37 повреде Закона о конкуренцији, које имају карактер мјера заштите
конкуренције из ЗЗК, односно управно-казнених мјера из хрватског ЗЗТН.
Посматрајући претходно изложене облике управних мјера које се
изричу и предузимају према привредним субјектима, можемо извести неколико обиљежја управних мјера. Ова обиљежја се углавном подударају са
обиљежјима управних аката, што је разумљиво ако се узме у обзир да се ови
облици управних мјера претежно изричу управним актима. Прво и најважније обиљежје управних мјера је њихова заснованост на закону. Законитост управних мјера има садржинску и формалну димензију, а њиховим
предузимањем се закон извршава непосредно или посредно – доношењем
управних аката. Друга опредјељујућа карактеристика управних мјера је цјелисходност управних мјера, јер је њихова сврха оживотворење одговарајућих јавних интереса. Другим ријечима, изрицање и предузимање управних
мјера, у правилу, карактерише примјена дискреционих овлашћења, па је
надлежним органима остављено да оцијене којим мјерема и на који начин
ће оптимално остварити ангажовани јавни интерес. Сљедеће обиљежје
управних мјера се надовезује на претходно, тиме што се остварење јавних
интереса путем управних мјера има вршити у складу са начелом сразмјерности, тако да само у неопходној мјери ограничи конкретне појединачне интересе. Ауторитативност као обиљежје управних мјера подразумјева да их
надлежни субјекти изричу када на основу закона процјене да је то неопходно. Воља (привредних) субјеката у односу на које се ове мјере изричу није
одлучујућа и они су обавезни на одговарајуће чинидбе.38 Сљедеће обиљежје
32
33
34
35
36
37
38
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Закон о конкуренцији – ЗК, Службени гласник БиХ, бр. 48/05, 76/07 и 80/09.
ЗК, чл. 11.
ЗК, чл. 18 и 19.
ЗК, чл. 40.
ЗК, чл. 48.
ЗК, чл. 49.
Премда у одређеним случајевима субјекти према којима треба изрећи поједине управне мјере
могу предлагати садржину тих мјера (нпр. у случају прекида поступка заштите конкуренције
из чл. 58 ЗЗК), органи надлежни за њихово изрицање никада нису обавезни прихватити та-
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произлази из претходног. Наиме, управне мјере су увијек извршиве, било да
се извршавају добровољно или принудним путем након истека за то остављеног рока. Најзад, конкретност управних мјера значи да се оне предузимају према једном или више одређених, односно одредивих лица.39
С обзиром на условљеност предузимања управних мјера доношењем
управних аката и/или вршењем управних радњи, одговор о правној природи управних мјера не може бити јединствен и цјеловит. Како смо могли видјети, у поступцима заштите конкуренције управне мјере се изричу искључиво управним актима, што важи и у већини случајева њиховог предузимања поводом вршења инспекцијског надзора. Тако нпр. рјешењем о условном одобрењу концентрације КЗК одобравајући концентрацију истовремено диспозитивом условљава дато одобрење претходним извршењем изречених управних мјера.40 Мишљења смо да у овом и сличним случајевима
управне мјере имају природу додатка управном акту, и то у виду потестативног суспензивног услова (conditio) или намета (налог, терет, modus), често комбиновано са роком (dies), који се уносе у садржину управног акта на
основу изричитог законског овлашћења.41 Овако изречене управне мјере
треба да прати одговарајућа чинидба субјекта према којем су те мјере управљене. Ваља истаћи да намет може имати самосталну егзистенцију, што се
примјера ради у инспекцијском поступку манифестује могућношћу изрицања намета на записник у виду управних мјера за отклањање незаконитости.
У прилог оваквом схватању правне природе управних мјера иде чињеница
да акти којима се врши дискрециона оцјена, какви су готово без изузетка акти којима се изричу, односно предузимају управне мјере, омогућавају у правилу много ширу примјену додатака него што је то случај при строго правно везаним актима.42 Међутим, када одлука о управној мјери представља
главну или једину садржину диспозитива управног акта којим се изриче, та
мјера не представља додатак него правну обавезу из таквог управног акта.
Поред тога, управне мјере се могу састојати искључиво у вршењу више
управних радњи. Тада управне мјере представљају тзв. „скупове надовезују-

39
40

41
42

кве приједлоге. Уосталом, наведени случајеви представљају изузетке, из којих се не смију изводити општа правила.
Упор. Д. Р. Васиљевић (2003), 78–79.
Вид. Рјешење КЗК бр. 6/0-02-504/2014-115 од 19.12.2014. у предмету Holcim-Lafarge; Рјешење
КЗК бр. 6/0-02-581/2014-38 од 9.12.2014. у предмету Alitalia-Etihad и Рјешење КЗК бр. 6/0-02466/2013-199 од 25.12.2013. у предмету Agrokor-Mercator.
Сликовита је одредба ЗЗК, чл. 67 ст. 2 којом се предвиђа да рјешење о изрицању мјера деконцентрације садржи рок и услове испуњења датог налога.
Иво Крбек, Управни акт, Рад Југославенске академије знаности и умјетности, 1957, 44.

593

4-6/2016.

Бојан Влашки (стр. 584-597)

ћих, условљених, те повезаних у другом смислу (материјалних – Б.В.) аката”,
који нису риједак случај у остваривању и заштити јавних интереса.43

IV Правна заштита привредних субјеката према којима се предузимају поједине врсте управних мјера
Привредним субјектима према којима се предузимају управне мјере неопходна је адекватна правна заштита од евентуалних незаконитости
и штетних посљедица таквих мјера. Када се има у виду значајан степен
дискреционих овлашћења органа који предузимају управне мјере, ово
питање је значајно и са аспек(а)та заштите објективне законитости и
остварења јавних интереса. Према уставним одредбама „појединачни акти и радње државних органа, организација којима су поверена јавна
овлашћења, органа аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, морају бити засновани на закону, а законитост коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, обавези или на закону заснованом
интересу подлеже преиспитивању пред судом у управном спору, ако у
одређеном случају законом није предвиђена другачија судска заштита”.44
С тим у вези, начин правне заштите зависи од природе управних мјера
које се предузимају. Стога треба разликовати управне мјере које се изричу у форми рјешења од управних мјера које се изричу на записник.
У поступцима инспекцијског надзора и заштите конкуренције
управне мјере се претежно изричу управним актима, због чега режим
правне заштите од таквих управних мјера прати општи режим контроле
законитости и цјелисходности управних аката. Против рјешења којим инспектор одлучује о мјерама управљеним према надзираном (привредном)
субјекту могуће је изјавити жалбу у року од 15 дана од дана достављања
писаног рјешења.45 Одлуке другостепених органа по жалбама против рјешења којима се изричу управне мјере су коначне, па се против њих може
водити управно-судски поступак46. Још један вид правне заштите од незаконитог, неправилног и несавјесног рада којим су поврјеђена права и слободе привредних субјеката од стране руководилаца инспекције, инспекто43
44
45
46
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Миливој Ковачевић, „Управни акт у функцији остваривања и заштите јавних интереса“,
Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 1–3/1989, 205.
УРС, чл. 198. Сличне одредбе садржи Устав Републике Српске, чл. 113.
ЗИН, чл. 39 ст. 1. Овај рок почиње да тече од дана уредне доставе писаног рјешења, што се односи и на случај налагања управне мјере усменим рјешењем (ЗИН, чл. 37 ст. 3 и 4).
ЗИН, чл. 40. Према ЗИРС, чл. 62 ст. 1, жалба против рјешења инспектора којим се изричу
управне мјере може се изјавити ресорном министарству у року од осам дана од дана достављања рјешења.
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ра и службеника овлашћених за вршење инспекцијског надзора, представља могућност подношења притужби на такав њихов рад.47 Притужбама
се, између осталог, може указивати на непредлагање или неодређивање
управних мјера, као и на прекорачење граница овлашћења у вршењу инспекцијског надзора, што представља тежу повреду радне дужности инспектора.48 Најзад, у погледу примјене одредаба ЗИН које се односе на инспекцијски поступак, те начела и правила општег управног поступка, привредни субјекти могу у складу са чл. 22 ЗУИ иницирати покретање механизма надзора од стране управне инспекције.49
Саставни дио рјешења КЗК којим је утврђена повреда конкуренције је одлука о мјери заштите конкуренције, односно друга управна мјера. Рјешења којима се у поступцима заштите конкуренције одређују
управне мјере су коначна у управном поступку, па је против таквих рјешења могуће водити управни спор.50 Интересантно је да ЗЗК у чл. 72 ст. 2
и 3 омогућава Управном суду да испитује законитост рјешења КЗК у дијелу одлуке о висини новчаног износа одређене управне мјере. Уколико у
том погледу суд утврди незаконитост овлашћен је да у „специфичној пуној судској јурисдикцији у делу управне ствари”51 пресудом преиначи рјешење у том дијелу. Треба још навести да ЗЗК даје основ за понављање поступка, између осталог, због непоступања по управним мјерама одређеним рјешењем о условном одобрењу концентрације.52
У вршењу инспекцијског надзора управне мјере за отклањање незаконитости могу бити наложене, односно предложене на записник. Надзирани субјект који сматра да су предложене мјере незаконите или несразмјерне
има двије могућности. Прво, да у остављеном року не предузме наложене,
односно предложене мјере, у којем ће случају инспектор обавезно донијети
рјешење којим ће изрећи управне мјере за отклањање незаконитости. Против овог рјешења ће надзирани субјект имати отворен раније описани пут
правне заштите. Друга могућност за надзираног субјекта је да у писаној
47
48
49
50

51
52

ЗИН, чл. 52, у вези са ЗДУ, чл. 81.
ЗИН чл. 53 ст. 2.
ЗИН, чл. 55.
Против коначног рјешења КЗК се може изјавити тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања рјешења странци (ЗЗК, чл. 71 ст. 1). Изузетно, против привремених мјера
наложених закључком од стране председника КЗК је дозвољена жалба о којој одлучује Савет
КЗК (ЗЗК, чл. 56 ст. 2).
З. Р. Томић, Коментар Закона о управним споровима: са судском праксом, Правни факултет
Универзитета у Београду, ЈП Службени гласник, Београд, 2010, 119.
ЗЗК, чл. 46.

595

4-6/2016.

Бојан Влашки (стр. 584-597)

форми стави примједбе на записник о инспекцијском надзору, у року од пет
дана од дана његовог пријема. Поступајући по примједбама на записник инспектор може да измијени изречену мјеру или да одустане од ње.53
Да сумирамо, након што се искористе могућности правне заштите
против аката којима се изричу, односно предузимају управне мјере у управном поступку, даља заштита у правном систему Републике Србије је обезбјеђена од стране Управног суда кроз управно-судски поступак (покренут тужбом ради контроле законитости коначних рјешења којима се изричу
управне мјере), затим путем ванредне управно-судске контроле Врховног
касационог суда (поводом захтева за преиспитивање судске одлуке), те пред
Уставним судом Србије (подношењем уставне жалбе, ако су предузетим
управним мјерама повријеђена или ускраћена људска права и слободе зајемчене УРС, а исцрпљена су друга правна средства за њихову заштиту). Уколико су испуњени за то прописани услови, странка незадовољна одлуком
Уставног суда по уставној жалби може покренути механизам заштите права
и слобода прописаних Европском конвенцијом за заштиту људских права и
основних слобода пред Европским судом за људска права у Стразбуру.54

V Закључак
Управне мјере се не могу третирати као посебна врста аката управе,
независна од управних аката и управних радњи. Садржински посматрано,
управне мјере се поклапају са управним актима и/или управним радњама,
изричу се управним актима или се предузимају употребом различитих
управних радњи. Стога можемо тврдити да су управне мјере специфичан
инструмент вршења управне функције и као такве служе остваривању права. Суштинско усмјерење управних мјера је телеолошког карактера, њима се
на темељу закона тежи остварити одређена јавна сврха. Законске претпоставке за њихово изрицање су флексибилно постављене, па се управне мјере
углавном предузимају вршењем дискреционих овлашћења у конкретним
ситуацијама. При том се појединачна права и правни интереси настоје огра53

54
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ЗИН, чл. 36. ЗИРС, чл. 61 предвиђа случајеве у којима се управне мјере обавезно изричу записником о инспекцијском прегледу, уз дужност инспектора да у року од три дана извршеног инспекцијског прегледа донесе рјешење у писаној форми.
У Републици Српској, пут правне заштите против коначних рјешења о изрицању управних мјера
у инспекцијском поступку води од управно-судске контроле пред Окружним судовима, преко
контроле Врховног суда Републике Српске поводом захтјева за ванредно преиспитивање правоснажне судске одлуке, до евентуалне апелације Уставном суду БиХ због повреде права и слобода
гарантованих Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода, а потом и
апликације Европском суду за људска права.
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ничити само у неопходној мјери. Конкретни (привредни) субјекти према
којима су управне мјере управљене дужни су поступати у складу са њима, па
се у крајњој линији управне мјере извршавају принудним путем.
Правна природа управних мјера није јединствена и зависи од тога
да ли се управне мјере изричу управним актима или се састоје у вршењу
управних радњи. У првом случају управне мјере имају карактер додатка
управном акту или правне обавезе из управног акта. У другом случају се
ради о скуповима повезаних материјалних аката управе. Правна заштита
од незаконитих, односно нецјелисходних управних мјера управљених
према привредним субјектима је вишеструка. Субјектима према којима
се изричу управне мјере су на располагању редовна и ванредна управнопроцесна заштита, али и посебни облици заштите.

Bojan VLAŠKI, MA
Senior Assistant at the Faculty of Law University of Banja Luka

ADMINISTRATIVE MEASURES DIRECTED TOWARDS
BUSINESS ENTITIES – SELECTED QUESTIONS
Summary
Public administration has access to various instruments of action, among
which certain legal texts single out administrative measures. Although largely neglected in administrative theory, the concept of administrative measures raises
practical questions, among which this article analyze the special features of the observed forms of administrative measures directed towards business entities, then
their legal nature, and finally the question of legal protection of entities towards
which observed administrative measures are undertaken. In this paper, special
emphasis is placed on specific types of administrative measures, which are inherent
to administrative tasks of directing activities of business entities. The paper concludes that administrative measures are not a special kind of acts of administration,
but rather a specific instrument of performing administrative functions with the appropriate characteristics and distinctive legal nature. The mechanisms of legal protection of business entities towards which certain administrative measures are directed in our law will be presented at the end of the paper.
Key words: administrative function, acts of administration, administrative acts,
administrative actions, administrative measures, business entities.
597

4-6/2016.

Јован Ћирић (стр. 598-611)

ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ

Др Јован ЋИРИЋ
директор Института за упоредно право, Београд

ПОХЛЕПА КАО ПОДСТРЕК, АЛИ И КАО КОЧНИЦА
ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
Резиме
Свети Павле је у своје време рекао да је похлепа извор свих зала.
Са друге стране, шкотски економиста Адам Смит је имао другчије мишљење о похлепи. Он је рекао да нас пекар, месар и произвођач пива снабдевају својим производима не зато што нас воле, већ зато што су егоисти који желе да зараде новац и који похлепно воде рачуна о својим интересима. Томас Хобс је тврдио да је сваки човек егоиста. У том смислу
многи економисти и филозофи сматрају да похлепа и егоизам имају велики позитиван утицај на конкуренцију и конкуретски дух, на тржиште и
уопште економски развој. Без похлепе нема конкуренције, а без конкуренције нема економског раста. Конкуренција је веома важна за усостављње
вишестраначког политичког система и за учвршћивање идеје владавине
права. Могли бисмо у том смислу рећи да егоизам и похлепа уопште нису
лоши, али се са друге стране морају имати у виду и многе негативне
ствари које потичу из похлепе. Похлепа је као што смо рекли, веима важна за успостављање конкуренције, али, у једном тренутку похлепа лако
може уништити конкуренцију, зато што свако жели да уништи свог
конкурента и конкуренцију уопште. Похлепа води експлоатацији и социјалној неједнакости. Социјална неједнакост води у криминал, тако да је
веза између похлепе и криминала врло тесна. Ово је посебно евидентно
када говоримо о вези похлепе и коруције. Људи који су вођени похлепом
нису спремни да размишљају на стрпљив и рационалан начин. Такође, у
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почетку сваке преваре стоји похлепа. У том смислу треба рећи да су
многе жртве преваре начиниле грешку захваљујући својој сопственој похлепи. У том смислу они најчешће нису спремни да отворено кажу: били
смо похлепни, па смо зато постали жртве. На крају, похлепа има веома
негативне последице и на плану екологије. Дакле, у једном одређеном смислу није погрешно ако се каже да похлепа игра позитивну улогу на слободном тржишту конкуренције, али је такође тачно и ако кажемо да похлепа може бити кочница економском развоју. Веома је важно пронаћи баланс између ова два екстрема, ових различитих последица.
Кључне речи: похлепа, конкуренција, слободна тржишна економија, неједнакост, корупција, преваре, екологија.
Француски књижевник из 16. века Мишел Монтењ рекао је: „Суседов коњ је бољи него мој, зато што није мој”.1 Не могу се заобићи ни
речи Светог Павла да је похлепа извор свих зала: Radix Omnium Malorum
Avaritia,2 што представља и својеврсну игру речи, јер се ради о акрониму
РОМА, чиме се жели рећи како су Рим и римска империја били центар
похлепе, као и осталих зала. Слична је и игра речи USA (United States of
Avarice – Сједињене државе похлепе).3
Похлепу обично доживљавамо у најнегативнијем могућем сми4
слу, но са друге стране, ствари не морају бити сагледаване тако негативно. Многи на пример истичу да је похлепа главни разлог за пословна улагања, раст градова, зараду, итд.5
Читаво модерно тржиште је засновано на похлепи. „Више, што
више”, постаје главна мантра6 и главни покретач људског понашања, те
главни регулатор на тржишту. Још је Адам Смит говорио о значају по1
2
3

4

5
6

Доступно на адреси: https://wikiquote.org/wiki/Pohlepa, 25.2.2016.
Доступно на адреси: https://es.wikipedia.org/wiki/Radix_omnium_malorum_avaritia, 25.2.2016.
Phylius A. Trickle, Greed, The Seven Deadly Sins, Oxford University Press, Oxford, New York,
2004, 63 (цитирано према Владимир Гвозден и Алпар Лошонц, Похлепа јао апстракција робе, објављено на Трећем програм Радио Београда, децембра 2015.)
Тако је на пример Папа Фрања у УН оптужио најмоћније земље света за себичност и безграничну жеђ за новцем, што уништава планету и осиромашује слабе и угрожене. Доступно на
адреси: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/10/Svet/2050476/Papa+u+UN% 3A/Pohlepa+bogatih+uni%C5A1tava+planetu.html, 1.3.2016.
В. Гвозден, А. Лошонц.
Devdutt Pattanaik, Modern markets are based on greed, доступно на интернет адреси: articles.economictimes.indiatimes.com/2015-06-26/news/63862190_1_violence_food_hinger, 10.3.2016.
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хлепе. У свом најважнијем делу, „Богатство народа”, Адам Смит каже да
ми не очекујемо вечеру од добродушности месара, пивара и пекара, већ
од очувања њиховог властитог интереса.7 Човекови лични, себични интереси основ су слободне тржишне економије.
Овде је реч о питању да ли је човек биће увек спремно на саможртвовање и на то да све „своје” подели са другима, те да је у том смислу негативно узимати само за себе, а не делити са другима.8 Ради се и о питањима борбе за моћ, односно питањима нагона за моћ,9 али и дарвиновске
борбе за опстанак, те гордости, сујете и жеље за самоистицањем, а што
све заједно чини суштину саме похлепа као такве.
То да је човек егоист који увек покушава да избегне непријатности, па и на штету другога,10 тврдио је Томас Хобс у свом „Левијатану”,11
међутим, такав антрополошки песимизам, био је карактеристичан и за
многе друге мислиоце, па и за Тукидида, који је сматрао да су људи више
склони злу него добру, а што је овај антички историчар изгледа преузео
од Есхила.12 Неки сматрају да се склоност људи да чине преступе, не може
предупредити никаквим законима и казнама, пошто су страсти које наводе људе на зло, неупоредиво јаче и делотворније.13 Жеља да се буде бољи од других, тј. да се има више од других, јесте на неки начин део саме
људске природе на којој се заснива капитализам као такав. Могло би се
рећи да се овде ради о нагонско-подсвесно-себичним поривима човека
појединца, који су при свему томе додатно подстицани и величани одговарајућим системским решењима,14 али исто тако и пропагандом и манипулацијом свешћу појединца, којег треба убедити да је сасвим нормално
и сасвим природно и пожељно имати више од другог.15 Може се говорити о томе да се путем манипулације наметнутих људских жеља и потреба,
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Адам Смит, Богатство народа – Истраживање природе и узрока богатства народа (превод
на хрватски), Загреб, 2007, 451.
О томе Андрија Гамс, Нагон и норма, Београд, 1995, 65–66.
Алфред Адлер, Познавање човека, огледи о индивидуалној психологији (превод на српски), Београд, 2012.
Доступно на адреси: http://www.danas.rs/dodaci/nedelja/knjiga_danas/hobsova_filozofija_politike.54.html?news_id=252876, 20.3.2016.
Левијатан је иначе морска неман која се помиње у Старом завету. Доступно на адреси:
https://sr.wikipedia.otg/sr/Левијатан_(митологија), 5.4.2016.
Коста Чавошки, Моћ и превласт – Тукидидова политичка мисао, Београд, 2015, 26.
К. Чавошки, 27
Радомир Милашиновић, Амерички поход на свет, Београд, 1996.
Сергеј Кара – Мурза, Манипулација свешћу (превод са руског), Београд, 2011.
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спроводи својеврсна политичка манипулација, па чак на неки начин и
управљање ширим друштвено-политичким токовима.16
Многи сматрају да је себичност, а то ће рећи похлепа, нешто што
је врлина, јер је колективизам премиса примитивног дивљака који верује
да је племе узвишени омнипотентни владар, који има право да узима жртве.17 Суштина капитализма и тржишта јесте у индивидуализму и надметању, по чему је капитализам близак спорту као таквом. Када не би било
надметања и жеље за тим да се постигне више и да се буде бољи од других, тада у ствари не би било ни спорта. Наравно, данашњи спорт је постао део робно-новчане привреде, односно погона за остваривање профита, па тако долази до апсолутизације принципа учинка, те су тако
олимпијски принципи Citius – Altius – Fortius постали суштински симболи владајућих вредности капитализма.18 Сматра се да је принципе „БржеВише-Јаче” (Citius – Altius – Fortius) први употребио Henry Didon, доминикански свештеник још 1881. на отварању неких школских спортских
игара, а да је Пјер де Кубертен то искористио и употребио их касније за
то да то буде олимпијски мото.19 Можемо ми да критикујемо комерцијализацију данашњег спорта, али да нема те сталне човекове жеље да буде
бржи и јачи, те да постигне више од других, спорт би у доброј мери изгубио своју сврху и суштину, а исто тако би и целокупни технолошки и
економски развој и раст били доведени у питање.
Жељу да се поседује суседовог коња, или коња као што је управо
суседов, како би то рекао Мишел Монтењ, не треба аутоматски третирати у негативном контексту. Човек једноставно жели да има, али и да ради
као што то ради његов сусед. „Поглед у туђе двориште” не би требало
третирати као нешто негативно, већ напротив.20 И техничко-технолошки, исто као и економски напредак не би био могућ без компаративних
истраживања и сагледавања, односно без тога да се угледамо на неког
или нешто, а што опет значи да пожелимо исто као, исто колико и тај
други, тј. у крајњој линији да пожелимо управо „суседовог коња”.

16
17
18
19
20

Јован Ћирић, „‘Мека моћ’ и глобално управљање светом”, Страни правни живот, бр. 3/2014.
Ayn Rand, Врлина себичности (превод са енглеског), Нови Сад, 1997, 252.
Jean-Marie Brohm, Sociologie politique du sport, editions universitaries, Paris, 1976 (цитирано према
Љубодраг Симоновић, Спорт–капитализам–деструкција, Београд, 1995, 143).
Доступно на адреси: www.registration.olzmpic.org/en/faq/detail/id/29, 1.3.2016.
Јован Ћирић, „Поглед у туђе двориште кроз ‘поломљени прозор’”, Страни правни живот,
бр. 1/2011, 11–28
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На известан начин се може рећи да је за похлепу синоним жеља.
Што више један човек има жеља, што више ради на остварењу својих жеља, то се може рећи да је он похлепнији, али уједно и вреднији и марљивији и креативнији. Када један човек појединац не би имао жељу да купи
нову кућу, аутомобил, мобилни телефон, или нову одећу, престао би, односно смањио би се читав трговинско-платни промет, а то би за последицу имало и смањивање пореских прихода. На крају би дошло до смањивања опште запослености, али и смањивања и потрошње и производње,
те државних прихода и издвајања за здравство, образовање, итд. Оваквом економском моделу увек би се наравно могао супротставити модел
који још увек постоји на Куби, или у Северној Кореји, односно који је постојао у бившим социјалистичким земљама, где је систем и образовања и
здравствене заштите не ретко бивао бољи, не само праведнији, већ и
ефективнији и ефикаснији, него у класичним капиталистичким земљама.
Међутим, чињеница јесте да је социјалистички систем и у економском и
у идеолошком и у политичком смислу поражен од класичног капитализма. Можда и зато што кубанско-корејанско-совјетски социјалистички
систем није марио за жеље својих грађана, већ их је гушио и насилно сузбијао. Систем у тим земљама је инсистирао на томе да човек не треба да
поседује превише, већ само оно што је довољно – неоподно.
Такав приступ још би се и могао бранити, али шта је то што је довољно – неопходно, питање је на које није лако одговорити, као ни на
питање ко је тај који ће одређивати „колико је довољно”. Гушење жеља и
похлепе, пре или касније би водило у тоталитаризам, у опште смањивање
потрошње и производње. Смањивање похлепе код људи, односно смањивање њихове жеље да поседују, директно би водило смањивању потражње и потрошње, а то би значило пропаганду не само скромности, већ
сиромаштва.
Питање се може поставити и на другачији начин: шта је боље: да у
једном граду, или земљи живи више богатих, или више сиромашних људи? Питање је наравно сасвим бесмислено и готово да не би заслуживало
нашу пажњу, јер је, без обзира на идеолошки приступ, јасно да није добро бити сиромашан. У сваком случају, већи број богатих људи у једном
друштву, подразумева виши ниво образовања, те већи ниво улагања у
културу, здравство, инфра-структуру, итд. Треба навести речи градоначелника Лондона Бориса Џонсона, који је изјавио да је похлепа добра, вероватно имајући у виду чињеницу да се у лондонском ситију налази 60
одсто банкарских милионера из читаве Европске уније, односно 12 пута
више у поређењу са сваком другом земљом ЕУ. И док у Бриселу покуша602
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вају да прекину са праксом и културом бонуса за успешне банкарске менаџере, дотле се у Лондону ти бонуси повећавају из године у годину, што
све утиче на привлачење страног капитала, па се може рећи да је Лондон
постао престоница похлепе.21
Подилажењем похлепи, привлаче се најквалитетнији, наједукованији, они који могу да на прави начин покрену напредак у економском и
сваком другом погледу у једном друштву. Тако се испоставља да новац
уложен менаџере, у њихове астрономске и похлепне плате и бонусе не да
није улудо бачен новац, већ да је то врло паметно инвестиран новац који
се враћа на прави начин.22
Може се рећи да су жеље, које су на неки начин синоним за похлепу, веома важне за сваког човека појединца, јер је човек без жеља, или са
само једном жељом, човек без амбиција и креативности, исто као и друштво у којем такви појединци, појединци без жеља, доминирају. Јер, човек се жеља не можемо одрећи, па је тако руски научник С. Н. Лазаров
нагласио да човеков систем вредности и жеља утиче на здравље и креативност појединца и колектива.23 Жеље дакле саме по себи нису нешто
ненормално. Ненормално је „убијати” у човеку његове жеље, па и похлепу, или пак сводити те његове жеље на пуко преживљавање, исто као што
је ненормално „убијати” у човеку његову креативност и његову жељу
(опет та жеља) да буде бољи од других. Конкуренција и надметање као
такви су основ демократских односа у једном друштву, али и нужан
услов за свеопшти економски и друштвени напредак и може се сматрати
основом вишестраначја и онога што називамо демократска правна држава.24 Без конкуренције и надметања, као и са појединцима код којих су
„убијене” жеље да се буде бољи од других и да се постигне више, диктатуру као такву је врло лако успоставити.25
Похлепу дакле не треба увек третирати као нешто негативно, јер
она поспешује дух конкуренције и надметања, а што је услов економског
21
22
23
24
25

Londres capital de la codicia, доступно на адреси: www.elmundo.es/economia/2013/11/
30/5299c88f61fd3d0b4r6b4599.html, 22.3.2016.
Christoph Kumpan, „Рад директора компанија и њихова примања – упоредни приказ стања у Немачкој, ЕУ и Сједињеним дрћавама”, Страни правни живот, бр. 1/2008, 85–104.
Доступно на адреси: https://sites.google.com/site/sreckolazic/religija/zelje, 22.3.2016.
Rainer Faupel, „Nothing purely abstract an no matter for Sunday speeches only”, Страни правни
живот, бр. 2/2009, 7–26.
Лако је замислити једну „обичну” диктатуру у којој је замјатиновско „МИ”, заменило сваку
индивидуалност, сваку различитост, креативност и жељу да се буде другачији.
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и друштвеног напретка. Са друге стране међутим, похлепа је нешто што
је негативно и када је реч о самој конкурентности. Могло би се рећи да
конкуретниост подстиче похлепу, али од једног тренутка, похлепа прети
да уништи саму ту конкурентност. Конкурентност, тј. „право конкуренције”, подстиче актере на једном тржишту да буду што бољи, што јефтинији, што успешнији, што ефикаснији, те се због тога и инсистира на томе да у једном друштву постоји што већи степен конкурентности.26 Конкуренција је синоним за здраву, фер утакмицу, но, као и у свакој утакмици, један ривал тежи да победи свог противника, да га потпуно потуче.
Конкуренција није само у томе да будеш бољи од својих конкурената, већ
и да своје конкуренте учиниш горим од себе. Та жеља да се противник
учини горим и потпуно уништи, је синоним за похлепу. Тежећи да победи у једној утакмици, један појединац тежи у ствари за тим да уништи
сваку конкуренцију. Тако похлепа на крају оставља једног од учесника
слободног да на тржишту ради што га је воља, а то значи да самостално
диктира цене и све остало на том тржишту. Због конкуренције и потребе
да се утркују са другима, људи постају све похлепнији, али са друге стране, када достигну један одређени ниво, они онда желе да униште све друге који су им конкуренција и сметња да остану сами на тржишту.
Неки економисти и филозофи сматрају да је та човекова похлепна
жеља да уништи конкуренцију, нешто што је сасвим нормалан и разумљив циљ који не треба спутавати.27 Јасно је да је то својеврсна контрадикција и када је реч о конкуренцији и слободном тржишту и капитализму. Похлепа је до једне мере подстицајна, али такође представља и ограничење саме конкуренције и слободног тржишта, те је то разлог због којег се може рећи да похлепа представља и кочницу економског развоја у
једном друштву.
Похлепа увек стоји у тесној повезаности са експлоатацијом, те се
управо у томе крију и одговарајући, не само социолошки и политички,
већ и економски проблеми. Ако један привилеговани део друштва, похлепно експлоатише и зарађује на рачун другог дела друштва, то ће се на
крају осветити и самим експлоататорима, а не само експлоатисанима.
Потребно је да и они који су експлоатисани, радничка класа на пример,
26
27
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Иванка Спасић, „Комунитарно право конкуренције”, Страни правни живот, бр. 1–2/2007, 62–87
Управо то тврди раније цитирана Ayn Rand, која је говорила о „Врлини себичности”, а која у једној
другој својој књизи, Ayn Rand, Капитализам, непознати идеал (превод са енглеског), Нови Сад,
1994, 380, каже, између осталог и то да је суштина капитализма у укидању сваке врсте ограничења, па
и ограничења која се тичу забране монопола и одржавања конкуренције.
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буду колико-толио задовољни, да имају довољно, толико да себи могу да
приуште, да потроше одређену количину добара и услуга. Бесмислено је
и контрапродуктивно, ако радници који производе аутомобиле у некој
фабрици аутомобила, због малих плата, никако нису у стању да купе
аутомобил за себе. А нису у стању зато што им похлепни послодавци, у
жељи да их прекомерно експлоатишу, дају мале плате.28 Данашњи свет се
суочава не толико са проблемима производње, колико са проблемима
потрошње, са тиме да нема довољно оних који су у стању да троше.29 Похлепа која подстиче прекомерну експлоатацију, у крајњој линији је сасвим контрадикторна, јер доводи до смањења потрошње роба, а што на
крају доводи и до смањења профита самих експлоататора. Прекомерна
експлоатација се дакле на крају свети и самим експлоататорима. У питању је противуречност, која се надомештава и превазилази тиме што се
експлоатација са националног, преноси на интернационални ниво, тако
да један просечан експлоататор из Француске или Немачке на пример,
више не спроводи експлоатацију сопствених радника у својим земљама,
већ спроводи експлоатацију у Африци, Азији, или неким другим деловима света30 који су далеко од очију јавности. Међутим, онда експлоатисани
бедници нагруну у непосредно суседтсво експлоататора, односно догоди
се мигрантска криза, када на хиљаде, да не кажемо милиони људи из неразвијених експлоатисаних делова света похрле у Европу, што отвори
читав низ најразличитијих економских, социјалних, политичких и безбедносних проблема и тиме се речито покаже да оно што називамо „одрживи развој” мора да подразумева да не смеју једни (мали део) да буду
бескруполозни и похлепни експлоататори, а да сви други, без обзира где
живели, буду жртве те похлепе и експлоатације.31
Још једна ствар овде заслужује нашу пажњу када говоримо о експлоатацији и похлепи, а то је питање мотивисаности радника (запослених). Можда би требало имати у виду оно што је Гете у своје време био
рекао: „дужност може много, но бескрајно више љубав!”32 Чини се да се
ово сасвим лако може применити и на економију. Радник чији је мотив
28
29
30
31
32

Односно пресељавају производњу из својих у неке друге далеке земље, где ће јефтиније платити радну снагу.
Због тога би сасвим рационално било када би и они који су сиромашни ипак имали довољно
да могу да троше произведену робу.
Тако се капитал сели из једне у другу земље, са једног на други континент, тамо где су радничке наднице ниже.
О томе Јован Ћирић, „Велика сеоба народа”, Правни живот, бр. 9/2015.
Доступно на адреси: www.pouke.org/forum/topic/1536-мала-ризница-мудрости/page15, 6.4.2016.
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само то да не изгуби посао, или пак само то да заради за (пуко) преживљавање, неће бити ни тако добар, ни тако креативан, ни тако ефикасан,
као онај који пронађе још неки други, додатни мотив. Имајући то у виду,
данас се развија читав систем нових знања, вештина и техника које запослене раднике треба да стимулишу и мотивишу да се понашају као да је
реч о заједничком наступу у једном истом тиму. Инсистира се на верности и оданости „бојама” дотичног тима – предузећа. У том смислу организују се и заједнички излети и заједничка дружења, називана „team building” а што све има за циљ да људи о својој „фирми” почињу да размишљају као делу своје породице.
Треба рећи и то да уз похлепу обично иде велика социо-економска неједнакост, али и велика репресивност система. Похлепа, нарочито
када је претерана, подразумева експлоатацију и неједнакост, односно
маргинализацију и гетоизацију знатних делова друштва, који бивају гурнути у криминал, па је онда на неки начин нормално да се на све те проблеме одговара репресивним системом строгих казни. Обично тамо где
су казне строге, тамо је неједнакост већа и обрнуто – тамо где је неједнакост мања, тамо је и строгост казнено-репресивног система мање изражена. Тако се и догађа да се скандинавске земље одликују са једне стране
благим казнама,33 а са друге стране већим степеном социо-економске једнакости, те мањом похлепом владајуће елите. Што је већа похлепа, то је
већа репресивност која је неопходна да би се заштитиле, сачувале стечене
позиције похлепних експлоататора. Понекад репресивност бива заиста
екстремна, но примена екстремне репресије и полицијско-војних акција,
доводи до виктимизације већ и овако и онако деградираних слојева становништва, а то води оправдању криминала, тероризма, као и свих других насилничких активности.34
Следећи проблем јесте и у томе што су људи подстакнути необузданом похлепом да се добије што више, склони томе да се упусте у ризичне подухвате, како ратне, тако и економске. И када понекад остваре
успех, такви људи често помисле да је постигнути успех резултат њиховог рада, знања и талента, а не нечег другог, на пример просте случајности, због чега они настављају са ризичним и нерационалним понашањем,
све док на крају ипак не доживе један велики неуспех, а по оној народној
33
34

606

Јован Ћирић, „Колико смо репресивни (строги) у поређењу са Европом”, Страни правни
живот, бр. 1–2/2007, 203–218.
Александра Булатовић, „Тероризам као политичко-безбедносни проблем”, Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, бр. 2/2015, 157.

ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ

Право и привреда

изреци која одсликава суштину саме похлепе: „ко тражи веће, изгуби из
вреће”. Може се ипак рећи да похлепа увек најмање доводи до успеха,
док разборитост много више.35 Замислимо у том смислу једног директора
друштвеног социјалистичког предузећа, који је на различите контроверзне начине спровео приватизацију предузећа на чијем челу се налазио као
директор, те онда преко ноћи постао и богат и успешан, па онда помислио да је то зато што је паметнији од других. Може се рећи да уопште
није добро када успех у било чему, па и у економији, дође изненада и преко ноћи, а не као резултат стрпљивог, упорног, дуготрајног рада.36 Изненадни успех само даље подстиче похлепу, све док се на крају не оствари
она Конфучијева да „халапљивост кажњава халапљивца”.37
Треба рећи и то да похлепа лежи у основи многих неетичких понашања, па када је реч о економији то може бити вишеструко негативно.
Продавци на пример могу посезати за различитим поступањима којима
остварују краткорочну добит, но на дуже стазе то је обично сасвим негативно.38 Продавац, или уопште било који економски субјект на тржишту,
може једанпут преварити некога и остварити добит, тј. задовољити своју
похлепу, међутим, јасно је да ће се то не крају ипак осветити онима који
се руководе похлепом. У вези са тим, хоћемо да кажемо да ни жртве нису
сасвим невине код превара.39 Да нема људске похлепе, тј. жеље да се брзо,
лако и без много труда дође до велике добити, преваре најчешће не би ни
биле могуће. Жртвина похлепа је карта на коју преваранти углавном
играју, међутим, што је најважније, жртва онда када постане свесна да је
преварена, најчешће почиње да се стиди не само своје наивности, већ и
своје похлепе, те тако у великом броју случајева преваре не бивају ни
пријављене.40
Похлепа се такође врло упечатљиво може повезати и са корупцијом, а пре свега по општем духу и моралним принципима, односно материјалистичко-хедонистичким вредносним оријентацијама, који свакако
могу имати значајног утицаја на раст корупције.41 Много је различитих
35
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Све оно до чега се дошло на брзину, обично се не цени довољно.
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фактора који утичу на то да у једном друштву буде више или мање корупције, међутим, једна ствар је ипак сасвим извесна, особа која је у принципу похлепнија, најчешће је и склонија корупцији.42 С друге стране, многа
истраживања говоре да повећање корупције од само 1 одсто, кроз одговарајућу политичку нестабилност, утиче на смањење економског раста за
0,72 одсто.43
Нема сумње да коруција, а у ствари на неки начин управо похлепа, имају врло негативне економске последице за економију једне земље.
Треба овде имати у виду и то да похлепа као таква може имати и додатне
дестимулишуће ефекте на економију у једном друштву, а пре свега на општи предузетнички дух. Реч је о томе, да нарочито млади људи похлепно
жељни великих успеха преко ноћи и по сваку цену, нерадо прихватају
онај и онакав посао и стил рада који не доноси неку огромну добит преко
ноћи. Понекад се чини да се под утицајем специфичног менталитета и
наметнуте моде, образаца понашања, готово идеологије типа „авиони –
камиони – милиони”, код привредника не развија дух рада, самоодрицања и скоромности, већ нешто што је сасвим супротно томе, а што негативно утиче на читаву економију.
Похлепа као таква дакле има вишеструко негативне последице и у
правном и у економском и у општедруштвеном погледу. Један од најбогатијих људи данашњице, Бил Гејтс каже да је приватни сектор сувише
себичан и неефикасан да би пронашао ефективне алтернативе фосилним
горивима,44 док један од најумнијих научника данашњице, Стивен Хокинг каже да напредне машине неће довести до роботске апокалипсе, али
би могли похлепни људи.45 Ради се о еколошким проблемима данашњице, који се нити могу сагледавати, а још мање могу решавати, уколико се
не узме у обзир и фактор људске похлепе.
42
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Управо фактор похлепе у највећој могућој мери угрожава, тј.
представља опасност за оно што називамо одрживи развој. Јер, одрживи
развој је развој који задовољава потребе садашњице, не доводећи у питање способност будућих генерација да и оне задовоље властите потребе.46
Похлепа је међутим нешто што стоји у суштинској супротности са потребама и интересима будућих генерација, већ је то синоним за себичну потрошњу сада и одмах без да се размишља о будућности. Загађивање природе без да се размишља о томе какве здравствене и свеукупне социоекономске последице то може имати у ближој или даљој будућности, јесте у ствари својврсна прича о људској похлепи. Ово поготово долази до
изражаја када је реч о тзв. климатским променама, где негативне последице не морају увек бити тако видљиве и лако уочљиве,47 као када је реч о
некој фабрици која у оближњу реку испушта отровни садржај.
Међутим, чак и када су негативне еколошке последице веома видљиве, похлепа, нарочито похлепа великих мултинационалних компанија утиче на то да се такве ствари пренебрегавају, те да се великим (страним) компанијама дозвољава да наставе свој рад и даље загађују природу.
То се правда чињеницом да дотичне компаније запошљавају домаће раднике, да доприносе општим пореским приходима итд. иза чега у ствари
не стоји ништа друго него чиста похлепа, а што се понекад може заодевати у различите форме економске исплативости и економске рачунице.
У ствари, готово увек када се има у виду само то да ли је нешто и колико
је нешто исшлативо, какав је економски фактор – ефекат, похлепа постаје доминантна вредност, те све друго као што је поштење, праведност,
једнакост, еколошка одрживост одлазе у други план.
Уколико бисмо на крају покушали да сумирамо све ово што је овде речено о похлепи, морали бисмо констатовати да је похлепа до једне
одређене мере нешто што је сасвим позитивно, јер подстиче дух надметања и конкуренције, што је за тржишну економију, али и личну креативност и ефикасност изузетно корисно, подстицајно и важно за развијање
духа предузетништва, демократичности и различитости. Међутим, од
једне одређене мере (Аристотелове средње мере) похлепа престаје да буде позитивна, већ све више постаје оно о чему је још Свети Павле говорио: „Похлепа је извор свих зала”. Уместо да подстиче такмичарски дух
46
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конкуренције, похлепа у ствари сасвим супротно уништава саму конкуренцију. Она осим тога, подстиче себичност, експлоатацију и друштвено
раслојавање, а што доводи до различитих облика социјалне патологије,
те репресивних мера које функционишу као одговор на ту патологију.
Похлепа подстиче преварно понашање и такав одговарајући начин размишљања. Похлепа такође подстиче корупцију, те води занемаривању
свих других друштвених вредности, као што су пре свега вредноћа, праведност и једнакост. На крају, али наравно не као најмање важно, похлепа представља значајан изазов за екологију, односно одрживи развој човекове околине. Другим речима, добро је када су један појединац или
друштво, под утицајем нечега што у једном одређеном смислу везујемо уз
похлепу, амбициозни, креативни и жељни само-доказивања, међутим све
преко тога прелази у своју сушту супротност, која може бити сасвим апсурдна попут трагедије античког краља Миде, који је био окружен златом, али је умро од глади.

Jovan ĆIRIĆ, PhD
Director of the Institute of Comparative Law, Belgrade

THE GREED AS A STIMULUS AND AS A BRAKE
OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Summary
St. Paul used to say that the greed is an origin of all evils. On the other
side, great Scottish economist Adam Smith had different opinion about the
greed. He said that bakers, butchers and producers of beer provide us their products not because they love us, but because they are egoists, they want to earn
money who greedy take care only about their own interests. Thomas Hobbes
claimed that every man is an egoist. In that sense there are many philosophers
and economists that say that egoism and greed has great positive impact on the
competition, on the competitive spirit, on the market and economic development, generally speaking. Without greed there is no competition and without
competition there is no economic growth. It has to be said that the competition
is very important for the establishing multi-party political system and to stabilize the idea of the rule of law. So, we could say that egoism and greed are not so
bad, but on the other side, we must have in mind many negative things that ori610
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ginated from greed. The greed, as we said, is very important for the competition,
but in one moment, the greed very easily could destroy competition, because
everybody wants to destroy his rival and the competition in general. So, the
greed finally leads to the destroying of the competition. The greed leads to the
big exploitation and to the social inequality. The social inequality leads to the
criminality, so the connection between greed and criminality is very closed. It is
especially evident when we are talking about the relationship between the greed
and the corruption. People, who are leaded by the greed, are not ready to think
on patient and rational way. The greed also stays in the beginning of frauds. In
that sense it has to be said that many victims of frauds made mistakes because
of their own greed. In that sense usually they are not ready to say clearly - we
were greedy and because of that we became the victims. Finally, the greed has
very negative effect on the ecology. So, in one sense it is not false if we say that
the greed plays positive role in the free, competitive market, but it is also true if
we say that the greed could be the brake of the economic development. It is very
important to find the balance between those two extremes, those two different
consequences.
Key words: greed, competition, free market economy, inequality, corruption,
frauds, ecology.
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СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ПОСЛОВАЊУ
ПРЕМА КАЗНЕНИМ ОДРЕДБАМА ЗАКОНА
О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
Резиме
Свеобухватне активности на спречавању корупције односе се и
на корупцију у односима између привредних субјеката, која је недовољно
истражена и тешко се открива. Анти-коруптивни карактер имају одредбе чланова 582. и 583. Закона о привредним друштвима Републике Србије којима су прописана кривична дела повреда дужности пријављивања
и избегавања сукоба интереса. Аутор анализира те одредбе и указује на
недостатке због којих се не могу делотворно применити у пракси. У раду
се испитује однос тих кривичних дела и злоупотребе положаја одговорног
лица и одавања пословне тајне, који су прописани Кривичним закоником.
Аутор упозорава да ће измене кривичног законодавства учинити непотребним примену казнених одредби Закона о привредним друштвима.
Због тога предлаже да се повреде дужности пријављивања и избегавања
сукоба интереса, ако не доводе до тешких последица, предвиде као прекршаји, уз новчану казну и обавезну меру забране вршења делатности. Такве одредбе, уз кривичноправну регулативу која би се односила и на правна лица и уз доследну примену постојећих механизама за накнаду штете
или поништавања закљученог правног посла чиниле би делотворан основ
за спречавање корупције у пословању.
Кључне речи: корупција, сукоб интереса, Србија, привредна друштва,
кривична дела, прекршаји.

I Увод
Друштвена штетност корупције на политичком и економском
плану разлог је што се широм света, па тако и у Европској унији, нарочита пажња усмерава на спречавање тог криминалног феномена. Постојање
анти-коруптивног законодавства и стално предузимање активности на
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спречавању корупције један су од најважнијих услова које држава кандидат треба да испуни у процесу придруживања Европској унији.1 У протеклом периоду у Републици Србији долази до изражаја јака политичка воља на сузбијању корупције, која је подстакла не само промене ставова
јавног мњења о допуштености корупције, него и законодавства и праксе.
Стога је, без обзира на недостатке нормативног оквира и друге тешкоће,
позитивно оцењен напредак Србије на спречавању корупције у Извештају Европске комисије за Србију од 10. 11. 2015.2
С обзиром на опредељење које је дошло до изражаја у „Резолуцији
о придруживању Европској унији“, коју је Народна скупштина Републике Србије усвојила 14. октобра 2004. године, требало би очекивати да у
Републици Србији постоји спремност да се прихвате обавезе из тзв. законодавства Европске уније, укључујући ту и прописе усмерене на спречавање корупције. То произилази и из Националне стратегије за борбу
против корупције,3 у којој се корупција одређује као однос који се заснива на злоупотреби овлашћења у јавном или приватном сектору ради стицања личне користи, или користи за другога.
Упркос приступу из Националне стратегије, у јавности се најчешће
говори о корупцији на политичком нивоу и у јавном сектору, а на те аспекте
корупције и њихове економске узроке углавном се усмерава и пажња стручњака.4 Вероватни разлог је тај што се корупција у приватном пословању
обично сматра мањим друштвеним проблемом од корупције у јавном сектору, јер, за разлику од ње, не погађа све чланове друштва него се штетни утицај корупције у приватном сектору ограничава на субјекте пословања.5

1
2

3
4

5

Patrycja Starek-Mason, The European Union’s Fight Against Corruption, the Evolving Policy Towards Member States and Candidate Countries, Cambridge, 2010, 138, 143-144.
Commission Staff Working Document (SWD [2005]) final, Serbia 2015 Report, Brussels, 10. 11.
2015, 52-54. Доступно на: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_serbia.pdf, 15. 2. 2016.
Службени гласник РС, бр. 109/2005.
Веселин Вукотић, Данило Шуковић, Мирјана Рашевић, Слободан Максимовић, Владимир
Гоати, (Анти)либерализам и економија, Београд, 2014; Љубомир Маџар, Миомир Јакшић
(ур.), Глобална криза и економска наука – неолиберализам и алтернативе, Београд, 2012;
Слободан Вуковић, Транзиција и корупција, Београд, 2007; Зоран Павловић, Станимир Ђукић, Драган Ђорђевић, „Емпиријска анализа феномена корупције у Србији и корупција у
привреди“, Војно дело, год. LXVII, бр. 4/2015, 274-292.
Ante Orlović, „Gospodarski kriminalitet u Kaznenom zakonu – modus operandi (ekonomski
aspekt)“, Policija i sigurnost (Zagreb), год. 18, бр. 1/2009, 13.
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Одређујући као свој приоритет у овом миленијуму борбу против организованог криминалитета (а у том оквиру и против корупције),6 Европска
унија је, између осталих аката усвојила 2003. Саопштење Европске комисије
Европском савету, Европском парламенту и Европском економском и социјалном комитету под називом „Свеобухватна политика за борбу против корупције”.7 У посебном одељку у Саопштењу се констатује да се активности
надлежних органа држава чланица не смеју ограничити на спречавање политичке корупције, организованог криминалитета и злоупотреба власти,
него се, ради отклањања дискрепанци, морају усмерити и на корупцију у
приватном сектору.8 Додатак Саопштења Европске комисије чини „Десет
принципа за унапређење борбе против корупције земаља које приступају
Европској унији, земаља кандидата и осталих трећих земаља”. Последњи,
десети принцип у том Додатку односи се на обавезу држава које претендују
на чланство у Европској унији да обезбеде подршку приватном сектору у
препознавању и спречавању корупције. На спречавање корупције у приватном сектору односи се и Оквирна одлука Европског савета од 22. јула 2003.9
Она се примењује како на привредна друштва, тако и на непрофитне организације. Одлуком се од држава чланица захтева да пропишу кривична дела
подмићивања и злоупотребе овлашћења у пословању, лимитирају се висине
казне затвора које треба предвидети за та кривична дела, наглашава се потреба прописивања одговорности правних лица за кривична дела уз могућност да према њима, поред кривичних санкција, буду одређене друге мере,
као што су губитак повластица или државних субвенција или забрана пословања.
Очигледно, за Републику Србију сузбијање корупције мора бити
стално актуелно опредељење и трајни задатак, који се не сме ограничити
на односе приватних субјеката и јавног сектора, него мора захватити и
корупцију у међусобним односима приватних субјеката. Јер, иста етика
треба да буде примењена како у јавном, тако и у приватном сектору, а
6
7

8
9
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The prevention and control of organised crime – a European Union strategy for the beginning of the new
millennium adopted by the Council on 27 March 2000; Official Journal C, No. 124/1 of 3. 5. 2000.
A coprehensive anti-corruptione Communication from the Commission to the Council, the European
Parliament and the European Economic and Social Committee – On a comprehensive EU policy against corruption [COM(2003) 317 final - Not published in the Official Journal], доступно на адреси:
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On a comprehensive EU policy against corruption – COM(2003) 317 final, chapter e) Fighting private-to-private corruption.
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она налаже да се посебна пажња посвети корупцији у односима између
приватних субјеката, која се, за разлику од злоупотреба јавних функција
и положаја, мање изучава, теже запажа, па самим тим и ређе сузбија.10
Имајући то у виду, у овом раду су анализиране поједине казнене одредбе
Закона о привредним друштвима11 (даље ЗОПД) намењене сузбијању сукоба интереса и подмићивања у привредном друштву. Циљ анализе је испитивање могућности делотворне примене тих одредби у пракси.

II Спречавање сукоба интереса и подмићивања
у привредном друштву
Деловање у сукобу интереса иначе спада у типичне видове корупције схваћене у ширем смислу.12 Ради спречавања таквих повреда дужности лица која у привредном друштву остварују функције управљања, заступања или надзора у члановима 582 и 583 ЗОПД прописана су два кривична дела.
Кривично дело из чл. 582. ЗОПД има основни и тежи облик. Кривично дело је прописано као delictum proprium будући да га може извршити само лице које има посебне дужности према друштву.13 По члану
61. ЗОПД то су: ортаци и комплементари, чланови друштва са ограниченом одговорношћу или акционари који имају значајно учешће у основном капиталу друштва или су контролни чланови, директори, чланови
надзорног одбора, заступници и прокуристи, ликвидациони управник и
друго лице које оснивачким актом друштва буде проглашено лицем са
посебним дужностима према друштву. Радње извршења су формулисане
као нечињење. Алтернативно су предвиђене као пропуштање да се изврши дужност пријављивања сукоба интереса у складу са чланом 69 или
пропуштање извршиоца да, према члану 66, прибави одобрење ортака,
надзорног одбора друштва или акционарске скупштине за предузимање
радње или закључење правног посла у ситуацији сукоба интереса. Да би
постојало кривично дело потребно је да је једна од те две радње извршења предузета у намери да привредно друштво према коме лице има по10
11
12
13

Antonio Argendoña, „Private-to private corruption“, Journal of Bussiness Ethics, vol. 47, 3/2003,
253.
Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, чл. 582, 583 и 587. ст. 2.
Наташа Мрвић Петровић, Јован Ћирић, Сукоб јавног и приватног интереса, у троуглу моћи,
новца и политике, Београд, 2004, 25-28.
То су субјекти који имају фидуцијарну дужност према привредном друштву, са чиме је повезана обавеза избегавања сукоба интереса (у смислу чл. 32. и 34. Кодекса пословне етике, Службени гласник РС, бр. 1/2006).
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себне дужности закључи правни посао или предузме радњу у којој ће
претрпети штету. За постојање кривичног дела није неопходно да таква
намера буде остварена.
Прописивањем намере, која је субјективно обележје бића кривичног дела, сужава се зона примене инкриминације. То је оправдано јер по
чл. 65. ст. 3 ЗОПД постојећи лични интерес не мора бити само директан,
када ангажује интересе лица из члана 61, него и индиректан, када укључује интересе са њим повезаних, других лица чији је круг одређен у члану
62 ст. 1. и 2. Зато намера, као субјективно обележје дела, треба да укаже
на то да је појединац знао да се налази у сукобу интереса и да, упркос томе, кршећи законске обавезе, свесно даје предност остварењу личног интереса у односу на интересе привредног друштва.
Увођење намере у законски опис било ког кривичног дела служи томе да укаже на искључиви разлог предузимања радње извршења. Према законском опису дела из чл. 582. то је наношење будуће штете привредном
друштву закључењем правног посла или предузимањем радњи. Такву намеру ће бити тешко доказати у пракси. Примера ради, сличан проблем уочен
је у Хрватској приликом примене кривичног дела закључења штетних уговора, јер се показује да екстензивно тумачење описа тог кривичног дела
проширује границе казненоправног захвата на сваки закључени уговор који
доведе до губитка по друштво или се њиме не оствари „довољна“ добит, док
рестриктивно тумачење фактички аболира извршиоце кривичних дела због
тога што су појмови знања о штетности уговора и штете у пословању само
релативно доказиви појмови, при чему је код штете још неизвесно и то да
ли се њено постојање процењује по економским или правним критеријумима.14 Према чл. 582. ЗОПД извршилац треба да има свест о томе да ће из његовог деловања тек настати штета по привредно друштво али то мора знати
и хтети већ у моменту када пропушта да пријави лични интерес. Такав садржај његове свести ће поготову бити тешко доказати, јер је наступање будуће
штете неизвесна околност која не зависи само од извршиоца. Будући да се
обе радње извршења састоје у нечињењу, кривично дело је формално: довршено је самим пропуштањем извршења законских дужности у одговарајућој намери. За основни облик кривичног дела прописана је новчана или казна затвора до једне године.
Основни облик кривичног дела прераста у тежи, ако је услед дела
из става 1. друштво претрпело штету која прелази износ од десет милио14
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на динара (чл. 582 ст. 2). Према томе, извршилац је тада реализовао своју
намеру. За постојање тежег облика биће потребно доказати да је последица (штета коју трпи привредно друштво), која је квалификаторна околност, узрочно-последично повезана са радњом извршења. У односу на ту
тежу последицу довољно је да постоји нехат учиниоца, али ће у суштини
извршилац штету проузроковати умиљшајно, јер то произилази из става
1 у коме се захтева намера причињавања штете. За овај облик кривичног
дела прописана је казна затвора од шест месеци до пет година и новчана
казна као споредна. За оба облика кривичног дела суд може учиниоцу изрећи забрану обављања функције, односно позива у складу са Кривичним закоником (члан 582 ст. 3). Међутим, у Кривичном законику15 - КЗ је
у чл. 79. и чл. 85. предвиђена мера безбедности забране вршења позива,
делатности и дужности, али не забране обављања функције, односно позива. Осим термонолошке неусклађености која се могла избећи, необично је што ЗОПД не предвиђа обавезно изрицање такве забране, него факултативно, а то је излишно, јер судија то увек може учинити, ако установи да су испуњени оппшти услови по КЗ.
У чл. 583. ЗОПД прописано је кривично дело под називом „повреда дужности избегавања сукоба интереса“. Ratio legis је очигледан: потреба заштите интереса привредног друштва од субјеката који имају фидуцијарну дужност према друштву, а крше ту дужност и дужност избегавања сукоба интереса. Кривично дело има основни и тежи облик. Спада у
delicta propria, јер извршилац такође може бити само онај ко, према члану 61 ЗОПД има својство лица са посебним дужностима према друштву.
Основни облик, прописан у ст. 1, чини лице са посебним својством које
повреди дужност избегавања личног интереса из члана 69 ЗОПД у намери прибављања имовинске користи за себе или другог. За овај облик кривичног дела прописана је новчана казна или казна затвора до једне године, уз факултативно изрицање „забране обављања функције, односно позива у складу са Кривичним закоником“.
Радње извршења су прецизиране упућујућом диспозицијом. У члану
69 ЗОПД је предвиђено да лица која имају посебну дужност према друштву
не смеју да: користе информације до којих су дошла у том својству (ако нису
јавно доступне), злоупотребе свој положај у друштву или користе могућности за закључење послова које се укажу друштву, без обзира на то да ли је
друштво било у могућности да искористи имовину, информације или за15

Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013,
108/2014.
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кључи одговарајуће послове. Свака појединачна од наведених алтернативно
предвиђених радњи извршења мора бити предузета у намери прибављања
имовинске користи за себе или другог (animus lucri faciendi), али за постојање кривичног дела није неопходно да је та намера и остварена. Прва радња
значи коришћење повлашћених информација које могу да представљају пословну тајну. Радња злоупотребе положаја у друштву би најпре значила искоришћавање положаја који извршилац има у друштву. Према томе, извршилац предузима дозвољене радње у оквиру свог положаја, с тим што то
чини у намери богаћења. Трећа радња забране „коришћења могућности за
закључење послова“ подразумева да се не смеју користити пословне могућности друштва ради остварења користи за себе или другог. Дело је довршено чим је извршилац са нарочитим својством, супротно забрани, предузео
једну од прописаних радњи у одговарајућој намери. Како се види, користољубива намера је најважнији „граничник“ који брани да се инкриминација
широко примени на бројне и различите случајеве непрописног понашања
привредних субјеката који би се могли подвести под коришћење повлашћених информација, „злоупотребу положаја“ и „коришћење могућности за закључење послова који се укажу друштву“, који постоје чак и онда када друштво није било у могућности да искористи своју имовину, информације
или да закључи одговарајуће послове. Да ли ће то бити могуће доказати –
показаће пракса.
Тежи облик кривичног дела прописан је у ставу 2 и квалификован је
висином штете коју је претрпело привредно друштво. Та штета мора прећи
износ од десет милиона динара. Необична је конструкција у којој се за
основни облик кривичног дела захтева користољубива намера учиниоца,
док се тежи облик истог дела везује за остварење тешке последице (штета по
привредно друштво већа од десет милиона динара). Да би се применила таква норма мора бити доказано да је учинилац предузео неку од забрањених
радњи искоришћавања или злоупотребе свог положаја у користољубивој
намери и да је тиме узроковао велику имовинску штету по привредно друштво. У односу на квалификаторну околност довољно је да постоји нехат
учиниоца. За тежи облик кривичног дела учинилац ће се казнити затвором
од шест месеци до пет година и новчаном казном, као споредном.
Субјекти са посебном дужношћу према привредном друштву из
члана 61 ЗОПД могу да стекну својство одговорног лица према чл. 112 ст.
5 КЗ, па је могуће да се у конкретном случају постави питање односа кривичних дела из чланова 582. и 583. ЗОПД, која се у односу на злоупотребу
положаја одговорног лица из члана 234 КЗ. могу налазити у односу непотпуног привидног идеалног стицаја. За разлику од кривичних дела
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предвиђених у чл. 582. и 583 ЗОПД, дело из члана 234 КЗ је прописано
као материјални деликт. Да би постојало то кривично дело потребно је да
је одговорно лице објективно злоупотребило свој положај или овлашћење и да је тиме да је себи или другом физичком или правном лицу прибавило противправну корист или је другом нанело имовинску штету. Очигледно, члан 234. КЗ лакше је применити у пракси, јер се не захтева утврђивање намере са којом извршилац поступа, али се кривичноправна заштита активира тек када би деловањем у сукобу интереса или другом
радњом злоупотребе положаја била проузрокована правно релевантна
последица. Прописивањем кривичних дела у члановима 582 и 583 ЗОПД
требало је управо постићи ранију кривичноправну интервенцију – у тренутку док штета по интересе привредног друштва није настала.
За разлику од кривичног дела повреде дужности избегавања сукоба
интереса које извршилац чини коришћењем повлашћене необјављене информације у намери да тиме себи или другом прибави имовинска корист
(чл. 583 ЗОПД), кривично дело одавања пословне тајне из члана 240 КЗ може учинити било које лице саопштавањем, прибављањем, предајом или на
други начин чињењем доступним другом података и докумената који су по
закону, другом пропису или одлуком надлежног органа заснованом на закону проглашени пословном тајном. Према томе, кривично дело из члана 583.
се разликује од члана 240 КЗ својству извршиоца, радњи извршења и врсти
података који се користе супротно законској забрани.
Сузбијању корупције намењена је и једна казнена одредба која је наведена међу прекршајима физичког лица у члану 587. у ставу 2 ЗОПД. За тај
прекршај прописана је новчана казна 50.000 до 150.000 динара. Прекршај
чини свако лице које предузме радње давања мита акционару јавног акционарског друштва са циљем да се утиче на исход гласања на акционарској
скупштини. С обзиром на тешкоће у доказивању подмићивања, не треба
очекивати да ће бити могуће откривање оваквих прекршаја.

III Закључак
Анализиране казнене одредбе увршћене су у ЗОПД у најбољој намери да се њиховом применом спречи деловање у сукобу интереса лица
која према друштву имају посебну дужност и давање мита акционарима
како би се на тај начин утицало на резултате гласања скупштине акционара. У законским описима кривичних дела из чланова 582. и 583. садржано је нарочито субјективно обележје (намера) са којим треба да поступа извршилац који крши законске дужности у вези са пријављивањем и
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избегавањем сукоба интереса. Такво субјективно обележје је истовремено важна брана неоправдано широкој примени норми, али и „најслабија
карика“ која отежава њихову практичну примењивост. Чини се да ће одредбе послужити више томе да се декларативно упути прекор неморалном понашању лица која би морала да приоритетно да штите и уважавају
интересе привредног друштва којим управљају, чији рад надзиру или га
заступају, него што се може очекивати да ће примена анализираних одредби ЗОПД спречити несавесна поступања, прекорачење граница овлашћења и избегавање законских дужности лица која имају посебне дужности према привредном друштву. Зато се може очекивати да ће надлежни
органи у пракси те тешкоће настојати да избегну применом одредби КЗ
под које се лакше могу подвести радње извршења из чланова 582 и 583,
али тек онда када настану одговарајуће штете по привредно друштво или
извршилац оствари противправну имовинску корист.
С обзиром на то да се најављене измене и допуне КЗ16 претежним
делом односе на кривична дела против привреде, по њиховом доношењу
поставиће се питање односа законских описа кривичних дела предвиђених тим законом и постојећих које прописује ЗОПД као lex specialis, јер се
могу очекивати ситуације привидног идеалног стицаја. Стога би de lege
ferenda, под претпоставком да буду усвојене предложене измене и допуне
КЗ и да се процени да и даље постоји потреба да се претњом казном утиче на сузбијање неморалних понашања лица која имају посебне дужности
према привредном друштву, требало радње супротне законским правилима о пријављивању и избегавању ситуација сукоба интереса прописати
као радње прекршаја, ако су учињене са умишљајем, без посебне намере.
Уз новчану казну за прекршај требало би прописати обавезно изрицање
заштитне мере забране вршења позива, делатности или дужности, ако то
оправдавају околности под којима је прекршај учињен и тежина последица (на пример, штете која је настала по привредно друштво). Тако би,
уз постојеће грађанскоправне механизме заштите тужбама због повреде
правила о одобравању правног посла у коме постоји лични интерес (чл.
67 ЗОПД) и због повреде дужности избегавања сукоба интереса (чл. 71
ЗОПД) и уз примену етичког прекора био успостављен делотворан оквир
за спречавање деловања појединца у сукобу интереса, с тим што би било

16
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потребно определити и казнену одговорност правног лица у коме се толерише такво стање које му наноси штету.

Nataša MRVIĆ PETROVIĆ, PhD
Principal Research Fellow, Institute of Comparative Law Belgrade

FIGHT AGAINST CORRUPTION IN ECONOMIC FIELDS
UNDER THE PENAL PROVISIONS THE LAW
OF COMPANIES
Summary
Comprehensive activities on prevention of corruption including the
prevention of corruption in economy are unexplored and difficult to detect. Anti-corruption character have sec. 582 and 583 of the Law of Companies of the
Republic of Serbia, which are prescribed as criminal offenses: breach of duty to
disclose any personal interest in a proposed or existing transaction or arrangement with the company and duty to avoid conflict of interest. The author
analyzes these offenses, and notes the lack of provisions which cannot have effective application in practice. The paper examines the relationship between these
offenses in the Law of Companies and offenses which are prescribed by the Criminal Code. The author believes that the expected changes in criminal legislation are going to make application of the penal provisions of the Law of Companies unnecessary. Therefore, the author suggests that the breach of the fiduciary
duty concerning the avoidance of conflict of interest, if does not lead to serious
consequences, should be prescribed as misdemeanor (sanctioned by fine and
mandatory prohibition of economic activity). Such provisions, in addition to
criminal legislation, which would apply to legal persons, and with the consistent
implementation of existing mechanisms for compensation or annulment of the
contract, would make an effective basis for the prevention of corruption in economic field.
Key words: corruption, conflict of interest, Serbia, companies, criminal offenses, misdemeanors.
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Др Томица ДЕЛИБАШИЋ
Прекршајни апелациони суд, Београд

МАТЕРИЈАЛНОПРАВНА И ПРОЦЕСНА СВОЈСТВА
ОДГОВОРНОСТИ ПРАВНОГ И ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
Резиме
Правно и одговорно лице, као посебни субјекти одговорности, у
раду се разматрају као целина материјалног и процесног односа, анализирајући спорна концепцијска питања. Постоје различита схватања о
правној природи кривице правног лица, које може учинити недозвољену
радњу само радњом одговорног лица. Међутим, процесно се све више шири
круг самосталног утврђивања кривице правног лица, да то доводи у питање основ одговорности и ствара нелогичности у пракси. Зато треба поћи
од приципа једниствености поступка, тиме условљености ових одговорности. Иако је по значају, па и законском опису, примаран прекршај правног лица, његово дело је условљено радњама одговорног лица, које је правно
способно за предузимање тих радњи, које треба утврдити. Судска пракса
неоправдано широко схвата питање самосталности вођења поступка
против једног од ових извршилаца, што је изузетак и не може бити правило. Тако се губи веза одговорности правног и одговорног лица, па и доводи у питање прихваћена теoрија alter ega која је објашњава. Да се то не би
догодило, материјална и процесна питања одговорности правног и одговорног лица треба посматрати у логичкој међусобној вези.
Кључне речи: правно и одговорно лице, основ кривице, способност чињења
радњи, јединственост поступка, одговорност, судска пракса.

I Веза материјалног и процесног односа
Правно и одговорно лице, као субјекти казнене одговорности,
посебно њихов однос и основ одговорности, дилеме у вези тога, отварају
више спорних правних питања, које заслужују пажњу и анализирање. Везе и односе материјалног и процесног карактера одговорности правног и
одговорног лица могуће је посматрати у комплексу материјалног и про622

ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ

Право и привреда

цесног односа у праву уопште, а посебно ових питања казненог права које се тиче правних лица.
Природу, карактер и однос материјалноправног и процесноправног кривичног односа теорија проучава у њиховом узајамном односу. Док материјалноправни однос представља постојање прописаног дела
и његово извршење, као и одговорног извршиоца, процесни однос треба
да га конкретизује и учини животним. Ово су у принципу два независна
правна односа, али и условљена. За материјалноправни однос Васиљевић
каже да је суштински и конкретан, али да је хипотетичан, јер његово
стварно постојање и обим тек треба да се утврде, а то расправљање и
утврђивање се врши у кривичном поступку.1
Кривично правни процес се у теорији означава као скуп процесних радњи процесних субјеката, али се не исцрпљује проучавањем тих
радњи, већ је битан однос између процесних субјеката. Поступак је однос
узајамних овлашћења и обавеза странака и суда, те као такав правни однос.2 У теорији се истиче да је материјалноправни однос у сваком поједином случају различит, чак и код истих дела, јер апсолутно истих кривичних дела и криваца нема, док је садржај процесноправног односа увек
исти, иста су процена овлашћења, права и дужности које процесни субјекти имају, без обзира о коме се делу води поступак. Ови правни односи су независни један од другог, само стално настају и престају. Веза између ова два односа постоји утолико што процесноправни однос има за
претпоставку тврђење да материјалноправни однос постоји. У овај контекст треба ставити и правно лице као субјект одговорности, са свим дилемама.

II Паралелност, везаност и независност одговорности
Постоје различита схватања, нарочито у нашој правној литератури, по питању да ли је одговорност правног и одговорног лица зависна
или независна, при чему није спорно да постоје паралелни учиниоци и
паралелизам њихове одговорности. Споран је степен зависности односно
независности, са метеријалног и процесног аспекта.

1
2

Тихомир Васиљевић, Систем кривичног процесног права, Београд, 1981, 5.
Права и дужности субјекта чине га субјектом права, тад постоји правни однос, па како каже
Тарановски, ако правни однос у виду права и обавеза не постоји, не постоји ни правни субјект. Теодор Тарановски, Енциклопедија права, Београд, 2003, 171. Тако је и са правним лицем као субјектом.
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Према једном схватању, одговорност ових субјеката је везана,
јер правно лице изводи своју одговорност из одговорности одговорног
лица као виног физичког лица. Супротно схватање каже да је њихова одговорност независна, јер свако до њих одговара за своје а не туђе дело, па
је одговорност правног лица изведена из одговорности одговорног лица
које поступа у име правног лица. Постоји и мишљење да ово питање треба решавати од случаја до случаја, што се чини најмање прихватљивим,
јер се на овај начин не може избећи одговор на ово суштинско питање
концепције ове одговорности.
У нашој литератури Јовановић – Јелачић изражавају схватање да
се правно и одговорно лице код привредног преступа појављују као паралелни учиниоци, али да је њихова одговорност независна, јер за одговорност једног субјекта није потребно да други субјекат буде одговоран.3 То
значи да је могуће да за преступ одговарају и правно и одговорно лице и да
оба буду кажњена, а да може да одговара и буде кажњено само једно од
њих. Према овим ауторима наш законодавац је заузео став да постоји паралелна и независна одговорност оба субјекта, што образлажу тиме да за
рачун правног лица не делају само одговорна лица, већ и чланови управе и
друга одговорна лица, а са друге стране одговорно лице је дужно да води
рачуна о законитости пословања. Говорећи о узрочности код привредних
преступа, закључују да она има својих специфичности и да се огледа у томе
да постоји непосредна узрочност, кад одговорно лице својом радњом може да произведе привредни преступ, као што је издавање налога о незаконитој исплати, као и посредна узрочност, у виду пропуштања дужног надзора, које непосредно не проузрокује последицу, већ она настаје услед радњи других лица над чијим радом треба да врше надзор одговорно лице и
органи управљања. Ови аутори даље закључују да наше законодавство није
прихватило могућност формирања психичког односа правног лица према
деликту, тј. могућност постојања кривице код њега, да из појма концепције
одговорности правног лица која важи од Закона о привредним преступима из 1960. године и која није мењана, а прихвата је и важеће законодавство код привредних преступа и прекршаја, произлази концепција о објективној одговорности правног лица, који истичу бројни аутори.4 Дуго се
код нас, посебно у судској пракси, говорило о објективној одговорности
правног лица. Наиме, правно лице одговара ако је до извршења дела до3
4
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шло радњом или пропуштањем дужног надзора од стране органа управљања или одговорног лица, или радњом другог одговорног лица које је било
овлашћено да поступа у име правног лица. Упркос концепцији о објективној одговорности правног лица, у новијој судској пракси се срећу ставови
да се од првостепених прекршајних судова тражи да образлажу виност
правног лица, независно од виности одговорног лица, што је дискутабилно. Друга лица о којима се говори у законској дефиницији привредног
преступа и прекршаја правног лица су заступници и пуномоћници који
имају овлашћење за обављање појединих послова, као и лица која врше
одређене послове по основу уговора о делу.5 Занимљиво је да важећи Закон о прекршајима6 има основну конкцепцију одговорности правног лица
која постоји у Закону о привредним преступима из 1960. године, али да се
даље уводе одредбе које треба посебно анализирати, јер нека нова решења
противрече досадашњим схватањима, рекло би се и појединим решењима
истог закона.
Узрочност код привредног преступа посебно анализира Перић,7
која узрочност се може различито објашњавати и постоји више теорија,
као што су теорија адекватне узрочности, теорија о једнаком значењу
свих услова, те теорија узрочног разликовања услова према природи њихових последица и времену када су испуњени. Спорно је како схватити
узрочност и да ли је довољна само објективна веза, а то питање није исто
код правног и одговорног лица. Код правног лица, посебно ако се има у
виду концепција о његовој објективној одговорности, довољна је објективна веза између радње или пропуштања дужног надзора и наступеле
последице, а код одговорног лица није довољна само објективна веза, већ
се тражи свест учиниоца да услед његове радње може наступити забрањена последица. Теорија ипак тражи основ виности правног лица.
Не спорећи постојање става о прихватању објективне одговорности правног лица, Ђорђевић8 размишља о de lege ferenda решењу да би
ову одговорност у извесном смислу требало објективизирати, бар утолико да би се објективна одговорност заменила претпоставком виности,
али оборивом претпоставком, тако да би одговорност правног лица от5
6
7
8

Љ. Јовановић, М. Јелачић, 362.
Закон о прекршајима, Сл. гласник РС, бр. 65/2013, чл. 27, ст. 1.
Обрад Перић, Момчило Грубач, Станко Пихлер, Основи права о привредним преступима, Београд, 1982, 54.
Мирослав Ђорђевић, „Основни проблеми одговорности за привредне преступе и прекршаје“, Право - теорија и пракса, бр. 10-11/1986, 11 и даље.
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пала уколико би се доказало да је правном лицу односно његовим органима било немогуће да знају за извршење привредног преступа или прекршаја као и да се одговорност правног лица искључи ако је лице чијом
је радњом деликт остварен поступало без виности или урачунљивости. У
складу са овим последњим, што се тиче виности и урачунљивости, Врховшек9 наводи законски предлог који није усвојен,10 да правно лице неће одговарати за привредни преступ ако одговорно лице није поступало
са умишљајем или из нехата или ако није било урачинљиво. Тада сматра
да би отпала потреба за увођењем презумпције виности на страни правног лица, коју оспорава као добро решење, што би уједно значило ограничену објективну одговорност правног лица. Међутим, управо овај пример сматрамо спорним и неадекватним, јер није допустиво да правно лице предузима радње ради стицања користи ангажујући лице које има
својства која га унапред чине неодговорним. То је напротив агумент за
објективну одговорност правног лица, иако потпуна објективизација није добро решење и треба радити на њеном ограничењу и питање је како
то чинити. У праву су аутори који истичу да се код односа одговорности
правног и одговорног лица пре свега ради о деликту правног лица.11 То
никако није добро сметнути са ума. Тиме је неадекватна аргументација
оспоравања изнетог става о утврђивању презумпције виности правног
лица, о чему се сматрамо може размишљати, али у оба случаја је са
озбиљним манама став да непостојање виности и урачунљивости одговорног лица аутоматски ослобађа одговорности правно лице, па и када
су на овај начин за његов рачун предузете законом недозвољене радње.
Како каже Илић,12 пред теоријом је да догматски уобличи појам изведене
кривичне одговорности правних лица за кривична дела, а можда крене и
у правцу концепта аутономне одговорности правних лица.

III Дилеме које постоје од времена класика права
О питању одговорности правног лица за кажњиве радње у теорији се расправља од постанка правног лица и ово је практично вечита

9

10
11
12
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тема, али неке дилеме остају у савременом праву и добијају нове видове.
Треба се на то подсетити због спорова који сежу до савременог права.
Живановић је истицао, постављајући однос материјалног и процесног у праву, да овлашћење или моћ бити правни субјект се зове правном способношћу, од које треба разликовати способност за правну радњу.13 Правни однос је однос узајамног права и дужности, односно према
Гиркеу повезани скуп права и дужности. Живановић критикује став да
правни односи заснивају права и дужности, а не обрнуто.
Према Тарановском, правна способност није неко природно човеково својство, него стечено својство којим објективно право посебно
снабдева физичка и правна лица.14 Он критикује схватање да се правном
лицу могу признати права без субјекта. Наводи да је негирање правног
лица довело до замене тог појма имовином намењене извесном циљу.
Излаз је, сматра, да се правно лице призна за колективни субјект правних
односа, односно да се правно лице сматра исто тако реалним субјектом
као физичко лице. Признавање права, а тиме и дужности без субјекта,
представља non-sens, јер ако субјект није снабдевен потраживањем или
ако није дужан, тад правни однос не постоји, па не постоји ни правни субјект. Право је не само субјективна појава индивидуалне психе, него и
објективна појава социјалне средине.
Перић је наглашавао да су правни односи апстракције, а не фикције, да право није ништа друго до извесне материјалне, физичке, радње
у стању латентном, у стању интелектуалном.15 Право је управо моћ или
власт човека да може дотичне физичке радње предузимати, моћ или
власт која, све дотле док се не испољи, јесте само једна апстракција. Право се појављује као могућност вршења извесних физичких радњи, другим
речима као нешто интелектуално, па је право онда креација законодавчева. Правна лица нису ништа фингирано, не могу бити фикције. Наглашава да ваља разликовати њихов супстрат и њихов атрибут да могу бити
правним подметом. Уколико је реч о првоме, правна лица не само да нису фикције, него нису ни апстракције, са ове тачке гледишта су нешто
конкретно, јер њихов супстрат има тај карактер. Али то конкретно није
ништа са правног гледишта, ако нема тај атрибут да буде правни подмет.
То што правна лица могу бити засебни подмети права и обавеза, то је не13
14
15

Тома Живановић, Синтетичка филозофија права I, Београд, 1997, 344.
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што интелектиално, то је апстракција као и остали правни односи правом креирани. Послови које врше показују да су правни подмети.
Каква је природа правних лица не може се одговорити једним
потезом, а Перић каже: „Правна лица су нешто комплексно; њихов се карактер дознаје када се она расчлане, анализирају, као што смо то ми мало
час учинили, и тад се увиђа да су правна лица појам који, једновремено,
обухвата и нешто конкретно и нешто апстрактно. Она су скуп материје и
духа, карактер који, у највећој мери има држава, као најсавршеније правно лице, из кога сва остала као од свога родитеља проистичу“.16 Разматрајући питање воље правног лица, сматра да није потребно карактер
правног лица заснивати на некој вољи која та лица у самој ствари немају,
али која им се од законодавца признаје, како то прихвата Јелинек, јер
„рећи да правна лица немају воље али да се ипак узима да је имају, то значи да смо ту у присуству фикције“. Правна лица су подмети не зато што
она не би имала неку стварну или фингирану вољу, већ просто зато што
је законодавац од њих начинио, у општем интересу, правне подмете. Да
би се та апстракција објаснила није се потребно позивати на идеју воље,
као што се то не чини ни код других правних норми и апстракција.
Према Келзену, када се говори о чињењу и нечињењу правног
лица, морају се подразумевати чињења и нечињења људских бића, али је
проблем да се утврди специфични карактер тих чињења и нечињења
људских бића.17 Правно лице, у ужем смислу ове речи, није ништа друго
до персонификација једног поретка који регулише понашање више појединаца. Правно лице мора имати кривичну свест да би било кажњено.
Није нужно чинити безнадежне покушаје да се докаже да је правно лице
реално биће, а не правна фикција, да би се доказало да кривични деликти
могу бити урачунати правном лицу. Много је осетљивије питање да ли
кривична санкција може бити уперена против правног лица. Новчане
кривичне казне се не разликују битно од грађанско правних санкција, јер
су обе управљене против имовине правног лица.
Овај аутор наглашава да одговорност друштва за сопствене деликте, који се урачунавају друштву, не сме бити помешана са одговорношћу друштва за деликте које су извршили њихови чланови, а који нису
урачунати друштву. Потпуно је могућно да се друштво учини одговорним за деликт који је извршио један од његових чланова, чак и када овај
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није радио као орган друштва. То је једна врста индиректне или заступничке одговорности.
Келзен пак сматра грешком теорије када се правно лица замишља као једна врста људског бића. Ако је физичко лице човек, онда правно лице према томе мора бити натчовек. Нису толико по њему различита
схватања да правно лице, иако само фикција, има вољу, тј. вољу органа
која се приписује њему, од теорије да је правно лице, специјално друштво, реално биће, организам, натчовек који има своју сопствену вољу,
која није воља чланова, већ да је то реална воља правног лица, коју држава признаје. Идеја да су друштва реална бића са реалном вољом стоји на
нивоу анимистичких веровања која примитивног човека наводе да ствари у природи испуњава душом. Поредак који регулише понашање појединца се тако персонификује, а та персонификација се сматра као ново
биће, различито од појединаца. И тако је поредак хипостазиран, претворен у једну супстанцу, која се сматра као посебно биће.

IV Материјалноправне везе одговорности
Одговорност правних лица, посебно казнена, мора се посматрати у вези општег схватања концепције правног лица као одговорног субјекта. Одговорност правног и одговорног лица за учињену радњу, која
их повезује, посебно је деликатна, а нарочито је суптилан основ деликтне
одговорности правног лица, без обзира да ли се ради о привредним преступима или прекршајима, или пак кривичним делима правних лица,
што је наша релативна новина али и, чини се, неубедљив експеримет нашег права, под утицајем упоредних решења.18 Одвајање субјективитета
правног лица од његовог људског супстрата носи више недоумица. Без
обзира на то, преовладало је сазнање да се форма правног лица у финансијским трансакцијама користи за озбиљне недозвољене радње са значајним економским ефектима, те да право за то мора наћи решење.
Управљачки органи предузећа и њихова одговорна лица делују у
име предузећа као правног лица, стичу економске користи, вршећи делатност или чак поступајући противно њој. Зато су они alter ego правног
лица, њихова кривица се приписује кривици правног лица, те то правно
лице чини казнено одговорним. То је идентификациона теорија или док18

Не постоји обавеза утврђивања кривичне одговорности правних лица, већ само кривице
правног лица, а врста дела је ствар унутрашње регулативе, за шта је пример немачко право
које традиционално познаје прекршајну одговорност правних лица. У нашем праву традиционално постоје привредни преступи и прекршаји правних лица.
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трина alter ega. Но, има више теорија о казненој одговорности правних
лица, пре свега ту је супсидијарна или заменичка одговорност, према којој је правно лице одговорно за понашање својих органа, запослених и
агената који предузимају радње. Супсидијарна теорија сужава круг ових
лица (директор и друга лица са управљачким овлашћењима) која могу
бити основ одговорности правног лица, а идентификациона доктрина,
која се сматра и обликом супсидијарне одговорности, тај круг не сужава.
Тако је одговорност правног лица акцесорна (зависна) од одговорности
физичког лица као одговорног лица. Све више се учвршћује схватање да
се кривица правног лица заснива на кривици одговорног лица. Схватајући да чисто објективна одговорност правног лица, иако она у извесном
смислу постоји, није добро решење, у теорији се говори и о презумцији
виности правног лица.
Закон о одговорности правних лица за кривична дела у члану 6.
прописује основ одговорности правног лица, да оно одговара за кривично дело које у оквиру својих послова, односно овлашћења учини одговорно лице у намери да за правно лице оствари корист.19 Додаје се да ова
одговорност постоји и ако је због непостојања надзора или контроле од
стране одговорног лица омогућено извршење кривичног дела у корист
правног лица од стране физичког лица које делује под надзором или контролом одговорног лица. Према члану 7. одговорност правног лица се заснива на кривици одговорног лица. То је суштина терије alter ega. Ради се
о материјалноправном питању кривице. Но, правно лице одговара за
кривично дело одговорног лица иако је кривични поступак против одговорног лица обустављен или је оптужба одбијена. То су већ процесна питања овог принципа.
Закон о прекршајима,20 у члану 27. задржава ранију одредницу о
одговорности правног лица, када прописује да је правно лице одговорно
за прекршај учињен радњом или пропуштањем надзора органа управљања или одговорног лица или радњом другог лица које је у време извршења прекршаја21 било овлашћено да поступа у име правног лица. Оваква
кумулативна формулација је делом нејасна, пре свега на који начин се регулише пропуштање дужног надзора. Законодавац у вези са тиме улази у
понављање исте регулативе, када у ставу 2. истог члана каже да је правно
19
20
21
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„У време извршења прекршаја“ је овде сувишно наглашавати, јер време извршења регулише
други члан.
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лице одговорно за прекршај и када: 1) орган управљања донесе противправну одлуку или налог којим је омогућено извршење прекршаја или
одговорно лице нареди лицу да изврши прекршај;22 2) физичко лице изврши прекршај услед пропуштања одговорног лица да над њим врши
надзор или контролу. Међутим, орган управљања не мора да донесе противправну одлуку, иако се делом стиче противправна корист, па се овом
формулацијом ништа не постиже, већ треба обухватити „лукаве (неухватљиве) ситуације имплицитног одобрења“,23 што имају у виду упоредна
решења. Очито је питање одговорности правног лица јасније и доследније теорији alter ega решио цитирани Закон о одговорности правних лица
за кривична дела. Тај закон одговорност правног лица исправно везује за
кривицу одговорног лица, на изричит и јасан начин. Дакле, не и за кривицу органа, поготово није могуће говорити о колективним органима и
њиховим радњама и кривици, па и формулацију о пропуштању дужног
надзора треба напустити у досадашњој форми, пошто она може бити само ствар утврђивања одговорности одговорног лица. Није ни могуће
предузети радње у име правног лица, а да се не ради о радњи и кривици
одговорног лица.

V Процесноправно раздвајање одговорности
Материјалноправна теорија идентификације доводи у чврсту везу одговорност правног и одговорног лица које је у име правног лица поступало, али на процесном плану долази до одвајања ових одговорности.
То се, пре свега, чини на основу Препоруке (88) 18 Комитета Министара
чланица Европске Уније из 1988. године, која полази од сложене управљачке структуре предузећа и проблема идентификовања индивидуалне
одговорности, па каже да би предузеће требало бити одговорно, без обзира да ли лице које је извршило радње или пропусте може бити идентификовано или не.
Том логиком се руководи наш Закон о одговорности правних
лица за кривична дела, када у члану 7. прописује да се одговорност правног лица заснива на кривици одговорног лица (теорија alter ega), у ставу
2. каже да под условима из члана 6. овог закона правно лице одговара за
кривично дело одговорног лица и ако је кривични поступак против одговорног лица обустављен или је оптужба одбијена. Дакле то се односи и на
22
23

Ако се каже „лицу“, нејасно је да ли је реч о одговорном лицу или физичком лицу.
Мирослав Врховшек, Коментар Закона о одговорности правних лица за кривична дела, Београд, 2008, 55.
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случај када одговорно лице не може бити идентификовано,24 али под
условом из члана 6, наиме да је одговорно лице учинило дело у намери да
оствари корист за правно лице, односно предузело радње које су основ за
одговорност правног лица.
Цитирани Закон о прекршајима ово питање регулише у ставу 3.
члана 27, па каже да под условима из става 2. овог члана (питање је зашто
не и става 1. и о недоследном односу тих одредби је било речи) правно
лице „може да одговара“ (закон би морао рећи да одговара) за прекршај
и када: 1) је против одговорног лица прекршајни поступак обустављен
или је то лице ослобођено одговорности у складу са одредбама члана 250.
овог закона; 2) постоје „правне или стварне сметње“ (ова формулација је
за закон сувише лаичка) за утврђивање одговорности одговорног лица у
правном лицу или се не може одредити ко је одговорно лице. Питање је
где су границе тих назови стварних и правних сметњи, јер је то широка и
неодређена формулација. Ове одредбе би биле јасније да се законодавац
доследно држао принципа alter ega како је дат у Закону о одговорности
правних лица за кривична дела.
Питање се може поставити, докле сеже самостално утврђивање
кривице правног лица, да ли се ради о одвајању ове кривице од кривице
одговорног лица, а нелогичности те врсте је делом избегао Закон о одговорности правних лица за кривична дела, док је Закон о прекршајима више упао у недоследности. Пракса не би требало да упада у замке ове врсте, немајући у виду основ одговорности правног лица.

VI Јединственост поступка за правно и одговорно лице
Значајно је процесно правило, да се против правног и одговорног лица, када се утврђује привредни преступ или прекршај, води јединствен поступак. Овим правилом се оживотворује правило о изведеној
кривици, о чему говори терија alter ega. Када би се ови поступци раздвојили и посебно водили, стварала би се могућност различитог утврђивања
исте чињеничне и правне ситуације. У члану 51. став 1. Закона о привредним преступима,25 као и члану 108. став 1. Закона о прекршајима26 прописује се да се против правног и одговорног лица у правном лицу спроводи
јединствен прекршајни поступак, осим ако постоје законски разлози да
24
25
26
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бр. 101/2005.
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се води поступак против једног од њих. Неки од тих разлога су да се против одговорног лица не може покренути поступак (смрт рецимо), да је
правно лице престало да постоји, што не искључује одговорност одговорног лица. Ово су наслеђена законска решења раније регулативе, која
су логична, али та решења доводе у питање одредбе о самосталној одговорности правног лица, кад није рецимо ни могуће утврдити кривицу
одговорног лица, и сличне ситуације.
Занимљив случај расправља Уставни суд, када налази да се у
конкретном случају као спорно поставља само питање надлежности када
се захтев за покретање прекршајног поступка односи и на правно лице и
на одговорно лице у правном лицу, па каже: „Полазећи од тога да је одредбом члана 98. став 1. Закона о прекршајима прописано да се против
правног и одговорног лица у правном лицу води јединствен прекршајни
поступак, осим ако постоје законски разлози да се води поступак само
против једног од њих, да ни подносилац захтева не истиче да постоје законски разлози да се у конкретном случају прекршајни поступак води
одвојено против правног лица и против одговорног лица у том правном
лицу, те с обзиром на то да су прекршајна одговорност правног лица и
одговорног лица у правном лицу повезане и да је одговорност одговорног лица условљена одговорношћу правног лица, јер је њен основ одговорност одговорног лица за законит рад правног лица, што значи да је
прекршајна одговорност одговорног лица „изведена“ из одговорности
правног лица, Уставни суд оцењује да се појам одговорног лица у правном лицу не може тумачити кроз појам физичког лица, у односу на које
је за покретање и вођење првостепеног прекршајног поступка предвиђена надлежност прекршајног суда и онда када је за учињени прекршај
прописана само новчана казна. Стога је, по оцени Уставног суда, за покретање и вођење првостепеног прекршајног поступка, када је захтев
поднет против правног лица и одговорног лица у правном лицу, надлежан онај орган који је надлежан да покрене и води прекршајни поступак
против правног лица“.27
Неспорна је повезаност и условљеност ових одговорности, да
одговорно лице одговара за законит рад правног лица, па и да је примарна одговорност правног лица, али је теоријски споран став да је одговорност одговорног лица изведена из одговорности правног лица. Теорија
alter ega, која је код нас прихваћена, полази од супротне максиме, да се
27

Решење Уставног суда, бр. IIIУ-1646/2010 од 3. јула 2012. године, Службени гласник РС, бр. 70.
од 23.07.2012. године.
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одговорност правног лица изводи из одговорности одговорног лица. То
је и став цитиран у судској пракси. Но треба имати у виду да је овде ово
питање наведено у склопу оцене надлежности за прекршајни поступак
против правног и одговорног лица. Међутим, ради се и о изјашњавању о
општем принципу односа одговорности правног и одговорног лица и то
се коментарише. Код питања надлежности, међутим, може се исказати
став да је примаран прекршај правног лица те да надлежност за правно
лице по адхезионом принципу кумулира и надлежност за одговорно лице. Тада се не ради се о односима одговорности правног и одговорног лица, у смислу кривице као њеног ужег вида, већ примарности одговорности, да је у питању једно дело, дело правног лица, од те надлежности се
полази, а да је одговорност и надлежност за одговорно лице у том смислу
пратећа правном лицу. Зато је спорна констатација, да одговорност одговорног лица произлази („изведена“ је) из одговорности правног лица, а
не обрнуто.

VII Спорови и контроверзе судске праксе
Судска пракса обилује ситуацијама које на споран, а некада контрадикторан и нејасан начин доводе у везу одговорност правног и одговорног лица. Новија судска пракса често нема у виду природу и везу ових
одговорности.
На почетку треба нагласити, као полазиште, да се у законима,
без изузетка, прописују привредни преступи и прекршаји тако да се у првом ставу члана који дело прописује каже да ће се за описано дело казнити наведеном казном правно лице, дакле при том се наводе законска обележја дела. Потом се у наредном ставу истог члана, којим се прописује
привредни преступ или прекршај, каже да ће се за дело из претходног
става (дело правног лица) казнити казном и одговорно лице, а та казна је
разумљиво мања од казне за правно лице. И друге теже санкције, као што
је одузимање робе, изричу се правном лицу које је власник робе, односно
има финансијске користи од извршених радњи. Полазећи од тога, овде се
ради о једном делу, правног и одговорног лица, а уједно посебним субјектима одговорности за исто дело и посебно прописаним казнама. По опису дела и санкцијама за привредни преступ и прекршај, примарно је дело
правног лица, а из тог се изводи и санкција за одговорно лице. Ово независно од тога што када су у питању саме радње, из радњи одговорног лица произлазе радње правног лица, јер радње су ужи елемент самог дела
које тако настаје. Процесно раздвајање ових одговорности је пак довело
до нелогичности у пракси.
634

ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ

Право и привреда

У пракси се догађа да се посебно и одвојено у изреци пресуде
описују радње и дело правног и одговорног лица, као да се ради о два
прекршаја, и два саизвршиоца, што правно и одговорно лице нису, већ су
део органске целине терије alter ega. Тада долази до понављања истих
описа радњи. Друга ситуација је да се даје један опис радње, а налазе две
квалификације за правно и одговорно лице, односно за став који садржи
само казну за одговорно лице се каже да је квалификација дела, и то
основна, иако се у том ставу каже да ће се за прекршај из претходног става (правног лица) казнити одговорно лице. Ради се о нелогичној инверзији. Догађа се, чак је најчешће тако, да се код квалификације у први
план ставља казна одговорног лица, иако је она по закону пратећа опису
дела правног лица. Зато се догађа, да се код стечаја правног лица, и оглашавања одговорим одговорног лица, то лице обавезује и по питању заштитних мера, одузимања робе или наплате вредности робе, а нема се у
виду да је власник робе правно лице, а да по закону одговорно лице не
сноси те последице, односно не може му се у вези робе правног лица изрећи заштина мера. Једно он не може као одговорно лице задржати робу
правног лица која је предмет дела и која се по закону се одузима, јер би
то била неоправдана имовинска корист. Уједно самостално посматрање
прекршаја одговорног лица има за последицу да се губи у описима да је
правно лице учинило прекршај радњама одговорног лица.
Ранија деценијска судска пракса, везана пре свега за некадашње
савезне прекршаје, говорила је о једном делу прекршаја правног и одговорног лица и поступању одговорног лица у име и за рачун правног лица, прекршају који се описује код описа дела за правно лице, а потом је
код одговорног посебно разматрано питање казне, јер она није иста за
правно и одговорно лице. Дакле, правно и одговорно лице чине једно дело прекршаја, а не два прекршаја. О томе говори и начин прописивања
прекршаја, прописује се дело правног лица, а поред казне правном лицу
посебна казна за одговорно лице.
Ако се ради о једном делу прекршаја (привредног преступа), онда се ради и о једном примарном субјекту одговорности, а то је правно
лице. Одговорност одговорног лица је секундарна, изведена. Друго је питање основа кривице правног лица, јер правно лице чини дело радњом
одговорног лица. То су различите ствари.
Правно лице чини дело радњама одговорног лица, али дело је
правног лица, а за то дело се кажњава и одговорно лице. Једно је питање
субјективитета, где је примарна одговорност правног лица, а друго је пи635
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тање способности за правне радње, где је примарна активност одговорног лица које поступа у име правног лица. Субјекти одговорности су и
правно и одговорно лице, али то не значи да су одговрности толико
одвојене да чине две радње. Управо је веза једне радње, а не радње различитих субјективитета, веза која објашњава концепт одговорности правног и одговорног лица, као изведене одговорности.
Све више се у пракси напротив дешава необична ситуација, да се
захтев за вођење прекршајног поступка подноси само против правног
лица, а не и одговорног лица, да се ништа у вези са тим не наводи нити
покушава утврдити, па да се правно лице оглашава одговорним за прекршај, а да нема речи чијим радњама је прекршај учињен, радњама којег одговорног лица. Када се огласи одговорним само правно лице, нема у опису навода да је дело извршило радњом одговорног лица. Догађа се да се
утврди да стоје разлози који искључују кривицу правног лица, јер је рецимо било у блокади рачуна и зато у немогућности да плати пореске обавезе, али се огласи одговорним одговорно лице, као да је оно то могло и
требало извршити, што су све нелогичности.
Овом стању лоше праксе, која је пре свега резултат неразумевања концепта одговорности правног лица, доприноси и законодавац, јер
некада (истина ретко) пропише прекршај и казну за правно, а не и одговорно лице, што је неприхватљиво. Овом доприноси и недостатак Закона
о прекршајима, да испусти да пропише оно што је јасно прописао члан 7.
Закона о одговорности правних лица за кривична дела: „Одговорност
правног лица заснива се на кривици одговорног лица“.
Изузеци о самосталном вођењу поступка, па и они који су законска новина, подразумевају да се утврде разлози због којих се не може
водити поступак против неког одговорног лица, а да његове радње нису
спорне, када се поступак води само против правног лица. Чак и ако се не
може утврдити одговорно лице, па се тада дозволи могућност вођења
пoступка против само правног лица, што је иначе дискутабилно и морало би заиста бити изузетак, морају се и тада утврдити радње које је одговорно лице предузело и из којих произлази одговорност правног лица.
Треба разликовати самостално вођење поступка, због немогућности вођења поступка против једног од наведених субјеката, када су ти законски
разлози утврђени (као што је смрт одговорног лица, престанак правног
лица) од потпуног самосталног вођења поступка, независно од поступка
против другог, што је тешко прихвативо. Никада не треба да се не изгуби
веза радњи правног и одговорног лица.
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VIII Прекршајни налог и нелогичност раздвајања одговорности
Законска новина нашег права је да се издаје прекршајни налог,28
када је прописана новчана казна у фиксном износу, па лице које прихвати одговорност и плати половину изречене казне, ослобађа се друге половине казне. Лице коме је издат прекршајни налог може да не прихвати
издати налог и захтева судско одлучивање.
Међутим, према члану 168. став 3. Закона о прекршајима, за сваког учиниоца прекршаја се издаје посебан прекршајни налог. У пракси се
тако издају посебни налози за правно и одговорно лице, што отвара могућност различитог утврђења стања ствари код два субјекта, правног и
одговорног лица, ако се поднесе захтев за судско одлучивање, што је противно концепцији основа кривице правног лица и теорији alter ega. Овде
треба размислити о домашају одредбе става 5. члана 168. наведеног закона, да ако по овом закону нема услова за издавање прекршајног налога у
односу на правно и одговорно лице, да ће против оба лица бити поднет
захтев за покретање прекршајног поступка. Чини се бољим решење, да се
предвиди за правно и одговорно лице везано издавање налога, или да тада не важи одредба да се за сваког учиниоца издаје посебан прекршајни
налог. Алтернатива је да се из концепције прекршајног налога искључе
правно и одговорно лице, што је најлогичније, имајући у виду концепцију ових одговорности.
Занимљива је законска ситуација у вези прекршајног налога, којом се бавио Уставни суд Србије у Одлуци Iуо-150/2014 од 17. децембра
2015. године,29 којом се утврђује да одредбе чланова 312. и 313. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима30 нису у сагласности са Уставом. Ради се о одредби члана 312. Закона којом је прописано да за повреду овог
закона за чије спровођење је надлежно Министарство унутрашњих послова, за које је одредбама о прекршајима предвиђена само новчана казна, а које учине правна лица и предузеници, прекршани поступак у првом степену се води пред органом државне управе надлежним за спровођење овог закона. Уставни суд констаује да је ово у супротности са Законом о прекршајима, који прописује да прекршајни поступак у првом степену воде прекршајни судови, а да изузетно, првостепени прекршајни

28
29
30

Закон о прекршајима, чл. 168-185..
Службени гласник РС, бр. 9. од 5. фебруара 2016. године.
Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Службени гласник РС, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и
32/13 – Одлука УС.
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поступак за прекршаје из области јавних набавки води Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (чл. 100. ст. 1. и 2.).
Даље је одредбом члана 313. Закона одређено да за прекршаје
којима је предвиђена казна у фиксном износу, предвиђено да ће полицијски службеник издати налог за плаћање те казне у остављеном року и
обавештење да да ће против њега покренути прекршајни поступак пред
органом државне управе надлежним за спровођење овог закона. Законом
о прекршајима је у одредбама чл. 168. до 178. другачије регуласно питање
прекршајног налога, посебно да лице против кога је издат прекршајни
налог које прихвата одговорност и плати половину изречене казне у року
од осам дана, ослобађа се плаћања друге половине изречене казне, а ако
не прихвати одговорност, може надлежном суду доставити потписан
прекршајни налог, који представља захтев за судско одлучивање о прекршајном налогу, а уколико суд захтев не одбаци, донеће решење о покретању прекршајног поступка.
Уставни суд сматра да је установљавањем надлежности једино
судова за вођење свих прекршајних поступака, осим оних који се воде за
прекршаје из области јавних набавки, законодавац у потпуности искључио надлежност органа управе за вођење ових поступака, уз изузетак
ограничених овлашћења за издавање прекршајних налога. Уставноправно неутемељено одступање од изричитих норми Закона о прекршајима
представља повреду уставног начела јединства правног поретка који налаже да основни принципи и правни институти предвиђени законима
којима се на системски начин уређује једна област друштвених односа
буду поштовани и у посебним законима.
Међутим, ваља истаћи шта овде не наводи Уставни суд и о чему
се може дискутовати, иако све наведено није спорно. Ради се о томе да је
Закон о безбедности саобраћаја на путевима донет пре конкретног Закона о прекршајима и да су одредбе оцењиваних чл. 312. и 313. цитираног
закона, биле у складу са Законом о прекршајима31 који је важио у време
доношења тог закона, а не и касније донетог закона, што је у пракси честа
ситиуација.
Овде се поставља питање правила да касније закон дерогира ранији и да су престале одредбе тог закона другачијим новим законским
регулисањем. Ово познато теоријско правило као да се у скоријој пракси
не примењује, сасвим не важи. Наиме, питање је да ли и даље на овај на31
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чин престају одредбе других закона, са доношењем новог закона који неко питање другачије регулише. Ако би нам за све те ситуације била потребна одлука Уставног суда, то би била потпуна правна конфузија и неизвесност, будући да је ово редовна појава у законодавној пракси и стално би нам била потребна интервенција овог суда. Наиме, редовно нови
закон ставља ван снаге закон који је у тој области до тада важио, али
обично не каже ништа по питању појединих одредби других посебних закона који су затечени са другачијим законским решењима. Не би било
добро стање законодавства ако не би прихватали правило да нови системски закон (и о том говори Уставни суд, овај појам враћа у правни поредак) који другачије регулише неко питање од затечених решења дотадашњих закона, који остају и даље на снази, дерогира одредбе које су у
супротности са тим новим законом. Ово по правилу lex posterior derogat
legi priori. За ово правило нам не треба одлука Уставног судa.
Треба истаћи и да је након 1. марта 2014. године, као почетка
примене Закона о прекршајима који је на снази, дошло до више измена
Закона о безбедности саобраћаја на путевима,32 али да нису диране спорне одредбе чл. 312. и 313. наведеног закона, па се тако може стећи утисак
да оне остају да важе. То намеће закључак, да би без обзира на дерогирање закона, требало те одредбе изричито брисати код првих законских измена, а да дерогирање објашњава правну ситуацију док се то не догоди.

IX Закључак
Све изнето говори да питања одговорности правног и одговорног лица за кажњиве радње стварају теoријске и практичне спорове, нарочито са аспекта основа и односа ових одговорности, при чему материјална и процесна питања треба посматрати у логичној вези. Кривица
правног лица произлази из кривице одговорног лица, која концепција
има значај и на процесном плану. Ако је могуће водити самостални поступак против правног или одговорног лица, када постоје законски разлози да се не може водити поступак против другог субјекта, то не значи
да је прихвативо решење да се воде независни и одвојени поступци против наведених субјеката. Зато решења о независним поступцима против
правног и одговорног лица треба преиспитати и довести у логички склад
са концепцијом о одговорности правног лица.

32

О којим конкретним изменама је реч вид. Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Службени гласник РС, бр. 55/2014, 96/2015 и 9/2016.
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SUBSTANTIVE AND PROCEDURAL ASPECTS OF LIABILITY OF LEGAL AND RESPONSIBLE PERSON
Summary
Legal and responsible person, as а special liability entities, this paper
discusses as a whole substantive and procedural relationship, analyzing the controversial conceptual issues. There are different views on the legal nature of the
guilt of the legal person that can make unauthorized action only action of the
responsible person. However, the process is increasingly expanding circle of selfdetermination of guilt of a legal entity, it calls into question the basis of responsibility and creates discrepancies in practice. Therefore, we should start from the
principle of integral proceeding, and that will be important for conditionality of
responsibilities. According to the legal description, the primary offense is of legal
person, his work is subject to the actions of the person responsible, who is legally
able to undertake these actions, and that has to be determined. Jurisprudence
unjustifiably widely perceived independence issue of legal proceedings against
one of these perpetrators, which are an exception and not a rule. Thus, losing
connections liability legal and responsible person, and even brings into question
the accepted theory of alter ego who explains. To prevent this, material and process questions and the legal responsibilities of the person responsible should be
seen in the logical connection with each other.
Key words: legal and responsible person, basics of guilt, the ability of committing actions, the uniqueness of the process, responsibility, court
practice.
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Др Слободанка КОВАЧЕВИЋ-ПЕРИЋ
доцент Правног факултета Универзитета у Приштини,
са привременим седиштем у Кocовској Митровици

ОТКАЗ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА
Резиме
Насупрот отказа запосленог послодавцу, који се сматра изразом
његове уставом признате слободе рада, отказ уговора о раду од стране
послодавца подвргнут је, захваљујући напорима Међународне организације рада, бројним законским или колективним уговором утврђеним
условима. Тенденција је да се законом поставе објективне границе раскидања радног односа, и тиме пружи пуна заштита и гарантија запосленима у поступку отказа уговора од стране послодавца. Тако је у начелу,
Закон о раду Србије (измене из јула 2014. године) иде у другом смеру.
Аутор у раду анализира оправдане разлоге за отказ од стране послодавца
и разлоге који отказ чине неоправданим, сходно Закону о раду.
Кључне речи: отказ, разлози отказа, оправдани разлози, неоправдани
разлози.

I Уводна разматрања
Отказ уговора о раду није само једно у низу процесних, техничких
или правних питања, нити се може искључиво посматрати са тог аспекта.1 Отказ је непосредно и тесно повезан са економским моментима, са
1

Отказ уговора о раду представља једнострану изјаву воље једног од субјеката радног односа,
дату у складу са законом, која је усмерена на раскидање радног односа, чије правно дејство
почиње даном достављања и не зависи од сагласности воље друге стране у радном односу.
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економским развојем у целини, нарочито са проблемом и политиком запослености и стручног оспособљавања, са слободом рада, начелом права
на рад, са стабилношћу радног односа, социјалном правдом и социјалним миром.2 Комплексност установе отказа уговора о раду пpоизилази
из значаја рада у радном односу за пристојан живот достојан човека, у
пуном смислу те речи, дакле, и са радноправног аспекта, економског
аспекта, социолошког, психолошког и др. У свету преовлађује број за рад
способних лица који средства егзистенције остварују у радном односу.
Отказ од стране послодавца доводи до невољне незапослености. Тиме,
комплексност установе отказа произилази и из интересне равнотеже у
радном односу коју диктира стабилност радног односа (утемељена у начелу права на рад запосленог), на једној страни,3 и економске/тржишне
потребе (утемељене у праву својине послодавца), на другој страни.
Кроз историју радног права отказ је представљао најачи инструмент у рукама имаоца средстава за производњу, којим је он могао без
икаквих последица да се ослободи „друге уговорне стране”. Концепција
отказа базирана на неограниченој аутономији воље одговара ери економског либерализма (либералног капитализма), односно танденцијама које
претендују (и данас) да се радни однос ослободи сваке принуде, ограничења и да се у основи препусти највећој ширини воље послодавца и радника (тржишту) при закључењу уговора о раду. Појава интервенционистичког законодавства у област радних односа (прва половина XIX века)
налази свој домен примене и у материји раскидања уговора о раду закљученог на недређено време – „усвајају се процедуре којима се више ограничава слобода послодавца да отпушта своје особље, забрањујући му да
то чини због неких разлога, а затим усвајајући општији принцип да свако
отпуштање треба да буде оправдано”.4 Правна последица овог принципа
је право да отпуштени радник може да оспорава ову меру, приговором
као неоправдану. Данас је, у савременом развоју радног права, отказ уговора о раду од стране послодавца подвргнут, захваљујући напорима Ме-

2
3

4
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Наведено према Душан Р. Паравина, Радно право, Службени гласник, Београд, 1998, 145;
Предраг Јовановић, Радно право, Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, 2012, 32.
Слично и Ратко Пешић, Радно право, Научна књига, Београд, 1966, 205.
Једно од основних обележја начела права на рад (у позитивном одређењу) је и стабилност запослења. Стабилност запослења значи да радни однос, по правилу, престаје по вољи радника. Против воље радника радни однос може престати само у случајевима и на начин предвиђен законом и колективним уговором. Управо се тај аспект права на рад рефлектује на институт отказа уговора од стране послодавца, односно престанак радног односа.
Р. Пешић, 201.
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ђународне организације рада и синдиката, бројним законским или колективним уговором утврђеним условима, насупрот отказа запосленог послодавцу који је израз његове уставом признате слободе рада уз поштовање отказног рока.5 Тенденција је да се законом поставе објективне границе раскидања радних односа и тиме пружи пуна заштита и гарантија запосленима у поступку отказа уговора од стране послодавца.
Усвајањем Закона о раду 2014. године српско радноправно законодавствo кренуло је у другом смеру – ка тенденцијама које дестабилизују положај запослених у радном односу и дају већу „слободу” послодавцу
код отказивања уговора о раду.

II Разлози за отказ од стране послодавца
1. Оправдани разлози за отказ
Отказ од стране послодавца доводи до престанка радног односа. У
том смислу, отказ, више него остали радноправни институти интересно
задире у односе запослени – послодавац. Стога је неопходно да се уведу
одређени процедурални захтеви пре и у току поступка отказа којих се послодавац мора придржавати, како би се поступак отказа уговора о раду
спровео на прописан начин.6 Процедура отказа уговора о раду подразумева постојање утврђених правних правила и правни механизам отказа
(нагласио аутор). То значи да су у радном законодавству предвиђени случајеви, основи и поступак отказа, као и заштита запосленог у вези са
отказом. Законске одредбе о престанку радног односа имају за циљ да положај радника поставе што стабилније и чвршће, да им обезбеде постојаност у радним односима како би на тај начин несметано уживали своје
право на рад, а са друге стране, заштита радног односа и потреба стабилности запослења не сме урушити легитимни интерес послодавца за пословањем базиран на „неповредивости” приватне својине. Путем механизма отказа институт престанка радног односа добија и своју процесноправну садржину. Послодавац може да откаже уговор о раду само из
оправданих разлога. Случајеви када се отказни разлог сматра оправданим

5
6

Слично и Бранко Лубарда, Лексикон индустријских односа, Радничка штампа, Београд, 1997,
143–144.
Отказ уговора о раду се не може применити код радног односа који није заснован уговором.
Наиме, сви запослени не заснивају радне односе уговором о раду нпр, у државним органима.
Отуда, овај радни однос не престаје отказом уговора о раду, већ на основу коначне одлуке
надлежног органа, јер је на тај начин и заснован.
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таксативно су прописани законом.7 То значи да послодавац може да откаже уговор о раду из оправданих разлога само у случајевима и под условима утврђеним законом. Други случајеви и отказни разлози не могу се
предвидети аутономним актима (колективним уговорима, правилницима о раду, уговорима о раду). То је у складу са принципом хијерархије
правних аката и суштином аутономног регулисања радних односа, сходно којем акти ниже правне снаге не могу успостављати неповољније
услове рада од оних који су предвиђени законом и актима више правне
снаге, као и са одредбама Конвенције бр. 158 о престанку радног односа
на иницијативу послодавца из 1982. године,8 која поред ваљаних разлога
за отказ предвиђа и процедуру отказивања (чл. 7) неопходну да би се отказ уговора о раду остварио на ex lege прописан начин и механизме заштите права повређених у поступку отказивања уговора о раду. Да би отказ био оправдан (легитиман) и законит (легалан) он мора да буде у складу са правилима материјално-правног карактера и са правилима процесно-правног карактера.
Сходно одредбама Закону о раду послодавац може запосленом да
откаже уговор о раду само ако постоји оправдани разлог.9 Постоје три
групе разлога који се сматрају оправданим (ваљаним) за отказ од стране
послодавца, то су: разлози који се односе на радну способност запосленог; разлози који се односе на понашање запосленог; разлози који се односе на потребе послодавца. У оквирима сваког отказног разлога, законом су даље предвиђени случајеви када послодавац може дати отказ уговора о раду.
2. Разлози који отказ чине неоправданим
Јединствен, општи критеријум за разликовање оправданог од неоправданог отказа се не може дати, зато се у закону набрајају случајеву у
којима се отказ радног односа од стране послодавца јавља са намером
злоупотребе права (тзв. абизивни отказ). Законски ослонац за разликовање „оправданог отказа” од „неоправданог отказа” је Конвенција бр.
158 о престанку радног односа на иницијативу послодавца. Према члану
7
8
9
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Вид. Закон о раду – ЗР, Службени гласник РС, бр. 75/2014, чл.179.
Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 4/1984.
Насупрот, Конвенција бр. 158 упућује на „ваљан разлог” за отказ на иницијативу послодавца.
У истоименој конвенцији у члану 4. прописано је: „Радни однос радника неће престати ако за
такав престанак не постоји ваљан разлог везан за способност или понашање радника или за
оперативне потребе предузећа, установе или службе”.
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5. наведене конвенције, „ваљаним разлозима” за престанак радног односа
неће се сматрати нарочито следећи разлози: (1) чланство у синдикату или
учешће у активностима синдиката ван радног времена, или, уз сагласност
послодавца, за време радног времена; (2) тражење функције радничког
представника, односно садашње или раније иступање у том својству; (3)
подношење жалбе или учешће у поступку против послодавца због наводног кршења закона или прописа или обраћање надлежним административним органима власти;
(4) раса, боја, пол, брачно стање, породичне обавезе, трудноћа, вероисповест, политичко мишљење, национална
припадност или социјално порекло; (5) одсуствовање са посла за време
породиљског одсуства. Сагласно Конвенцији бр. 158 Законом о раду су
таксативно утврђени случајеви који се не сматрају оправданим (ваљаним) разлозима за отказ.10 Не сматрају се оправданим разлогом за отказ
уговора о раду: 1) привремена спреченост за рад услед болести, несреће
на раду или професионалног обољења; 2) коришћење породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне
неге детета; 3) одслужења или дослужења војног рока; 4) чланство у политичкој организацији, синдикату, пол, језик, национална припадност,
социјално порекло, вероисповест, политичко или друго уверење или неко друго лично својство запосленог; 5) деловање у својству представника запослених, у складу са законом; 6) обраћање запосленог синдикату
или органима надлежним за заштиту права из радног односа у складу са
законом, општим актом или уговором о раду. Можда је сувишно законом
предвиђати и неоправдане разлоге, јер ако су предвиђени оправдани разлози сваки други разлог који ту не спада – није оправдан. У сваком случају, на овај начин институт престанка радног односа путем отказа добија
своју материјално-правну садржину.11

III Oтказни разлози у Закону о раду Србије
Према одредбама Закона о раду12 послодавац може да откаже уговор о раду запосленом ако за то постоји оправдани разлог који се односи
на радну способност запосленог и његово понашање и то: (1) ако не остварује резултате рада или нема потребна знања и способности за обављање
10

11
12

ЗР, чл. 183. У чл. 187 и 188 Закона о раду предвиђени су случајеви посебне заштите од отказа
уговора о раду. Заштиту од отказа уговора о раду уживају две категорије запослених: прва категорија су запослени који су под материнском и/или родитељском заштитом; у другој су запослени са својством/мандатом синдикалне функције.
П. Јовановић, 323.
Чл. 179 ст. 1.
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послова на којима ради; (2) ако је правноснажно осуђен за кривично дело на раду или у вези са радом; (3) ако се не врати на рад код послодавца
у року од 15 дана од дана истека рока мировања радног односа у складу
са законом.
Даље, послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који
својом кривицом учини повреду радне обавезе (чл. 179. ст. 2). Запослени
чини повреду радне обавезе, сходно закону: (1) ако несавесно или немарно извршава радне обавезе; (2) ако злоупотреби положај или прекорачи
овлашћења; (3) ако нецелисходно и неодговорно користи средства рада;
(4) ако не користи или ненаменски користи обезбеђена средства или
опрему за личну заштиту на раду; (5) ако учини другу повреду радне обавезе утврђену општим актом, односно уговором о раду.
Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако запослени својом кривицом учини повреду радне обавезе која је у моменту извршења била претходно утврђена општим актом послодавца или уговором о раду. Сходно томе, у поступку давања отказа на иницијативу послодавца, послодавац је дужан да утврди следеће чињенице: 1) да је повреда радне обавезе у тренутку извршења била (претходно) предвиђена
као таква у општем акту или уговором о раду; 2) да је дошло до такве повреде, да повреда радне обавезе постоји (одсуство разлога за њено искључење – нужна одбрана, крајња нужда, противправност и др.) и 3) да постоји кривица запосленог (одсуство разлога за њено искључење нпр. неурачунљивост или стварна заблуда).
Сходно Закону о раду послодавац може да откаже уговор о раду
запосленом који не поштује радну дисциплину (чл. 179. ст. 3). Запослени
не поштује радну дисциплину:
(1) ако неоправдано одбије да обавља послове и извршава налоге
послодавца у складу са законом; (2) ако не достави потврду о привременој спречености за рад у законом предвиђеном року (три дана од дана настанка привремене спречености и даље у складу са чланом 103. овог закона); (3) ако злоупотреби право на одсуство због привремене спречености
за рад;13 (4) због доласка на рад под дејством алкохола или других опојних средстава, односно употребе алкохола или других опојних средстава
13
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Послодавац може запосленог да упути на одговарајућу анализу у овлашћену здравствену
установу коју одреди послодавац, о свом трошку, ради утврђивања околности из ст. 3 тач. 3 и
4 овог члана или да утврди постојање наведених околности на други начин у складу са општим актом. Одбијање запосленог да се одазове на позив послодавца да изврши анализу сматра се непоштовањем радне дисциплине у смислу ст. 3 овог члана (чл. 179 ст. 4).
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у току радног времена, које има или може да има утицај на обављање посла; (5) ако његово понашање представља радњу извршења кривичног дела учињеног на раду и у вези са радом, независно од тога да ли је против
запосленог покренут кривични поступак за кривично дело; (6) ако је дао
нетачне податке који су били одлучујући за заснивање радног односа; (7)
ако запослени који ради на пословима са повећаним ризиком, на којима
је као посебан услов за рад утврђена посебна здравствена способност, одбије да буде подвргнут оцени здравствене способности; (8) ако не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово
понашање такво да не може да настави рад код послодавца.
Основ и подела отказних разлога основано се може оспоравати са
аспекта систематике и правне класификације истих.14 Наиме, оправдани
разлози за отказ који су последица понашање запосленог на раду или у
вези са радом или дисциплински преступи су, сходно закону, систематизовани и подељени на: 1) дисциплинске преступе који чине повреду радне
обавезе и 2) оне који се тичу непоштовања радне дисциплине. Закон не
дефинише, начелно, шта су радне обавезе и радна дисциплина (препушта
се актима на нивоу послодавца). Мноштво „каучук норми” додатно повећава правну несигурност код запослених, јер је неизвесно које се понашање може подвести под повреду радне обавезе и/или под непоштовање
радне дисциплине. Уколико пођемо од семантике да се под непоштовањем радне дисциплине подразумева сваки акт недисциплине, онда се могу ставити озбиљни приговори на неке отказне случајеве који се законом
подводе под нарушавање радне дисциплине, јер представљају типичне
повреде радне обавезе.15 Критеријум разликовања (differentia specifica) између повреде радне обавезе и непоштовања радне дисциплине је у томе
што се у првом случају захтева кривица запосленог као битан елемент
код отказа уговора о раду, а у другом, не.16Под непоштовањем радне дисциплине може се сматрати учестало закашњавање на посао, самовољно
напуштање посла у току радног времена, неоправдано изостајање са рада
више радних дана, несавесно вршење рада, долазак на рад у алкохолиса14

15

16

Отказни разлози су груписани, али постоје и појединачни отказни разлози, као што су одустанак од пробног рада (ЗР, чл. 36. ст. 3) и код заштите особа са инвалидитетом и здравственим сметњама–одбијање одговарајућег посла (ЗР, чл. 102).
На пример, чл. 179 ст. 3 тач. 1 (невраћање на рад након престанка разлога који су довели до
мировања радног односа) – у питању је типична повреда радне обавезе. Такође, и ст. 3 тач. 7
истог члана, представља повреду радне обавезе а не акт нарушавања радне дисциплине.
Бојан Урдаревић, „Дисциплинска одговорност запослених у светлу нових законских решења”, Радно и социјално право, бр. 1/2014, 204.
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ном стању или под дејством опијата, немаран однос према средствима
рада, ометање осталих запослених у раду, изазивање свађа, туча, недоличан однос према другим запосленима и трећим лицима с којима долази у
контакт у току рада или у вези са радом (нпр. клијенти послодавца, купци, и сл.). Основ за давање отказа уговора о раду је непоштовање радне
дисциплине, односно понашање запосленог које је „такво” да сваки даљи
рад код послодавца има негативне последице. Шта се сматра „непоштовањем радне дисциплине”, односно под „понашањем запосленог због кога он не може да настави рад код послодавца”, треба да дефинише (ближе) послодавац својим актом – општим актом или уговором о раду. У
сваком конкретном случају послодавац је дужан да утврди: да ли је дошло до повреде радне дисциплине; затим да утврди кривицу запосленог;
да ли је непоштовања радне дисциплине и понашање запосленог било такве тежине (таквог карактера) да неминовно мора да узрокује отказ уговора о раду, или је у питању лакши степен нарушавања исте због чега се
не мора дати отказ уговора о раду, већ се може изрећи нека друга законом прописана мера; свеукупан рад и раније понашање запосленог пре
повреде радне обавезе, и др. У том смислу, уколико је утврђено да је запослени учинио непоштовање радне дисциплине први пут, тај акт нарушавања не треба сматрати оправданим разлогом отказа. Отказ уговора о
раду треба да уследи након неуспешног упозорења запосленог да прекине
са нарушавањем, тј. непоштовањем рaдне дисциплине. Да би послодавац
могао да изрекне отказ уговора о раду запосленом који не поштује радне
дисциплину потребно је да се испуне два услова, то су: 1) да је актом послодавца прописано шта се сматра непоштовањем радне дисциплине, односно прописано понашање запосленог; 2) да је дошло до повреде тако
утврђене радне дисциплине, односно до повреде таквог понашања. Дакле, послодавац не може да откаже уговор о раду по основу непоштовања
радне дисциплине, односно понашања запосленог уколико не донесе акт
којим прописује правила понашања – шта се сматра радном дисциплином, односно дефинисања понашања запосленог на раду, због чијег кршења може да му откаже уговор о раду. 17
Случајеви када послодавац може дати отказ уговора о раду из
оправданих разлога који представљају повреду радне обавезе таксативно
17
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Незаконито је решење о отказу уговора о раду због непоштовања радне дисциплине ако у
његовом образложењу послодавац није навео радњу непоштовања радне дисциплине, понашање запосленог због кога не може да настави рад и начин повреде радне дисциплине. Пресуда Врховног суда Срдије, Рев. 1712/2005 од 8.2.2006. године.
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су предвиђени законом. Закон предвиђа могућност да се и други случајеви повреде радне обавезе могу предвидети општим актом послодавца,
односно уговором о раду. Поред оправданих разлога за отказ који се односе на радну споспобност и понашање запосленог, закон предвиђа и
оперативне потребе послодавца као оправдан разлог за отказ од стране
послодавца. Одредбом члана 179. ст. 5. ЗР, запосленом може да престане
радни однос ако за то постоји оправдан разлог који се односи на потребе
послодавца и то: (1) акo услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или
дође до смањења обима посла; (2) ако запослени одбије закључење анекса
уговора о раду.

IV Закључна разматрања
Заштита запослених од самовоље послодавца у поступку „отказа”
која доводи до губитка запослења – незапослености, представља један од
приоритета радноправне регулативе и на међународном и на националном плану. У домену људских права на раду правни поредак је склон да
пружа нешто јачу заштиту раднику у радном односу у односу на послодавца, са позивом на favor laborem. Таква пракса последица је економске
и правне субординације запослених у радном односу. У томе су и корени
настанка радног права. У смислу реченог, законске одредбе о престанку
радног односа имају за циљ да положај запослених поставе што стабилније и чвршће, да им обезбеде постојаност у радним односима, а са друге
стране заштита запослења не сме урушити легитимни интерес послодавца за пословањем, базиран на „неповредивости” приватне својине. Прописи треба да успоставе баланс између сигурности/стабилности радног
односа са правом својине послодавца. Стога се, механизам раскид уговора о запослењу од стране послодавца и ограничење нормативне и дисциплинске власти послодавца у радном односу, мора искључиво посматрати са аспекта заштите запослења. Међутим, данас, у савременој ери коју
је обележио просперитет и експанзија људских права у свим сегментима
људског деловања, самим тим и у домену људских права на рад, отказ од
стране послодавца, отказни разлози и заштита запослених у српском
радноправном законодавству (у општем режиму радних односа) крећу се
ретроградно, у обратном смеру. Прописи имају одлике које су више иманентне периоду неолиберализма, него социјалне правде и хуманизације
односа на раду. Наиме, веза између отказних разлога, процедуре отказивања и заштите од отказа је веома слаба. Ту карику успоставља само
„упозорење запосленог на постојање основа за отказ”. Такође, оправдани
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разлози за отказ су проширени и додатно закомпликовани мноштвом
„каучук норми”. Даље, улога синдиката је минорна – значајно умањена,
затим, и даље не постоји право на приговор против одлуке послодавца (у
општем режиму), итд. Ове норме својеврсне дисциплинске одговорности
(„виртуелна дисциплинска одговорност”) дају већа дискрециона права
послодавцу код отпуштања запослених – отказ чине флексибилнијим
(насупрот међународним тенденцијама), напушта се принцип in dubio
pro laboris (у сумњи блаже по радника), чиме се додатно дестабилизује
положај запосленог у радном односу. Овакав смисао и домашај радноправних норми којим се економски сегмент ставља испред права на рад,
уводи нас у меркантилистички приступ радном праву (мишљење аутора). Тима се нарушава историјска основна радноправних норми која је
утемељена на принципу favor laborem.

Slobodanka KOVAČEVIĆ-PERIĆ, PhD
Assistant Professor at the Faculty of Law, University of Priština,
Kosovska Mitrovica

DISMISSAL BY THE EMPLOYER
Summary
Institution dismissal more than any other cuts to the core of the relationship between employer and employee because it calls into question certain essential interests of both sides. Opposite the dismissal of an employee to the employer, which is an expression of his constitutionally recognized freedom of
work, termination of employment by the employer is subject to, thanks to the efforts of the International Labour Organisation, numerous law or collective agreement specified conditions. The tendency is that the law set strict limits of the
termination of labor relations and thus provide full protection and guarantees
to employees in the process of cancellation of contract by the employer. Thus, in
principle, Serbian Labour Act (changes in 2014) goes in the other direction. The
author analyzes the reasonable grounds for dismissal by the employer and unjustified reasons for dismissal, in accordance with the Labour Law.
Key words: dismissal, reasons for dismissal, justified reasons, unjustified reasons.
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ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ОДЛУЧИВАЊУ
О РЕСТРУКТУРИРАЊУ КОМПАНИЈА*
Резиме
Радноправна заштита запослених обезбеђује се, између осталог, и
признавањем њихових колективних права, која им омогућавају да у односима са послодавцима изражавају ставове и буду представљени на одговарајући начин. То укључује и право запослених на партиципацију у одлучивању о питањима од значаја за њихов положај, што је нарочито важно у
случају реструктурирања компанија, будући да информисање и консултовање представникâ запослених о планираном колективном отпуштању
или одређеној статусној промени може утицати на ублажавање негативних последица реструктурирања и допринети доношењу правичних одлука, одлука, које су довољно легитимне да их прихвате и запослени и њихови представници. У раду су размотрени кључни аспекти партиципације у
случају реструктурирања компанија, уз уочавање потребе да се у домаћем
праву, обезбеди то да партиципација у доношењу одлуке о колективном
отпуштању обухвати и успостављање довољно развијеног социјалног дијалога о начинима спречавања колективног отпуштања, ограничавања
његовог обима и ублажавања његових последица. Осим тога, неопходно је
да партиципација буде обезбеђена и у оним компанијама у којима запослени нису синдикално организовани или ни један од синдиката не испуњава
услове за стицање својства репрезентативности. Слично вреди и за случају промене послодавца, када би партиципацију требало оснажити укључивањем представникâ запослених у утврђивање и предузимање мера у циљу ублажавања последица промене, и у оним радним срединама у којима не
*

Чланак представља резултат рада у оквиру пројекта „Restructuring of Companies and the EU
Law“, чији су носиоци Универзитет за економију и бизнис у Бечу (Wirtschaftsuniversität Wien), Универзитет у Београду и Универзитет „Св. Ћирило и Методије“. Пројекат је финансиран средствима Аустријске агенције за међународну сарадњу у области образовања и истраживања (OeAD), под окриљем програма IMPULSE.
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постоји репрезентативни синдикат. Потребно је обезбедити и услове за
делотворно остваривање права на консултовање, због чега запосленима
мора бити доступна одговарајућа управна или судска заштита, у случају
да послодавац повреди ово њихово право.
Кључне речи: право запослених на партиципацију; информисање; консултовање; колективна отпуштања; промена послодавца.

I Основне функције права запослених на партиципацију
Након што се осамосталило од грађанског права, радно право је
развијано са једном колективном визијом, у којој се запослени посматра,
пре свега, као саставни део или члан групе (заједнице) запослених.1 Такав
приступ укључује увођење запосленог у мрежу колективне заштите и
усмеравање заштитне улоге радног права, између осталог, и у правцу заштите запослених преко синдиката, као представника групе запослених.
У том смислу се, у литератури, као једна од основних карактеристика
радног права, па, и као његова differentia specifica у односу на грађанско
право (које је усмерено ка појединцима и засновано на њиховој једнакости), истиче подређеност појединца колективу, односно издизање традиционалних радних односа на један колективни план.2
Ширење колективних аспеката радних односа било је мотивисано
настојањем да се обезбеди заштита слаби(ји)х, превасходно кроз признавање колективних слобода и права, попут, слободе синдикалног организовања
и деловања, права на колективно преговарање, права на штрајк и права на
партиципацију у одлучивању и управљању предузећем. Признавањем ових
слобода и права, запосленима је омогућено да у односима са послодавцем
буду адекватно представљени, да изражавају своје ставове (информисање,
консултовање, колективно преговарање), па, и да предузимају акције
(штрајк, бојкот и др.).3 У том смислу се у литератури истиче да „радно право, на колективном плану, успоставља једнакост која на индивидуалном
плану не може да буде достигнута и остварена у потпуности“.4 То се нарочито, испољава у погледу подређивања запосленог управљачкој власти послодавца, будући да одлучивање представља један од основних атрибута вла1
2
3
4
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сништва и контроле,5 због чега се запосленима признаје право на партиципацију. Оно обухвата већи број овлашћења од права на информисање до
права на саодлучивање о питањима од значаја за правни положај запослених. Остваривање ових права налази се у срцу индустријске демократије,
будући да се послодавчева власт ограничава „компензацијским“ овлашћењима (фр. pouvoirs compensateurs) запослених и њихових представника.6
Рудиментарни облици учешћа запослених у управљању су се, притом, појавили крајем XIX и у првим годинама ХХ века, у Немачкој (раднички комитети у фабрикама, раднички одбори у рудницима), Аустрији (локални одбори радникâ) и Русији (совјети фабричких депутата), да би двадесетих година прошлог века, у неколико европских држава законом били
формирани радни(чки) савети на нивоу предузећа (аустријски Закон о саветима погона од 1919, чехословачки и норвешки закон о радничким саветима од 1920. године).7 У другим државама, тај процес је подразумевао увођење института радничких и намештеничких повереника, што је био случај
и са нашим правом.8 Након Другог светског рата, идеја о партиципацији запослених добија „право грађанства“ у великом броју држава, где се, поред
радних савета, комитета предузећа и радничких повереника, уводе и други
институционални облици укључивања запослених у одлучивање о битним
питањима у области рада, укључујући учешће у органима управљања и/или
надзора над компанијама. Ови институционализовани облици учешћа запослених могу се сматрати партиципацијом у ужем смислу, будући да се у
5

6

7

8

У новијој литератури с англосаксонског говорног подручја може се прочитати и другачије
објашњење права запослених на информисање и консултовање. Оно почива на идеји да у модерној економији заснованој на знању, запослени улажу у компаније драгоцене инвестиције,
које се означавају као „људски капитал“. Стога се сматра да право на учешће у одлучивању
припада запосленима, као власницима специфичног „капитала“, слично члановима са финансијским уделима. Simon Deakin, Wanjiru Njoya, The legal framework of employment relations,
Working Paper No. 349, Centre for Business Research, University of Cambridge, 2007, 21.
Jean Ѕavatier, „Pouvoir patrimonial et direction des personnes“, Droit social, no. 1/1982, 9. Тако и
Frank Hendrickx, „Foundations and functions of contemporary labour law“, European Labour Law
Journal, no. 2/2012, 120.
Станко Грозданић, Бранко Ђукић, Миодраг Јовичић, „Компаративни преглед институција
учешћа радникâ у управљању и контроли предузећа“, Зборник прописа о учешћу радникâ у
управљању и контроли предузећа (уредник Борислав Т. Благојевић), свеска 1, Институт за
упоредно право, Београд, 1971, xxviii–ххх.
Вид.: Закон о заштити радника од 1922. године (Службене новине Краљевине СХС, бр.
128/1922), § 108–119; Упутство за изборе радничких и намештеничких повереника (Службене
новине Краљевине СХС, бр. 296/1927); Пословник о раду радничких и намештеничких повереника (Службене новине Краљевине СХС, бр. 296/1927).
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литератури, указује и на шире значење овог појма, које подразумева „сваки
облик институционалног или неформалног учешћа радника и/или њихових
представника у процесу одлучивања унутар предузећа, без обзира да ли се
ради о одлучивању на нижем или вишем организационом нивоу предузећа,
и без обзира да ли се ово учешће у процесу одлучивања изражава кроз информисање, консултовање или саодлучивање“.9
Међу колективним правима која ограничавају подређивање запослених управљачкој власти послодавца, најпре, ваља поменути право запослених
на информисање. Овом праву корелативна је послодавчева обавеза да представницима запослених преноси потребне податке, како би могли да се упознају са одређеним питањем, а, затим, и да то питање разматрају. Премда запосленима обезбеђује најслабији утицај, остваривање овог права је предуслов
за делотворно (институционално или неформално) учешће у одлучивању и
управљању, због чега не треба ниподаштавати његов релативно скроман потенцијал за ограничавање послодавчевих управљачких овлашћења.
За разлику од информисања, које претпоставља једнострану активност послодавца, консултовање омогућава запосленима да размењују идеје,
мишљења и предлоге са послодавцем и дискутују о битним питањима у области рада. Запажања и предлози запослених, притом, могу имати различиту
вредност, али међу њима преовлађују саветодавна мишљења. У највећем броју случајева, послодавци су, наиме, обавезни да од запослених затраже мишљење о одређеним питањима, али немају обавезу да га уваже и поступе у
складу са њим. То, међутим, не значи да консултовање запослених треба разумети као пуку формалност.10 Управо супротно, оно неретко представља неопходан услов за доношење, а, тим пре, и за спровођење, одређених одлука послодавца, тако да се у многим државама, одлуке које су донете без обавезног
9

10
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Бранко Лубарда, „Партиципација радника у управљању предузећем у упоредном праву“, Анали
Правног факултета у Београду, бр. 5/1994, 519–520; тако и С. Грозданић, Б. Ђукић, М. Јовичић, xlii. У
најширем значењу, појам партиципације није ограничен само на област одлучивања, већ подразумева и учешће запослених у расподели добити, као и радничко акционарство. Бранко Лубарда, „Концепт социјалног грађанства у праву Европске уније“, Социјална права и европске интеграције. Зборник радова са Саветовања правника, 5–8. октобар 2011, Златибор (ур. Боривоје Шундерић, Бранко
Лубарда, Предраг Јовановић), Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, Београд,
2011, 20; за садржајан преглед значења партиципације у страној теорији, законодавству и пракси видети: Gianni Arrigo, Giuseppe Casale, A comparative overview of terms and notions on employee participation, International Labour Organization, Geneva, 2010.
Овај закључак потврђује и став француске судске праксе да се оправданим разлогом за дерогирање послодавчеве обавезе информисања и консултовања комитета предузећа не може
сматрати разлог хитности, већ само виша сила. Lionel Bochurberg, Sébastien Cornuaud,
Intеrnet et la vie privée au bureau, Dalloz, Paris, 2001, 142.
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информисања и консултовања запослених сматрају неважећим (нпр. у Немачкој и Француској).11 Обавеза информисања и консултовања, коначно,
укључује и обавезу спровођења одређених поступака, који имају за циљ објашњавање и супротстављање ставова запослених и послодавца пре одлучивања о одређеним питањима (нпр. о дисциплинској одговорности запосленог
или постојању оправданог отказног разлога). У тим случајевима, информисање и консултовање доприносе доношењу правичне одлуке, тј. одлуке која је
довољно легитимна да је прихвате запослени и синдикат.12
Упоредно право, притом, познаје различите правне режиме информисања и консултовања запослених, на које су утицали и извори права Међународне огранизације рада13 и стандарди Савета Европе.14 На њих
се надовезују и бројни секундарни извори права Европске уније који се
непосредно или посредно баве овим питањем, будући да партиципација
запослених представља један од стубова европског социјалног модела.15
Међу њима је најзначајнија Директива Европског парламента и Савета
2002/14/ЕЗ, којом је утврђен општи оквир за информисање и консултовање запослених у предузећима са најмање 50 запослених и огранцима са
најмање 20 запослених у било којој држави чланици Европске уније.16
11

12
13

14
15
16

Изузетак представља Велика Британија, где је Правилима о информисању и консултовању запослених, од 2004. године, за непоштовање обавезе претходног консултовања запослених утврђена новчана казна у максималном износу од 75.000 фунти. S. Deakin, W. Njoya, 21; вид. Mark Hall, „Assessing the
information and consultations of employees regulations“, Industrial Law Journal, no. 2/2005, 103–126.
Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, Droit du travail, 21e édition, Dalloz, Paris, 2002, 27.
Поред препорука бр. 94 (о консултовању и сарадњи послодаваца и радникâ на нивоу предузећа) и бр. 129 (о комуникацији између управе и радника у предузећу), поједине аспекте партиципације запослених уређује и низ других извора права Међународне организације рада. У
том смислу, треба поменути Препоруку бр. 130 о испитивању жалби (1967), Конвенцију бр.
135 и Препоруку бр. 143 о радничким представницима (1971), Конвенцију бр. 158 и Препоруку бр. 166 о престанку радног односа (1982), те неколико правних извора усвојених у области
безбедности и здравља на раду (Препорука бр. 156 о загађењу ваздуха, буци и вибрацији
/1977/, Конвенција бр. 155 и Препорука бр. 164 о безбедности и здрављу на раду /1981/). Више о овим међународним стандардима вид. у Боривоје Шундерић, Право Међународне организације рада, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2001.
Вид. Ревидирана европска социјална повеља (Службени гласник РС, бр. 42/09), чл. 21, 22, 29.
Isabel da Costa, Udo Rehfeldt, „La participation dans les entreprises transnationales en Europe: quelles évolutions?“, Revue de l'IRES, no. 4/2011, 19.
Ови захтеви се односе на: а) информисање о скорашњем и могућем развоју активности и економском стању друштва или огранка; б) информисање и консултовање о стању, структури и могућем
развоју запошљавања у друштву или огранку, као и о било којој очекиваној мери, нарочито ако она
угрожава сигурност запослења; в) информисање и консултовање о одлукама које могу да доведу до
суштинских промена у организацији рада или уговорним односима (Directive 2002/14/EC of the
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Ипак, овим актом није утврђена обавеза оснивања савета запослених или
другог трајног тела са истом функцијом, а такву обавезу не утврђују ни
директиве о обавештавању и консултовању запослених у мултинационалним компанијама, које послују на нивоу ЕУ.17
1. Представљање запослених код послодавца у страним правима
и праву Републике Србије
Међу европским државама постоје значајне разлике у погледу представљања запослених код послодавца, али је могуће уочити два основна модела представљања. Они се у литератури, обично, означавају као једноканални
(енгл. single-channel model) и двоканални модел (енгл. dual-channel model). Први модел представљања подразумева да интересе запослених заступају и штите искључиво синдикати, због чега се колективни радни односи код послодавца остварују само између управе компаније и синдиката. То, даље, значи
да се искључива или претежна комуникација запослених са послодавцем обавља посредством представникâ синдиката  дакле, без учешћа посебног тела у
које би запослени бирали своје представнике, као што је то, примера ради,
случај у Великој Британији и Ирској, где је предметно питање уређено колективним уговорима.18 Исти модел примењен је и у Данској, Кипру, Малти,
Финској и Шведској, с тим што је у овим државама представљање интересâ
запослених путем тзв. синдикалне акције уређено законом.
У осталим европским државама примењен је законски модел представљања у којем се комуникација запослених са послодавцем, поред синдиката,

17

18
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European Parliament and of the Council of 11 March 2002 establishing a general framework for informing
and consulting employees in the European Community, Official Journal L 80, 23.3.2002, 29–34, чл. 4 ст. 2).
Право запослених на информисање потврђено је и у директивама о уговору о раду (Директива
91/533/ЕЕЗ), радном односу са непуним радним временом (Директива 97/81/ЕЗ), радном односу на
одређено време (Директива 99/70/ЕЗ) и привременом запошљавању (Директива 2008/104/ЕЗ), док је
партиципација у погледу питања из области безбедности и здрављу на раду уређена Оквирном директивом 89/391/ЕЕЗ и другим директивама у овој области. Посебним директивама уређено је и информисање и консултовање запослених у случају колективних отпуштања (75/129/ЕЕЗ и 98/59/ЕЗ),
промене (77/187/ЕЕЗ и 2001/23/ЕЗ) и стечаја послодавца (80/987/ЕЕЗ). На нивоу ЕУ уважена је и потреба да се правила о партиципацији прилагоде логици мултинационалних предузећа, о чему сведоче директиве о прекограничним спајањима (Директива 2005/56/ЕЗ) и европским радним саветима
(директиве 94/45/ЕЗ и 2009/38/ЕЗ), док партиципација у Eвропској компанији и Eвропској задрузи
представља предмет уређивања директива 2001/86/ЕЗ и 2003/72/ЕЗ.
За анализу ових директива вид. у: Љубинка Ковачевић, „Обавештавање и консултовање запослених у мултинационалним предузећима која послују на нивоу ЕУ“, Право и привреда,
vol. XLX, бр. 1-3/2013, 167–176.
European Commision, Industrial Relations in Europe, COM (2000) 113, 30.
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остварује и посредством посебног тела у које сви запослени код послодавца,
независно од евентуалне синдикалне организованости, бирају своје представнике (комитет предузећа или савет рада, односно савет запослених). Ова тела
делују одвојено од синдиката окупљајући у свом саставу било само представнике запослених (нпр. у Немачкој), било представнике запослених и управе
(нпр. у Белгији), било изабране представнике запослених, синдикалне представнике и представника послодавца (нпр. у Француској).19 Функције одговарајућих тела разликују се од једне до друге државе, и крећу се од информисања, преко информисања и консултовања о појединим економским и професионалним питањима, до права на саодлучивање, које је, по правилу, ограничено на друштвене и друштвено-културне погодности, које неки послодавци
обезбеђују за запослене (нпр. становање и исхрана, узајамна помоћ, брига о
деци запослених, организација спортских такмичења и екскурзија и сл). Изузетак, у том смислу, представљају радни савети у Немачкој (Betriebsräte), који
учествују и у утврђивању критеријумâ и смерница за избор кандидатâ за запослење и у одлучивању о условима рада (нпр. о почетку и завршетку дневног
радног времена, распореду коришћења годишњих одмора или променама изгледа места рада), а, имају и право да са послодавцем закључују споразуме о
бројним питањима, која се односе на рад запослених.20
Поређењем двају описаних модела представљања запослених, могуће
је закључити да је једноканални модел једноставнији, али да његов основни
недостатак представља немогућност запослених који нису синдикално организовани да делотворно остварују право на информисање и консултовање,
што може представљати озбиљан проблем у државама са ниском стопом синдикализације.21 Овај недостатак отклања други модел, који, и поред сложености, располаже већим демократским потенцијалом, обезбеђујући активно и
пасивно бирачко право свим запосленима у одређеној радној средини.22 Упоредна правна пракса, притом, познаје различите врсте односâ између изабра19

20
21
22

J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, 793. Поред једноканалног и двоканалног модела, који одговарају првом, односно другом, моделу из наше класификације, неки аутори уочавају и трећи, мешовити модел. У оквиру мешовитог модела, интересе запослених представљају синдикати, али
је омогућено и представљање интереса запослених који нису синдикално организовани. То се
постиже путем непосредног укључивања њихових представника (Италија) или њиховог избора
у савет запослених, ако у одређеној радној средини не постоји синдикат (Чешка). Б. Лубарда,
„Социјална права и достојанство на раду“, Радно и социјално право, брoj 1/2008, 34.
Günter Halbach, Norbert Paland, Rolf Schwedes, Otfried Wlotzke, Labour law in Germany: an
overview, 5th ed., Federal Ministry of Labour and Social Affairs, Bonn, 1994, 392–396.
Б. Лубарда (2008), 33.
Б. Лубарда (2008), 34.
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них тела и синдикатâ у државама са двоканалним моделом партиципације,
тако да у неким државама, изабрана тела имају далеко важнију улогу у представљању интересâ запослених од синдиката (нпр. у Немачкој), док у другим
државама изабрана тела и синдикати стоје „раме уз раме“ приликом представљања ових интереса (нпр. у Француској и Шпанији).23
Попут немачких правних решења о партиципацији, посебно интересовање стране научне и стручне јавности традиционално је уживао и
југословенски систем самоуправљања, који је био концентрисан око права радникâ да самостално управљају радом предузећа (непосредно или
преко органа које сами бирају и опозивају). Данас је, међутим, партиципација запослених у нашој држави само начелно уређена одредбама Закона о раду, док закони о привредним друштвима од 2004. и 2011. године, за разлику од Закона о предузећима, не уређују надлежност и друга
питања од значаја за образовање и рад савета запослених.
У Закону о раду, питање партиципације је, наиме, уређено кроз
начелне одредбе о праву запослених на информисање, консултовање и
изражавање ставова о битним питањима у области рада. Овоме ваља додати и законску одредбу о успостављању савета запослених, као и одредбу о праву синдиката да буде обавештен о „економским и радно-социјалним питањима од значаја за положај запослених, односно чланова синдиката“.24 Констатацију да Закон о раду не поклања довољну пажњу питању партиципације релативизују, у извесној мери, законске одредбе које
утврђују обавезу послодавца да у одређеним случајевима затражи мишљење синдиката или представникâ запослених (нпр. у вези са доношењем програма решавања вишка запослених, одлучивањем о увођењу ноћног рада и промени послодавца).25 Списку питања о којима је послодавац
дужан да обавештава запослене прикључено је и питање увођења нових
23

24

25
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J. Pélissier, A. Supiot, A. Jeammaud, 677. У литератури се, у том смислу, указује да други модел,
у начелу, подразумева конкуренцију изабраних тела и синдикатâ. Ово упркос томе што изабраним телима не припада право на штрајк, нити право на колективно преговарање, иако у
неким државама она са послодавцима закључују споразуме о питањима из своје надлежности
(нпр. у Немачкој и Француској). Б. Лубарда (2008), 33–34.
Видети: Закон о раду – ЗР (Службени гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), чл. 13,
209. Поред могућности образовања савета запослених код послодавца који запошљава више
од 50 запослених (чл. 205), Закон о раду гарантује заштиту чланова савета запослених од отказа (чл. 188) и утврђује могућност да се споразумом представника савета запослених и послодавца уређују зараде, накнаде зарада и друга примања запослених, ако код послодавца није основан синдикат (чл. 250).
Видети: ЗР, чл. 16 тач. 5; чл. 62 ст. 3; чл. 151; чл. 155 ст. 2; чл. 156, 181.
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технологија и средстава за рад, у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, који, осим тога, предвиђа и успостављање институционалног облика укључивања запослених у поступак доношења одлука о мерама за заштиту безбедности и здравља на раду (одбор за безбедност и здравље на раду).26 Ипак, наведене законске одредбе чине се недовољним за уређивање кључних аспеката партиципације, посебно ако се
има у виду деликатан положај запослених у периоду тзв. транзиције, као
и решеност домаћег законодавца да се изврши усклађивање радног права
са правом Европске уније.27 Ово, нарочито, вреди за уређивање мандата и
рада савета запослених, којима је у целокупном домаћем законодавству
посвећен један једини члан Закона о раду, док се предметна материја у
упоредном радном законодавству, с правом, уређује посебним законом.
У тој чињеници може се препознати и један од разлога што установа савета запослених није заживела у домаћој радноправној пракси.28 Осим
тога, неспроводљивост предметне законске одредбе може се објаснити и
отпором синдикатâ, као и недовољном заинтересованошћу самих запослених за стварање условâ за успостављање и делотворно функционисање овог облика партиципације, иако би он могао да значајније ограничи
субординацију у индивидуалном радном односу. Коначно ту је и одсуство подршке послодавачке стране, која за оснивање савета запослених
везује и низ трошкова, почевши од оних који се тичу плаћеног одсуства
представника запослених са рада, преко трошкова успостављања овог облика партиципације и организације и одржавања састанака са представницима запослених, до трошкова везаних за одлагање доношења одређених одлука на нивоу предузећа.

II Партиципација запослених у одлучивању
о колективном отпуштању
У савременом радном праву, питање колективног отпуштања
строго је уређено, иако историја радног права познаје и другачија решења. Дуго је, наиме, постојало уверење да послодавац има апсолутну сло26
27

28

Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС, бр. 101/05 и 91/2015), чл. 15 ст.
1 тач. 3, чл. 44–48.
Више о овом проблему вид. у Сенад Јашаревић, „Хармонизација права и праксе у области
партиципације запослених – Србија и ЕУ“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2011, 379–395.
Predrag Jovanović, „Putevi i stranputice industrijske demokratije u Srbiji“, Tendence v razvoju delovnega prava (ur. Etelka Korpič Horvat, Darja Senčur Peček), Inštitut za delovna razmerja in socijalno varnost pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, Maribor, 2009, 32–33.
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боду приликом доношења свих одлука везаних за економске, техничке,
технолошке, организационе, производне и сличне промене у предузећу.
Економске и финансијске кризе, технолошке иновације, као и интензивне промене у многим привредним гранама и делатностима утицале су,
међутим, на постепену изградњу правилâ о отказу због смањења обима
посла или престанка потребе за његовим обављањем, због чега је и напуштено уверење да су колективна отпуштања пуки збир отказâ уговорâ о
раду. Тај утицај постаје све већи са глобализацијом тржишта, посебно
ако се имају у виду захтеви за брзим прилагођавањем мултинационалних
компанија императивима међународног тржишта, а, исто вреди и за друге послодавце који су суочени са притиском међународне конкуренције.
У тим радним срединама, ризик пословања се, у великој мери, заправо,
преноси на запослене, јер послодавци настоје да „опораве“ пословање,
између осталог, и укидањем послова, посебно оних за чије је обављање
довољно поседовање ниских квалификација.29
Колективно отпуштање се, отуд, везује за појам отказа уговора о раду
због економских разлога. До њега може доћи само ако су наступиле економске и друге промене у предузећу (узрок), услед којих је дошло до укидања
или измене посла (непосредни разлог за отказ), тј. до доношења одговарајуће пословне одлуке (као одговора послодавца на наступање одређених
стварних околности које се тичу промена у предузећу). Свако отпуштање
већег броја запослених се, притом, не може квалификовати као колективно
отпуштање. За такву квалификацију је потребно да послодавац намерава да
отпусти одређени број запослених, који, опет, зависи од укупног броја запослених који су ангажовани за рад код послодавца, као и од рока у којем послодавац планира да их отпусти. Притом је потребно да одређени број запослених буде отпуштен због истог економског разлога, а не, примера ради,
зато што су учинили тежу повреду радне обавезе.30
До престанка потребе послодавца за радом запослених може доћи
због настојања послодавца да очува континуитет пословања и да, у крајњем
29

30
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Вид. Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, adopted by the Governing Body of the International Labour Office at its 204th Session (Geneva, November
1977) as amended at its 279th (November 2000) and 295th Session (March 2006), став 26.
Са друге стране, сваки отказ дат запосленом због економског разлога не може нужно да се
квалификује као индивидуални отказ уговора о раду. Ово тим пре што послодавац, који по
сваку цену, жели да заобиђе примену строгих правила о колективном отпуштању, може да
одлучи да прибегне тзв. интелигентној фрагментацији радне снаге и да, у кратким размацима, отпушта једног по једног запосленог због истог економског разлога, не би ли снизио трошкове рада (тј. непосредне и посредне трошкове отпуштања).
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случају, избегне стечај, а, затим, и због тежње да унапреди конкурентски положај на тржишту.31 Аутори су, притом, безмало једногласни у закључку да
би у случају наступања таквих промена у радној средини, отказ требало да
представља ultima ratio. Он се, наиме, појављује као „последњи лек“ за тешкоће са којима се предузеће суочило, због чега му се и може прибећи тек
пошто су безуспешно исцрпљене све друге мере, попут стратешких или економских мера (нпр. продаја материјала или једне или више непокретности),
или мера запошљавања које послодавац утврђује у програму решавања вишка запослених (нарочито могућности за премештај запосленог на други
посао или његово оспособљавање за рад на другом послу).
Правила о колективном отпуштању треба да допринесу остваривању тројаких циљева. Први се односи на потребу посебне заштите запослених, због озбиљних последица који их погађају у овом случају реструктурирања компанија, други циљ се везује за стварање условâ за делотворно остваривање права запослених на информисање и консултовање, док се трећи циљ тиче општег интереса да се спречи незапосленост и
обезбеди добро функционисање тржишта рада, чему доприноси превасходно обавеза обавштавања надлежног органа или тела (службе за запошљавање, инспекције рада, министарства надлежног за послове рада).
Информисање и консултовање представникâ запослених о планираном колективном отпуштању налази се, дакле, у самом срцу правила, која
уређују ову материју, а, имају за циљ спречавање отпуштања и доношење
правичне одлуке, одлуке која ће бити довољно легитимна да је прихвате и запослени и њихови представници. Информисање и консултовање запослених су, притом, два различита поступка и оба се морају спровести, што не
искључује могућност њихове сукцесивне реализације са кратким размаком,
нпр. чак и кроз један једини састанак са представницима запослених.32 Ова
права се, притом, колективно остварују, због чега њихов титулар не може
бити запослени као појединац, већ само представник запослених. Таква
природа права на информисање и консултовање произлази из циља због
којег је оно и признато, а, то је стварање могућности за истицање конструктивних предлога за избегавање колективног отпуштања или смањивање његовог обима.33 Ово је потврђено и одредбама Конвенције Међународне ор31
32
33

Предраг Јовановић, „Питање вишка запослених у међународном и нашем праву“, Зборник
радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2009, 48.
Jean Pélissier, Gilles Auzero, Emmanuel Dockès, Droit du travail, 27e édition, Dalloz, Paris, 2013, 509-510.
То је потврђено и у пракси Европског суда правде, поводом разматрања усклађености белгијског законодавства са Директивом Савета 98/59/ЕЗ. У овој држави је, наиме, општим колек-
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ганизације рада број 158 о престанку радног односа на иницијативу послодавца, као и Директиве Савета 98/59/ЕЗ о колективним отпуштањима. У
смислу одредаба ових извора права, представници запослених су, наиме, одређени као субјекти, које је послодавац дужан да информише и консултује о
намераваном колективном отпуштању.34 Овај вид партиципације, притом,
мора бити обезбеђен и у компанијама, у којима запослени нису синдикално
организовани или ни један од синдиката не испуњава услове за стицање
својства репрезентативности.35
1. Благовременост информисања и консултовања представникâ
запослених
Поступак информисања и консултовања представникâ запослених
мора започети на време, тј. пре него што послодавац који намерава да отпусти одређени број запослених донесе одлуку о отказу. Стандардима
Међународне организације рада је, отуд, потврђена обавеза послодавца
да благовремено пружи представницима запослених информације, које се
нарочито односе на разлоге намераваног отпуштања, број и категорије

34

35
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тивним уговором била потврђена могућност представникâ запослених, као и сваког запосленог као појединца, да захтевају надзор над поштовањем послодавчеве обавезе информисања
и консултовања, у случају да у одређеној радној средини не постоје савет запослених или
синдикални представници. Притом су, за разлику од овлашћењâ представникâ запоселних,
овлашћења, која припадају отпуштеним запосленима као појединцима, била подређена посебним условима и, последично, ограничена. Такво решење је, по оцени Суда, било примерено, са аспекта обезбеђивања делотворне судске заштите колективних права, у смислу гарантије права на правично суђење. Пресуда у предмету C-12/08 (Mono Car Styling SA, in liquidation v. Dervis Odemis и други), од 16. јула 2009. године (European Court reports 2009, I-06653).
Конвенција Међународне организације рада бр. 158 о престанку радног односа на иницијативу послодавца (Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 4/84), чл. 13 ст. 3; Директива Савета 98/59/ЕЗ, чл. 1 ст. 1 тач. b).
Иако Директивом Савета 98/59/ЕЗ није непосредно потврђена обавеза држава чланица
Европске уније да предвиде механизме избора представникâ запослених, оне су дужне да
обезбеде њихово информисање и консултовање, тј. да, у циљу испуњавања обавеза из Директиве, уреде начин избора представникâ запослених које ће послодавац информисати и консултовати о намераваном колективном отпуштању (Пресуда у предмету C-383/92 /Commission of the European Communities v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland/, од 8.
јуна 1994. године /European Court Reports 1994, I-02479/, ст. 19). Интересантно је уочити да,
приликом новелирања Директиве о колективним отпуштањима, Савет није усвојио предлог
Комисије (COM (91) 292 final) да, по узору на изворни текст директиве о преносу предузећа
(директива Савета 77/187/ЕЕЗ, чл. 6, став 5), и Директивом Савета 92/56/ЕЕЗ буде потврђена
обавеза непосредног обавештавања запослених у случају да у предузећу не постоје њихови
представници. Commission Staff Working Document, ‘Fitness check’ on EU law in the area of information and consultation of workers, 10.

РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО

Право и привреда

запослених који ће вероватно бити обухваћени овом мером и рок, у којем послодавац намерава да отпусти запослене.36 Осим тога, послодавац
је дужан и да што је могуће пре консултује представнике запослених о
мерама, које треба предузети да би се отпуштање спречило или свело на
најмањи могући обим. Конвенција број 158, ипак, не прецизира садржину ових консултација, осим када је реч о проналажењу алтернативног запослења, које би, у сваком случају, требало да буде предмет консултација.37 Те обавезе потврђује и Директива Савета 98/59/ЕЗ, с тим што се њоме, међу питања у погледу којих постоји обавеза информисања запослених, убрајају и број и категорије запослених које послодавац редовно запошљава, критеријуми за утврђивање запослених, које би требало отпустити и методе обрачунавања отпремнине.38 Информисање, притом, треба да омогући представницима запослених да учине конструктивне предлоге, због чега је као циљ благовремених консултација опредељено постизање споразума са представницима запослених. Реч је, наиме, о врло
чврстом облику консултација, који се приближава колективном преговарању, будући да је послодавац обавезан да консултује представнике запослених „ради постизања споразума“.39 То, даље, значи да Директива
утврђује (најмање) обавезу преговарања послодавца са представницима
запослених,40 али не и обавезу закључења споразума. Обавезе информисања и консултовања постоје, притом, независно од тога да ли је доносилац одлуке о колективном отпуштању послодавац или предузеће које га
контролише, што је посебно значајно у случају прекограничних реструктурирања и другим случајевима у којима се одлука о колективном отпуштању доноси у другој држави чланици Европске уније.41
Будући да консултовање представникâ запослених може стварно допринети њиховој заштити само ако се спроводи благовремено, посебно осетљиво питање представља и питање одређивања момента започињања кон36
37

38
39
40
41

Конвенција Међународне организације рада бр. 158, члан 13, став 1, тачка а).
Конвенција Међународне организације рада бр. 158, члан 13, став 1, тачка b). Законодавство већине држава чланица ове организације утврђује обавезу консултовања представникâ запослених о
намераваном колективном отпуштању, док такве обавезе нема у законодавству 14 држава (Азербејџан, Бангладеш, Боливија, Бразил, Грузија, Доминиканска Република, Колумбија, Малави, Панама, Саудијска Арабија, Сједињене Америчке Државе, Турска, Украјина и Чиле). Note on Convention No. 158 and Recommendation No. 166 concerning termination of employment, 17.
Директива Савета 98/59/EЗ, члан 2, став 3.
Roger Blanpain, European labour law, Eight revised edition, Kluwer Law International, The Hage/London/New York, 2002, 454455.
Bernard Teyssié, Droit européen du travail, 2ème édition, Litec – Édition du JurisClasseur, Paris, 2003, 237.
Директива Савета 98/59/EЗ, члан 2, став 4.
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султација. У том смислу се, у неким државама, прецизно утврђује најранији
датум када консултације морају отпочети, и то, посредством утврђивања
минималног броја дана који обавезно претходе дану од којег ће отпуштање
почети да производи дејство. На значај момента у којем послодавац преузима обавезу информисања и консултовања представникâ запослених указује
и јуриспруденција Суда правде Европске уније, у којој је афирмисан став да
ова обавеза пада на терет послодавца, пре него што он донесе одлуку да
оконча уговоре о раду које је закључио са запосленима.42
2. Вредност запажањâ и предлогâ представникâ запослених
Запажања и предлози представникâ запослених могу имати различиту вредност, с тим што, у законодавству и пракси већег броја држава, послодавци имају само обавезу да затраже мишљење о одређеним питањима, али
не и обавезу да то мишљење уваже и поступе у складу са њим. Послодавци су,
притом, дужни да у доброј вери размотре примедбе и предлоге представникâ
запослених, због чега се консултације не смеју свести на пуку формалност.
Ово тим пре што у неким државама, оне представљају неопходан услов за доношење, а, тим пре, и за спровођење, послодавчеве одлуке о колективном отпуштању, због чега се одлуке које су донете без претходног информисања и
консултовања представникâ запослених сматрају неважећим. Штавише, у неким законодавствима, постоји и обавеза послодавца да се у програму решавања вишка запослених изјасни о примедбама и предлозима представникâ запослених, посебно о мерама које би требало предузети у циљу спречавања
или умањења обима колективног отпуштања. Са друге стране, постоје и правни системи у којима неће бити неважећа свака одлука о колективном отпуштању, приликом чијег је доношења повређен било који аспект обавезе информисања, већ се прави разлика између тзв. парализујућих и тзв. непарализујућих повреда права запослених на информисање. У светлу те разлике се,
примера ради, у шпанској судској пракси, неважећом сматра само одлука о
колективном отпуштању приликом чијег је доношења право запослених на
информисање повређено тако озбиљно да је то отежало или обесмислило
42

664

Европски суд правде је, прецизније, закључио да обавезе информисања и консултовања настају пре било које одлуке послодавца да оконча радни однос. „Случај у којем послодавац
`размишља` о колективним отпуштањима и у којем је израдио свој `план` одговара ситуацији у којој никаква одлука још није донета. Супротно, обавештавање радника да је његов или
њен радни однос престао јесте израз одлуке да се прекине радни однос, тако да стварни престанак тог односа истеком отказног рока није ништа друго до последица ове одлуке“. Пресуда Европског суда правде у предмету C-188/03 (Irmtraud Junk v. Wolfgang Kühnel), од 27. јануара 2005. године (European Court reports 2005, I-885), ст. 3637.
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преговарање, као што је то нпр. био случај са неупознавањем представникâ
запослених са разлозима за колективно отпуштање, због чега они нису могли
да искористе период консултација на одговарајући начин.43
Ипак, постоје и правни системи у којима је изражена правна несигурност у погледу последица повреде обавезе информисања и консултовања
представникâ запослених о планираном отпуштању, укључујући и питање
утицаја изостанка или мањкавости овог дела поступка колективног отпуштања на законитост престанка радног односа сваког запосленог понаособ.44 Када је реч о државама чланицама Европске уније, томе доприноси и чињеница
да Директива о колективним отпуштањима не утврђује овлашћење за оспоравање послодавчеве одлуке о колективном отпуштању, уколико је она донета
без информисања и консултовања запослених, већ је препуштено националним судовима да обезбеде спровођење комунитарних правила о овом виду
партиципације запослених, што може водити и некажњавању послодаваца за
учињене повреде.45 Наравно, овакво решење не треба посматрати изоловано
43
44

45

Aurelio Desdentado Bonete, „Marked by invalidations. The consultation period in collective redundancies“, Spanish labour law and employment relatons journal, vol. 4, бр.1-2/2015, 18.
Ово тим пре што се неки послодавци не устручавају да прибегну колективном отуштању без
спроведеног поступка информисања и консултовања запослених. То сликовито илуструју изрази
из енглеског језика’cereal’ dismissal и ’Weetabix’ dismissal који су исковани, како би се њима означили случајеви колетивног отпуштања за које запослени сазнају буквално слушајући вести са радија
за време доручка (Weetabix је назив познатог британског бисквита од интегралног брашна који се
једе за доручак). European Network of Legal Experts, Protection, involvement and adaptation. European
labour law in time of crisis, restructuring and transition, 2010, 36-37.
О томе, примера ради, сведочи и случај отпуштања 3.000 запослених због затварања Реноове (Renault) фабрике у белгијском граду Вилворду (Vilvoorde) 1997. године. Француски произвођач аутомобила је затворио фабрику у Белгији, иако је била изузетно продуктивна и примењавала је узорну флексибилну организацију рада, уз одлично функционисање националног савета запослених и
транснационалног система информисања и консултовања запослених посредством европског
радног савета. Рено је, наиме, донео „коначно одлуку“ о колективном отпуштању, без претходних
консултација са локалним саветом запослених у Вилворду и са европским радним саветом, што је
довело до неслућених протеста запослених у Француској и Белгији, а, затим, и до покретања судских спорова у овим двема државама, због повреде поступака информисања и консултовања запослених које предвиђају директиве о колективним отпуштањима и о европском савету запослених. Притом, ваља имати у виду да је у Белгији, Директива о колективним отпуштањима имплементирана посредством националног колективног уговора, којим је утврђена обавеза консултовања локалног савета запослених о планираном колективном отпуштању. Премда је повреда ове
обавезе била запрећена затворском казном у трајању до месец дана и високом новчаном казном,
Радни суд у Бриселу није изрекао послодавцу санкцију за утврђено кршење колективног уговора,
већ је, уместо тога, захтевао од Реноа да започне консултације са саветом запослених, у циљу смањења броја отпуштених радника и ублажавања последица отпуштања. Консултације су резултирале усвајањем социјалног програма, којим су обезбеђене мере запошљавања за свега 100 запосле-
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од обавезе сваке државе чланице да повреде комунитарног права санкционише делотворним, сразмерним и одвраћајућим казнама. Истовремено ваља
имати у виду и то да се правилâ поступка колективног отпуштања морају посматрати не само из угла потребе за посебном заштитом запослених, већ и у
светлу опасности да „блокирање“ колективног отпуштања због повреде процесних правила може да угрози очување континутитета пословања послодавца (ако постоје стварни и озбиљни економски разлози за отказ) и да, последично, повећа стопу незапослености.46
3. Правни режим партиципације запослених у одлучивању
о колективном отпуштању у позитивном праву Републике Србије
Колективно отпуштање запослених представља једно од посебно
деликатних радноправних питања у Републици Србији, између осталог, и
због проблема усклађивања запослености са развојним потребама привреде и друштва, посебно ако се има у виду да процес приватизације, нажалост, није био усаглашен са свим другим реформским процесима, а,
што је имало за последицу и немали број колективних отпуштања.
У позитивном домаћем праву, поступак информисања и консултовања запослених о колективном отпуштању везује се за три послодавчеве обавезе: 1) обавезу да, пре доношења програма решавања вишка запослених, у
сарадњи са репрезентативним синдикатом код послодавца и Националном
службом за запошљавање, предузме одговарајуће мере за ново запошљавање вишка запослених; 2) обавезе да предлог програма решавања вишка запослених достави репрезентативном синдикату, најкасније осам дана од дана утврђивања предлога програма, ради давања мишљења (синдикат је, притом, дужан да достави мишљење на предлог програма у року од 15 дана од
дана достављања предлога); 3) обавезе да размотри и узме у обзир мишљење
синдиката и да га обавести о свом ставу у року од осам дана.47

46
47
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них, док су њихове колеге отпуштене, а фабрика затворена. Са друге стране, Окружни суд у Нантеру је утврдио повреду Споразума о европском савету запослених, наложивши Реноу да исплати
европском савету запослених износ од 15.000 франака. Иако је то за запослене у Француској и
Белгији била само Пирова победа, случај је имао снажан политички одјек. Тако је у Белгији измењено законодавство о колективним отпуштањима и то у правцу јачања процесног положаја запослених у случају спора због повреде послодавчеве обавезе информисања и консултовања запослених. Jeff Kenner, EU еmployment law: From Rome to Amsterdam and beyond, Hart Publishing, Oxford
and Portland, Oregon, 2003, 363364.
A. Desdentado Bonete, 25.
ЗР, чл. 154, чл. 155 ст. 2, и чл. 156 ст. 1 и 3.
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Чини се да би ово решење требало унапредити, што је, с правом,
констатовао и Комитет за примену конвенција и препорука Међународне
организације рада. Иви најпре стога што је право на партиципацију у доношењу одлуке о колективном отпуштању неоправдано сведено на давање мишљења.48 Представницима запослених би, наиме, требало омогућити делотворно информисање и консултовање о намераваном колективном отпуштању. Домаћи законодавац би као инспирацију или модел, притом, могао
узети и одредбу Препоруке Међународне организације рада број 166 којом
су временске координате консултација храбро померене до момента у којем
послодавац разматра увођење већих измена у производњи, организацији,
структури или технологији предузећа за које се чини да би могле имати за
последицу отпуштања (дакле, и пре него што уопште дође до економских,
техничких, технолошких, организационих и других случаних промена, због
којих ће бити укинути одређени послови или смањен њихов обим).49
Потреба за изменом приказаног законског решења чини се неопходном и у циљу усклађивања домаћег законодавства са Ревидираном
европском социјалном повељом, будући да се у „јуриспруденцији“ Европског комитета за социјална права, сматра да право на информисање и консултовање претпоставља успостављање довољно развијеног социјалног дијалога о начинима спречавања колективног отпуштања, ограничавања
његовог обима и ублажавања његових последица. Запосленима, притом, мора бити доступна и управна или судска заштита и пре него што дође до
њиховог отпуштања, у случају да послодавац повреди своју обавезу информисања и консултовања представникâ запослених. Уз то, постоји и потреба да се утврде довољно делотворне и одвраћајуће казне које ће бити
примењене против послодавца који је већ прибегао колективном отпуштању,50 као и да се уведу превентивне мере којима би се спречило то да
одлука о колективном отпуштању производи дејство пре него што је послодавац испунио обавезу информисања и консултовања запослених.
Предложене измене чине се неопходним и због усклађивања домаћег законодавства са Директивом Савета 98/59/ЕЗ, будући да се, у смислу
њених одредаба, партиципација у доношењу одлуке о колективном отпуштању не сме свести на прикупљање и добијање мишљења представникâ за48
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ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations - Comments
on the ILO Termination of Employment Convention, 1982, No. 158, Direct Request (CEACR) –
adopted 2006, published 96th ILC session (2007), пар. 9.
Brian Napier, „Dismissal – The new I. L. O. standards“, Industrial Law Journal, no. 1/1983, 25.
European Committee of Social Rights, Statement of Interpretation on Article 29, Conclusions 2003.
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послених, тј. на послодавчеву обавезу да затражи и у доброј вери размотри
мишљење репрезентативног синдиката, уз обавештавање о разлозима због
којих то мишљење није прихваћено.51 Осим тога, неопходно је обезбедити
да послодавац у доброј вери преговара са представницима запослених у циљу постизања споразума (што нужно не значи и обавезу закључења писаног
споразума), не би ли се стварно омогућила размена мишљења и успостављање дијалога који ће бити од користи како за запослене, тако и за послодавце.
Ово тим пре што се најширом могућом заштитом запослења обезбеђују и
хармонични односи у одређеној радној средини и стварају услови за наставак послодавчевих активности.52 Реч је, дакле, о облику консултовања који
се налази између „редовних“ консултација и колективног преговарања, због
чега питање колективног отпуштања може бити уређено и посредством колективног уговора или посредством споразума који ће закључити послодавац и савет запослених.53 Иако се неки аспекти ове обавезе могу препознати
и у одредби Закона о раду којом је потврђена обавеза послодавца да, пре доношења програма решавања вишка запослених, у сарадњи са репрезентативним синдикатом, предузме одговарајуће мере за ново запошљавање вишка запослених, чини се да би Законом требало неспоредно предвидети
обавезу преговарања послодавца са представницима запослених, који ће, тек
по обављеним консултацијама, износити мишљење о предлогу програма решавања вишка запослених. И у том случају, требало би водити рачуна о
обезбеђивању разумног рока за започињање консултација, тј. о захтеву да
оне отпочну у једном разумном року, у којем ће представници запослених
моћи да, кроз поступак преговарања, утичу на доношење мера за спречавање или ублажавање колективног отпуштања.
Коначно, треба се осврнути и на питање подесности решења из Закона о раду у којем је право на партиципацију у доношењу одлуке о колективном отпуштању признато само репрезентативним синдикатима. С тим у вези,
ваља се подсетити да се, у смислу одредаба Конвенције Међународне организације рада број 158, као и Директиве 98/59/ЕЗ, представницима запослених
које је послодавац дужан да информише и консултује о намераваном колективном отпуштању сматрају представници запослених које је, као такве, признало национално законодавство или пракса.54 Истовремено, не треба губити
51
52
53
54
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из вида ни потребу да партиципација буде обезбеђена и у компанијама, у којима запослени нису синдикално организовани или ни један од синдиката не
испуњава услове за стицање својства репрезентативности. Иако поменутом
директивом није непосредно потврђена обавеза држава чланица да предвиде
механизме избора представникâ запослених, за државе постоји обавеза да
обезбеде информисање и консултовање представникâ запослених, тј. да, у циљу испуњавања обавеза из Директиве, уреде начин избора представникâ запослених које ће послодавац обавестити и консултовати о намераваном колективном отпуштању.55 У том смислу се може de lege ferenda предложити допуна Закона о раду одредбом којом би била потврђена обавеза послодавца,
код којег не постоји репрезентативни синдикат, да о колективном отпуштању
обавести и консултује запослене из те радне средине. Други предлог би подразумевао уређивање питања избора представникâ запослених, што би, примера ради, могло да обухвати потврђивање обавезе послодавца да о намераваном колективном отпуштању обавести све запослене на скупу запослених,
на којем би они могли да изаберу представнике који ће учествовати у поступку доношења програма решавања вишка запослених.56

III Партиципација запослених у случају промене послодавца
Лично обављање посла представља једно од битних обележја радног односа. Запослени, отуд, ни у ком случају не може да повери обављање посла трећем лицу, док послодавац може да пренесе права и обавезе
из радног односа на треће лице, изузев ако се личност послодавца сматра
незаменљивом за испуњење постојећег радног односа (нпр. смрт лица са
инвалидитетом које је као послодавац ангажовало личног асистента).
Радно право, притом, настоји да спречи то да сваки пут када се деси промена у правном статусу послодавца, запослени остану без посла или буду
доведени у неповољнији положај само зато што је дошло до ове промене.

55

56

Суд је, наиме, потврдио да одредба Директиве 75/129/EEЗ, према којој израз „раднички представници“ означава радничке представнике које предвиђа законодавство и пракса држава
чланица „не представља једноставно упућивање на важећа правила држава чланица о именовању радничких представника. Она државама чланицама само поверава задатак постизања
споразума за именовање радничких представника, који ће, зависно од околности, морати
или моћи да се умешају у поступак колективног отпуштања“ (Пресуда у предмету C-383/92
/Commission of the European Communities v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland/, од 8. јуна 1994. године, European Court Reports 1994, I-02479, став 19).
S. Laleta, 254.
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У том смислу и Директива Савета 2001/23/EЗ57 потврђује два основна
правила од значаја за тзв. пренос предузећа: 1) правило да се, у случају
уговорног или другог преноса предузећа, права и обавезе послодавца
претходника које произлазе из радног односа који постоји на дан преноса предузећа преносе на послодавца следбеника; 2) правило да пренос
предузећа, сам по себи, не представља оправдани разлог за отказ уговора
о раду од стране послодавца претходника или послодавца следбедника.58
Поред аутоматског преношења радног односа са свим правима и
обавезама која из њега произлазе и заштите запослених од отказа, неки
аутори, као „трећи стуб заштите права запослених“, уочавају и обавезу
послодавца претходника и послодавца следбеника да обавесте и саветују
се са представницима запослених који су обухваћени поступком преноса
предузећа.59 Ова обавеза потврђена је и у Директиви од 2001. године која,
најпре, гарантује очување статуса и функције представникâ запослених
обухваћених променом, под истим условима који су постојали пре датума промене, или стварање услова да представници запослних буду поново именовани. У случају да предузеће не сачува своју аутономију, заштита представникâ запослених обезбеђује се посредством гарантије континуитета подесног представљања запослених током периода неопходног
за поновно успостављање или именовање представникâ запослених.60 Када је, пак, реч о обавези информисања представникâ запослених који су
обухваћени преносом предузећа, она важи како за послодавца претходника, тако и за послодавца следбеника, а, тиче се датума и разлогâ преноса, као и правних, економских и социјалних последица, које ће пренос
имати за запослене, те мера које се односе на запослене.61 Уколико у
предузећу нема представникâ запослених, о истим питањима треба информисати односне запослене.62 Послодавац следбеник је, притом, дужан
да благовремено пружи одговарајућа обавештења представницима запо57
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Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the approximation of the laws of the Member
States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses (Official Journal L 82, 22. 3. 2001, 16-20).
Mark Freedland, The personal employment contract, Oxford University Press, New York, 2003, 507508.
S. Laleta, 44.
Директива 2001/23/EЗ, чл. 6. Реч је, прецизније о случајевима у којима је очувана аутономија
пренетог предузећа, што значи да оно није апсорбовано у неку сложенију структуру, већ је
наставило да постоји као посебна оперативна јединица. Commission Services’ Working Document, Memorandum on rights of workers in cases of transfers of undertakings, тач. 3.9.
Директива 2001/23/EЗ, чл. 7 ст. 1.
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слених, а, у сваком случају, пре него што његови запослени буду непосредно погођени преносом у погледу њихових услова рада. Представницима запослених се, притом, сматрају представници који су тако квалификовани у смислу законодавства и праксе сваке државе чланице, што,
упоредноправно посматрано, подразумева различита решења.63
За разлику од обавезе информисања представникâ запослених, која
је опште природе, обавеза њиховог консултовања ограничена је само на случај да послодавац претходник или послодавац следбеник предвиде мере, које се односе на њихове запослене (нпр. смањење броја запослених). У том
случају, партиципација запослених подразумева „благовремено консултовање представникâ запослених о овим мерама, у циљу постизања споразума“,64 што се, у делу, који се тиче постизања споразума, у јуриспруденцији
Суда правде Европске уније, а, по узору на одговарајућа правила везана за
колективна отпуштања, не разуме као облигација циља.65 Истовремено, Суд
сматра да националним законодавством морају бити предвиђене делотвор-

63

64
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У неким државама, ту улогу испуњавају синдикати (Кипар, Малта, Шведска), док у другим државама то чине савети запослених и друга изабрана тела. И поред тих разлика, може се констатовати
да у већини држава чланица Европске уније, успостављање тела за информисање и консултовање
могу да иницирају запослени, односно њихови синдикати, који испуњавају одређени квантитаивни критеријум (најчешће учлањеност 10-20% запослених у предузећу, премда има и случајева у
којима тај критеријум достиже чак 1/3 укупног броја запослених). Commission Staff Working Document, ‘Fitness check’ on EU law in the area of information and consultation of workers, 14-15.
Директива 2001/23/EЗ, чл. 7 ст. 2.
Пресуда у предмету С- 284/83 (Dansk Metalarbejderforbund and Specialarbejderforbundet i Danmark v. H. Nielsen & Søn, Maskinfabrik A/S, in liquidation), од 12. фебруара 1985. године
(Еuropean Court Reports 1985, 00553). С тим у вези, ваља имати у виду да су одредбе директива
које уређују колективна отпуштања и пренос предузећа међусобно конзистентне, будући да је
новелом директиве о колективним отпуштањима (Council Directive 92/56/EEC of 24 June 1992
amending Directive 75/129/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to
collective redundancies, Official Journal L 245, 26. 8. 1992, 3-5) усклађен захтев који се тиче благовремености информисања запослених са одговарајућим захтевом садржаним у изворној
директиви о преносу предузећа (Council Directive 77/187/EEC of 14 February 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in
the event of transfers of undertakings, businesses or parts of businesses, Official Journal L 61, 5. 3.
1977, 26–28). Слично, новела директиве о преносу предузећа (Council Directive 98/50/EC of 29
June 1998 amending Directive 77/187/EEC on the approximation of the laws of the Member States
relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of businesses, Official Journal L 201, 17/07/1998, 88-92) је, по узору на одговарајуће
решење о партиципацији запослених у одлучивању о колективним отпуштањима, предвидела да њихово консултовање треба да има за циљ постизање споразума.
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не, сразмерне и одвраћајуће санкције за случај послодавчевог пропуштања
да информише и консултује представнике запослених.66
Ваља имати у виду да примена одредаба Директиве везаних за
партиципацију запослених није била скопчана са већим проблемима,
осим оних који се, заправо, тичу изазова правне квалификације „преноса
предузећа“.67 Ово стога што је у судској пракси судова држава чланица
Уније, као и у судској пракси Суда правде отворено питање поузданих
критеријума за ову квалификацију. Премда то превазилази сврху нашег
чланка, на овом месту треба констатовати да, данас, преовлађује став да
обавеза информисања и консултовања запослених постоји у случајевима
у којима су кумулативно испуњена два услова: први од њих тиче се промене послодавца, док се други односи на очување идентитета предузећа.
Испуњеност првог услова, притом, подразумева да је у радном односу дошло до промене правног или физичког лица које је одговорно за вођење
пословања и које преузима обавезе које послодавац има према запосленима у одређеном предузећу.68 Са друге стране, очување идентитета предузећа претпоставља то да је послодавац следбеник наставио да обавља
исту активност, као и то да је задржао исту радну снагу, као и запослене
на руководећим пословима, те исти начин организације рада, оперативне
методе или средства.69 Потоња процена је препуштена националним судовимаа, који би нарочито требало да узму у обзир следеће чињенице:
врсту предузећа; реализацију преноса имовине на новог послодавца;
вредност имовине у тренутку преноса; то да ли је нови послодавац преузео већину запослених, као и већину клијената или не; степен сличности
између активности, које су обављане пре и после преноса предузећа, као
и евентуални период током којег су те активности биле обустављене.70
66
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Пресуда у предмету С- 382/92 (Commission v. UK) , од 8. јуна 1994. године (Еuropean Court Reports 1994, I-2435).
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Commission Services’ Working Document, Memorandum on rights of workers in cases of transfers
of undertakings, тач. 2.4.2.
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1. Правни режим партиципације запослених у случају промене
послодавца у позитивном праву Републике Србије
Желећи да ограничи несигурност запослења (што јесте један од
основних циљева радног права), Закон о раду уређује питање заштите правâ
запослених у случају промене послодавца, управо, по узору на одредбе Директиве Савета 2001/23/EЗ. Ипак, примена одговарајућих законских одредаба
отвара низ питања, од прецизирања случајева промене послодавца на које се
примењује правило о преносу уговора о раду и општег акта, до питања статуса запосленог који се у прописаном року није изјаснио да прихвата уговор о
раду (ако му послодавац не откаже уговор до реализације статусне промене).
Када је реч о партиципацији запослених у случају промене послодавца, послодавац следбеник и послодавац претходник имају обавезу да,
пре промене, обавесте репрезентативни синдикат, а, у његовом недостатку, запослене (непосредно), о датуму, разлозима и правним, економским
и социјалним последицама промене.71 Исто вреди и за мере за ублажавање ових последица, с тим што су послодавци дужни да, пре промене, у
сарадњи са репрезентативним синдикатом, предузму мере у циљу ублажавања социјално-економских последица на положај запослених.72 Будући да је важно да партиципација буде обезбеђена и у оним радним срединама у којима не постоји репрезентативни синдикат, верујемо да би потоњу обавезу требало проширити и на сарадњу послодавца са запосленима, који нису синдикално организовани. Чини се да би тако уређена партиципација могла допринети спречавању радних спорова, као и изградњи односа поверења између управе компанија и запослених, без чега није
могућа ни успешна реализација статусних промена, нарочито када је реч
о ограничавању њихових негативних последица.

IV Закључак
Признавањем права запослених да у односима са послодавцима
изражавају ставове и буду представљени на одговарајући начин (информисање, консултовање, социјални дијалог), радно право настоји да успостави једнакост субјеката радног односа која, на индивидуалном плану,
никада не може у потпуности бити достигнута и остварена. Ово вреди и
за случајеве реструктурирања компанија, будући да информисање и консултовање представникâ запослених о планираном реструктурирању има
за циљ спречавање отпуштања и ублажавање последица реструктурира71
72

ЗР, чл. 151 ст. 1 и 3.
ЗР, чл. 151 ст. 2.
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ња.73 Ово тим пре што захтеви за рационалнијим и делотворнијим коришћењем економских ресурса, око којих су изграђене теорије корпоративног управљања, нарочито подразумевају обавезу управе компаније да доноси пословне одлуке у складу са стандардом доброг привредника, у најбољем интересу друштва, а, тиме, и свих његових чланова.74 Ти захтеви
подразумевају и уважавање интересâ запослених. Ипак, теорије корпоративног управљања инсистирају на заштити интересâ акционарâ, због чега
се интереси запослених (и других носилаца интересâ), по правилу, третирају као споредни у односу на интересе акционарâ, иако су запослени титулари законом зајамченог права на учешће у управљању и непосредно
су заинтересовани за дугорочно функционисање компаније.
У Закону о раду, питање партиципације запослених је уређено крајње
скромно, кроз начелне одредбе о праву на информисање, консултовање и изражавање ставова о битним питањима у области рада. Овоме ваља додати и
законску одредбу о успостављању савета запослених, као и одредбу о праву
синдиката да буде обавештен о „економским и радно-социјалним питањима
од значаја за положај запослених, односно чланова синдиката“. Стога има
много простора за унапређење правила и афирмисање културе информисања
и консултовања запослених међу социјалним партнерима, посебно у делу који се тиче консултовања запослених о реструктурирању компанија. Ово наро73

74
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О значају партиципације запослених у одлучивању о реструктурирању компанија говори, између осталог, и политичка дебата о предвиђању и управљању реструктурирањем компанија
која је последње деценије вођена на нивоу ЕУ, нарочито због потребе да се пруже подесни
одговори на промене настале у свету рада, услед економских и финансијских криза, а, што је
резултирало усвајањем стратешких докумената о овом питању Green Paper on restructuring
and anticipation of change: what lessons from recent experience? COM (2012) 7 final of 17.1.2012;
European Parliament Resolution of 15 January 2013 with recommendations to the Commission on
information and consultation of workers, anticipation and management of restructuring
(2012/2061 /INI/). Притом, ваља имати у виду да тзв. носиоци интересâ (енгл. stakeholders)
различито процењују значај партиципације запослених у одлучивању о колективним отпуштањима. Међу послодавцима, тако, постоји сагласност да партиципација није од већег значаја за спречавање или смањење обима колективних отпупштања, али да обезбеђује значајну
подршку отпуштеним радниицима. Слично вреди и за партиципацију у случају преноса
предузећа, за коју ови социјални партнери верују да пре доприноси заштити запослених, него што осигурава несметани и лак пренос предузећа. Са друге стране, представници јавних
власти у државама чланицама ЕУ, као и научници, по правилу, сматрају да партиципација
може имати позитивне последице, како по сам процес реструктурирања, тако и по заштиту
запослених у одређеним компанијама. Нав. према Commission Staff Working Document, ‘Fitness check’ on EU law in the area of information and consultation of workers, 26, 28.
Мирко С. Васиљевић, Корпоративно управљање – правни аспекти, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2007, 22–23.
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чито стога што се партиципација у доношењу одлуке о колективном отпуштању не сме свести на давање мишљења запослених. Она, уместо тога, претпоставља успостављање довољно развијеног социјалног дијалога о начинима
спречавања колективног отпуштања, ограничавања његовог обима и ублажавања његових последица. Стога се прихватљивијим чини утврђивање дужег
минималног рока за достављање мишљења синдиката о програму решавања
вишка запослених, а, затим, и за стварање могућности да партиципација буде
обезбеђена и у оним компанијама у којима запослени нису синдикално организовани или ни један од њихових синдиката не испуњава услове за стицање
својства репрезентативности. То би се, примера ради, могло постићи потврђивањем законске обавезе послодавца код којег не постоји репрезентативни
синдикат да о колективном отпуштању непосредно обавести и консултује запослене из те радне средине, или обавезе да о намераваном колективном отпуштању обавести све запослене на скупу запослених, на којем би они могли
да изаберу представнике, који ће учествовати у поступку доношења програма
решавања вишка запослених. Осим тога, запосленима се морају обезбедити и
услови за делотворно остваривање права на консултовање, због чега им мора
бити доступна одговарајућа управна или судска заштита, у случају да послодавац повреди обавезу информисања и консултовања. Уз то, пред српским
законодавцем лежи и задатак утврђивања мера, којима би се спречило то да
одлука о колективном отпуштању производи дејство пре него што послодавац испуни обавезу информисања и консултовања запослених.
Са друге стране, право на партиципацију у случају промене послодавца подразумева обавезу послодавца претходника и послодавца следбеника да, пре промене, обавесте репрезентативни синдикат, а, у његовом недостатку, запослене (непосредно), о датуму, разлозима и последицама промене. Исто вреди и за мере за ублажавање ових последица, с тим
што су послодавци дужни да, пре промене, у сарадњи са репрезентативним синдикатом, предузму мере у циљу ублажавања социјално-економских последица на положај запослених. Будући да је важно да партиципација буде обезбеђена и у оним радним срединама у којима не постоји
репрезентативни синдикат, верујемо да би потоњу обавезу требало проширити и на сарадњу послодавца са запосленима који нису синдикално
организовани. Ово тим пре што је у Закону о раду, питање партиципације, иначе, уређено крајње скромно и што не постоји континуитет у стварању услова за делотворно остваривање овог основног права запослених.
Мислимо, прецизније, на раскид са развијеном традицијом интензивног
информисања и консултовања запослених, које је, у периоду самоуправљања, чак, превазилазило границе партиципације, због поверавања не675
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ких послодавачких функција самим запосленима. То нас посебно обавезује на унапређење и афирмисање културе информисања и консултовања
запослених међу социјалним партнерима, посебно у делу који се тиче
консултовања запослених о реструктурирању компанија.

Ljubinka KOVAČEVIĆ, PhD
Assistant Professor at the Faculty of Law University of Belgrade

EMPLOYEES’ PARTICIPATION
IN THE DECISION-MAKING IN THE EVENT
OF RESTRUCTURING OF COMPANIES*
Summary
Protection of employees, as the weaker party to the employment relationship, is ensured through the recognition of their collective rights, which allow
them to express their views to their employers and be properly represented. It is
at that collective level that the labour law seeks to establish equality between
parties to employment relationship, which can never be fully achieved at the individual level. This goes for restructuring of companies as well, since information and consultation with employees’ representatives, regarding the planned restructuring, aims to prevent dismissals or at least reduce the number of dismissed employees to a minimum and mitigate the effects of restructuring. The Serbian Labour Law needs to be amended, since participation of employees in the
decision making on collective redundancies should not be reduced to giving opinions. Instead, a sophisticated social dialogue on ways to prevent collective redundancies, how to limit their scope and mitigate their consequences, needs to
take place. Therefore, it seems more appropriate to ensure the participation of
employees in companies where employees are not unionized or none of the unions meet the requirements to be qualified as representative. Also, conditions for
effective exercise of right to participation need to be created, which is why appropriate administrative or judicial protection must be available to employees,
just in case an employer decides to break his information and consultation obligation. The same goes for the measures to alleviate the socio-economic effects of
transfer of undertakings on the status of employees.
Key words: employees’ right to participation, information, consultation, collective redundancies, transfer of undertakings.
* This article was developed in the frame of the IMPULSE programme financed by the OeAD.
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Др Драгана РАДОВАНОВИЋ
Привредна академија, Нови Сад

РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
КАО АТИПИЧНИ РАДНИ ОДНОС
Резиме
Радни однос на одређено време суштински одређује ограничено
трајање, због чега се квалификујекао изузетак од правила о заснивању
радног односа на неодређено време и атипични радни однос. Радни однос
у овом модалитету има бројне потенцијале. Радним законодавством,
отуда, треба успоставити шири правни оквир за закључивање уговора о
раду на одређено време. Истовремено, радним законодавством треба заштитити запослене који раде на одређено време, што, пре свега, подразумева елиминацију дискриминације због ограниченог трајања радног односа, спречавање злоупотреба сукцесивног закључивања уговора о раду на
одређено време и побољшање услова рада запослених који раде на одређено време. Ауторка је настојала да осветли нека актуелна питања заснивања радног односа на одређено време, али и циљеве и особености заштите запослених који раде на одређено време.
Кључне речи: радни однос на одређено време, атипични радни однос,
флексибилност запошљавања.

I Претходне напомене
Последњих деценија, услед економске кризе, јачања процеса глобализације и великог технолошког напретка, у свету рада догодиле су се
опсежне промене. Под утицајем тих промена, а у уверењу да се успостављањем еластичнијег режима радних односа може обезбедити брзо, ефикасно и квалитетно прилагођавање насталим околностима, што већа економска успешност на макро и микро нивоу и максимална запосленост у
датим околностима, јача свест о потреби за флексибилнијим уређивање-
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мрадних односа.1 У том светлу афирмишу се флексибилни облици запошљавања, међу којима посебно место заузима радни однос на одређено
време. Тако заснован радни однос омогућава да се трајање радног односа
(временски) лимитира када за то постоје објективни разлози који су
оправдани роком, или извршењем одређеног посла, или наступањем одређеног догађаја и тако остваре вишеструке користи.2
Радни однос на одређено време један је од флексибилних облика
запошљавања који има широку примену, нарочито у приватном сектору.3
Међу запосленима који раде на одређено време преовлађују млади, особе
које излазе из света рада и жене, а већина запослених на одређено време
сконцентрисана је у угоститељству, просвети, здравству, занатству и,
уопште, услужном сектору.4

II Национални стандарди о радном односу
на одређено време
Национални стандарди о радном односу на одређено време садржани су и у матичном закону у области рада, Закону о раду,5 и у специ1
2

3

4
5
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Иво Розић, „Флексибилни облици запошљавања у складу са аcquis communitarie“, Радно и социјално право, бр. 2/2013, 46.
На нивоу друштва, радни однос на одређено време има потенцијала да допринесе решавању
проблема незапослености, сузбијању рада на црно, сиве економије, дечијег рада и других негативних појава, као и унапређивању једнакости жена и мушкараца у сфери рада. Посредством
радног односа на одређено време послодавци могу ефикасно реаговати на осцилације у понуди
и тражњи радне снаге, релативно лако решити проблем компликованог решавања вишка запослених и остварити значајне уштеде, пошто престанак тако заснованог радног односа није
скопчан са исплатом отпремнина. С тим у вези, они могу интензивирати продуктивност, умањити притисак рационализације, остварити већу конкурентност и већи профити више улагати
у процес рада, што ће се посредно одразити на друштвени раст. Радни однос на одређено време
користан је и за ученике, студенте и незапослена лица, јер радећи на одређено време стичу потребно радно искуство и вештине као и за лица која, због здравља или година, не могу радити
континуирано. Сенад Јашаревић, „Флексибилизација рада – решење или заблуда“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду (ур. Драгиша Дракић), бр. 4/2012, 183-189.
Радни однос на одређено време донео је запосленима мању сигурност, смањење права, погоршавање услова рада и, уопште, de facto „другоразредни“ положај у односу на запослене који раде на
неодређено време, са импликацијама на усклађивање обавеза у приватном и професионалном
животу (планирање породице, решавање стамбеног питања итд.). У немогућности да се запосле
на неодређено време, они су, ипак, прихватали радни однос на одређено време. Послодавци су
благонаклоно гледали на радни однос у овом модалатиту, јер су у њему видели инструмент за смањење трошкова пословања. С. Јашаревић, 190.
Републички завод за статистику, Анкета о радној снази за 2013. годину, Београд, 2014, 45.
Закон о раду, Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/14.
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јалним законима (Закону о државним службеницима,6, Закону о високом
образовању,7 итд.). Приликом њиховог доношења уважени су, али фрагментарно, међународни стандарди о радном односу на одређено време.
Из тог разлога, и даље треба радити на усаглашавању националних стандарда са међународним. Посебно треба радити на усаглашавању националних стандарда са комунитарним, јер је инкорпорирање „Acquis communitarie“ у национално право један од услова које наша земља мора испунити да би добила статус чланице Европске уније.

III Начелна полазишта и дефиниција
Према времену трајања,8 разликује се радни однос на неодређено
време и радни однос на одређено време. Радни однос на неодређено време представља основни облик радног односа, модел радног односа по коме је радно и социјално законодавство традиционално конципирано. То
из разлога што радни однос претпоставља „обављање рада који није тренутан, већ трајан, који траје дуже, односно унапред неодређено време“ и
као такав спада у правне односе трајања; што се једино заснивањем радног односа на неодређено време могу спречити покушаји изигравања запослених у вези са стицањем и остваривањем права условљених трајањем радног односа и обезбедити континуитет и трајност запослења, што
је посебно значајно са аспекта обезбеђивања зарада и других претпоставки за материјалну и социјалну сигурност запослених и чланова њихових
породица.9 Ипак, унеким случајевима радни однос се заснива на одређено време, а разлог његовог заснивања мора бити објективан10 и оправдан
роком, или извршењем одређеног посла, или наступањем одређеног догађаја.11 Прихватљив само као одговорна привремене и специфичне по6
7
8

9
10
11

Закон о државним службеницима, Сл. гласник РС, бр. 79/05; 83/05; 64/07; 67/07, 116/08, 104/09.
Закон о високом образовању, Сл. гласник РС, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13.
Трајање детерминише временску димензију постојања радног односа, а важно је за начин његовог престанка и стицања и остваривања права условљених трајањем радног односа и сталности запослења. Бојан Урдаревић, „Атипичне форме запошљавања у условима глобалне
економске кризе“, Стандарди Европске Уније и Савета Европе, Књига четврта, Крагујевац,
2009, 75.
Предраг Јовановић, Радно право, 7. издање, Нови Сад, 2015, 133.
Објективност мора бити сагледана у светлу циљева који се желе постићи закључивањем уговора о
раду на одређено време, односно процењена по функционалном критеријуму.
Радни однос на одређено време заснива се ради обављања послова ограниченог (временског)
трајања. Традиционално, такви послови су: сезонски послови, односно послови чије је обављање условљено одређеним годишњим добом; послови на изради одређених пројеката; послови чији је обим привремено повећан, а који, за разлику од сезонских послова и послова
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требе процеса рада, радни однос на одређено време представља изузетак
од правила о заснивању радног односа на неодређено време. Истовремено, квалификује се као атипични радни однос, пошто се од радног односа
на неодређено време разликује према трајању.
Радно законодавство не дефинише радни однос на одређено време, али prima facie омогућава одређивање појма „радног односа на одређено време“ на екстензиван начин, одређујући да „уговор о раду може да
се закључи на одређено време, за заснивање радног односа чије је трајање
унапред одређено објективним разлозима, који су оправдани роком, или
извршењем одређеног посла, или наступањем одређеног догађаја, за време трајања тих потреба“.12 Користећи ову могућност, радно-правна теорија дефинише радни однос на одређено време као „рад чије је трајање
(временски) ограничено“, пренебрегавајући чињеницу да се послови
ограниченог (временског) трајања могу обављати и ван радног односа.13
Радни однос на одређено време суштински одређује трајање које је
унапред одређено објективним разлозима, који су оправдани роком, или извршењем одређеног посла, или наступањем одређеног догађаја. Унапред одређено трајање радног односа претпоставља познато време његовог престанка у моменту заснивања - радни однос престајеистеком рока, или извршењем
одређеног посла, или наступањем одређеног догађаја. Његов престанак послодавац констатује доношењем решења, а доношењем решења он, заправо,
спречава преображај тако заснованог радног односа у радни однос на неодређено време.14 Али, пракса је показала да су послодавци злоупотребљавали институт радног односа на одређено време у намери да избегну трошкове и тешкоће инхерентне заштити материнства (и родитељства). Из тог разлога, за

12
13

14
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на изради одређених пројеката, нису опредељени врстом, већ количином, која се, с времена
на време, повећава изнад уобичајене. Такви су и послови који се обављају у одређеном мандату, односно послови које обављају сарадници у настави, асистенти и доценти на факултетима, директори предузећа,начелници градске управе, итд. Радни однос на одређено време
заснива се и ради замене одсутног запосленог, али и са приправником, запосленим који је
привремено упућен на рад код другог послодавца и страним држављанином. И. Розић, 46.
Закон о раду, чл. 37, ст. 1.
Послови ограниченог (временског) трајања могу се обављати и ван радног односа, на основу
уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима. Лице које обавља послове ограниченог (временског) трајања на основу уговора о делу или уговора о привременим и
повременим пословима има неповољнији положај у односу на лице обавља послове ограниченог (временског) трајања у радном односу, јер оно не остварује сва права која остварује лице које обавља такве послове у радном односу.
Боривоје Живковић, „Радни однос на одређено време“, Радно и социјално право, бр. 1/2013,
247.
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време трудноће, одсуства због трудноће и порођаја, одсуства ради неге детета
и одсуства ради посебне неге детета рок за који је заснованрадни однос на одређено време продужава се до истека коришћења права на одсуство.15 Услов
је да запослена / запослени обавести послодавца о постојању ове околности
пре његовог истека и о томе достави потврду надлежног здравственог органа.
Радни однос на одређено време може престати и пре истека рока за који је заснован на основу писаног споразума запосленог и послодавца, по сили закона и отказом уговора о раду од стране послодавца или запосленог, с тим да
послодавац не може запосленој / запосленом отказати уговор о раду за време
трудноће, одсуства због трудноће и порођаја, одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета. Уколико, ипак, откаже уговор о раду, а био је
упознат са постојањем ове околности на дан доношења решења о отказу уговора о раду или прими обавештење о њеном постојању и потврду надлежног
здравственог органа у року од 30 дана од дана престанка радног односа, решење о отказу уговора о раду је ништаво.16
Радни однос на одређено време заснива се за период који не може
бити дужи од 24 месеца.17 После истека тог периода забрањено је његово
трајање са образложењем да се „орочавањем“ уговора о раду не може учинити нестабилним посао код којег постоји трајан(иј)а потреба за радом запосленог и тако створити некаква друга класа радника којима би стално запослење било дугорочно ускраћено.18 При томе, небитно је да ли се ради о
радном односу на одређено време са прекидима или радном односу на одређено време без прекида19 и да ли је основ тако заснованог радног односа један или више уговора о раду,20 с обзиром на потребу да се спречи рад ван
15
16
17
18
19

20

Закон о раду, чл. 187, ст. 2
Закон о раду, чл. 187, ст. 3.
Закон о раду, чл. 37, ст. 2.
Љубинка Ковачевић, Правна субординација у радном односу и њене границе, Београд, 2013,
350.
Прекиди краћи од 30 дана не сматрају се релевантним и не доводе до прекида периода за који је заснован радни однос на одређено време. Прекид дужи од 30 дана, међутим, изазива
прекид периода за који је заснован радни однос на одређено време у смислу прекида стажа
осигурања, стања у коме запослени не остварује права и обавезе из радног односа, који формално постоји. Интересантно је поменути да прекид периода за који се заснива радни однос
на одређено време није предвиђен специјалним прописима. Зоран Ивошевић, Милан Ивошевић, Коментар Закона о раду, према стању законодавства од 29. јула 2014. године, Београд, 2015, 121.
Другим речима, сукцесивно закључени уговори о раду на одређено време сматрају се једним,
а не засебним. Другачије решење значило би негацију радног односа на одређено време, као
основног облика радног односа и омогућило злоупотребе у стицању и остваривању права за-
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радног односа и његов екстремни облик рад на црно. Радни однос на одређено време заснива се и за период који је дужи од 24 месеца, с обзиром на
природу посла (завршетак одређеног пројекта, замена привремено одсутног
запосленог), потребу да се подрже послодавци у почетним, нарочито критичним, месецима њиховог пословања и потребу да заштите одређене категорије запослених (они којима до остваривање права на старосну пензију
недостаје до пет година21 и онима који су страни држављани).22
Радни однос на одређено време заснива се закључењем уговора о раду, у којем се означава врста радног односа, трајање уговора о раду на одређено време и основ за заснивање радног односа на одређено време.23 Трајање уговора о раду на одређено време, при том, може бити исказано навођењем датума или рока, на пример, шест месеци почев од 1. септембра 2014.
године. Када трајање радног односа не може бити унапред омеђено тачно
одређеним временским лимитом може се одредити описно, на начин који
несумњиво упућује на закључак да је радни однос заснован на одређено време, исказом „… до повратка привремено одсутног запосленог“, „… до завршетка пројекта“ итд.24 Уколико у уговору о раду није исказано време за које

21

22

23
24
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послених која су условљена дужином радног стажа. Правно схватање усвојено на седници
Грађанског одељења Касационог суда 25.12.2012. године, доступно наадреси: htpp://www.propisionline.com. 25.1.2016.
Потреба да се олакша запошљавање старијих лица не може се злоупотребити на начин да се
радни однос на одређено време заснива када за његово заснивање не постоје објективни разлози. Поступајући у случају Werner Magold v. Rudiger Helm, Европски суд правде је утврдио
да су одредбе немачког закона које омогућавају заснивање радног односа са старијим лицима
неограничени број пута све до испуњења услова за одлазак у старосну пензију дискриминаторске. Оне су као једини критеријум за закључивање уговора о раду на одређено време одредиле старост као такву, због чега је једна велика група радника изложена ризику да у важном делу професионалне каријере остане ускраћена за сталност запослења и то због старости. European Court Reports, Luxembrug, 2005, доступно на адреси: htpp://www.curia.europa.en/conent/juris, 21.10.2015.
Радни однос на одређено време може се засновати: ради замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка на рад; за рад на пројекту чије је време унапред одређено, најдуже до завршетка пројекта; са страним држављанином, најдуже до истека рока на који је издата дозвола за рад; за рад на пословима код новооснованог послодавца, односно послодавца
чији упис у регистар код надлежног органа у време закључивања уговора о раду није старији
од једне године, на време чије укупно трајање није дуже од 36 месеци; са незапосленим коме
до испуњења једног од услова за остваривање права на старосну пензију недостаје до пет година, најдуже до испуњења услова, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању. Вид. Закон о раду, чл. 37, ст. 4.
Закон о раду, чл. 33, ст. 1.
И. Розић, 46.
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се закључује, сматра се да је радни однос заснован на неодређено време.25
Ова необорива претпоставка потврђује став да је радни однос на одређено
време изузетак од правила о заснивању радног односа на неодређено време
и да тамо где нема услова за примену изузетка треба применити правило.26
Радни однос на одређено време заснива се под условима под којима се
заснива и радни однос на неодређено време. Радни однос на одређено време
заснива се са пуним или непуним радним временом, пошто се послови ограниченог (временског) трајања могу обављати у пуном или смањеном обиму.

IV Преображај радног односа
Радни однос на неодређено време не може се трансформисати у радни однос на одређено време, а радни однос на одређено време може се преобразити у радни однос на неодређено време.27 Другачије решење представљало би негацију радног односа на неодређено време, као основног облика радног односа, и њему иманентне трајности и континуираности запослења.28
Радни однос на одређено време трансформише се у радни однос на
неодређено време, уколико је уговор о раду на одређено време закључен супротно закону,29 на пример, у њему није означено време за које је закључен
или је закључен за период дужи од законом одређеног. Радни однос на одређено време трансформише се у радни однос на неодређено време и ако запослени остане да ради код послодавца најмање пет радних дана по истеку
времена за које је закључен уговор о раду.30 Запослени, при том, може остати да ради уз изричиту или прећутну сагласност послодавца,31 а релевантни
радни дани су радни дани које он проведе на фактичком раду, а не и слобод-

25
26
27

28
29
30
31

Закон о раду, чл. 31, ст. 2.
Жељко Албинезе, Секула Новаковић, Коментар Закона о раду, 5. издање, Београд, 2014, 37.
Закон о државним службеницима не предвиђа прерастање радног односа на одређено време
у радни однос на неодређено време, осим приправнику, када положи државни или посебан
стручни испит.
Б. Живковић, 256.
Закон о раду, чл. 37, ст. 6.
Закон о раду, чл. 37, ст. 6.
Радни однос је добровољни однос између запосленог и послодавца, што значи да и останак
на раду по истеку рока за који је закључен уговор о раду зависи од њихове воље. Послодавац
може дати сагласност изричито или прећутно, на пример, тако што и по истеку рока за који
је закључен уговор о раду даје запосленом налоге за рад. Самовласни останак запосленог на
раду, дакле, није допуштен и запослени може бити удаљен из просторија послодавца, уз забрану даљег приступа њима. Б. Живковић, 251.
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ни дани и дани коришћења годишњег одмора, пошто се њихово коришћење
налази у функцији остваривања права из радног односа.32

V Правни положај запослених који раде
на одређено време
Правни положај запослених који раде на одређено време налази
се средишту конфронтације између захтева флексибилности и захтева
сигурности. Помирење ових наизглед противуречних захтева представља
изазов за радно право на који оно мора адекватно одговорити, промовисањем концепта флексигурности и пристојног рада, да би се постигао
одрживи економски развој и већа социјална кохезија и обезбедили већи
изгледи за запошљавање и бољи услови рада.33
Правни положај запослених који раде на одређено време суштински одређују два начела, начело забране дискриминације и начело pro rata temporis, као и потреба да се спрече злоупотребе сукцесивног закључивања уговора о раду на одређено време.
Начело забране дискриминације34 потврђује став да „сва људска
бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“, те као такво
подразумева да запослени који раде на одређено време имају иста права
као и запослени који раде на неодређено време, али и да је послодавац
дужан да запосленима који раде на одређено време обезбеди исте услове
рада као и запосленима који раде на неодређено време на истим или
сличним пословима.35 Оно, међутим, не искључује могућност различитог
32
33
34

35
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Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, Гж1. 3148/2010, доступно на адреси:
htpp://www.propisionline.com, 25.1.2016.
С. Јашаревић, 186.
Радно законодавство настоји да елиминише дискриминацију због ограниченог (временског)
трајања уговора о раду забрањујући дискриминацију, посредну и непосредну, с обзиром на пол,
рођење, језик, расу, старост или друго лично својство, у односу на: услове за запошљавање и избор кандидата за обављање одређеног посла; услове рада и сва права из радног односа; образовање, оспособљавање и усавршавање; напредовање на послу; отказ уговора о раду. Овако одређена забрана дискриминације је важан сегмент заштите запослених који раде на одређено време, пошто се они стављају или могу ставити у неповољној положај у односу на запослене са
радним односом на неодређено време и на основу личног својства. У тим случајевима долази
до асимилације једне врсте дискриминације у другу, тако да мерило за различито поступање
није трајање радног односа, већ неко лично својство запослених, а последице дискриминације
су аналогне и у једном и у другом случају. Пракса показује на повезаност дискриминације на
основу трајања радног односа и дискриминације на основу пола. Вид. Љ. Ковачевић, 351.
То потврђују и комунитарни стандарди, захтевајући да се „у погледу услова рада, према радницима на одређено време не поступа неповољније него према радницима који раде на неод-
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третмана ових двеју категорија запослених у погледу обима у којем
остварују права из радног односа, будући да запослени који раде на одређено остварују та права у складу са начелом pro rata temporis. Тако, запослени који је засновао радни однос ради замене привремено одсутног запосленог са радним односом на неодређено време остварује мању зараду
у односу на зараду који би остваривао његов колега да ради, ако између
„новог“ и „старог“ запосленог постоји разлика у периоду минулог рада.36
Радно законодавство настоји да спречи злоупотребу сукцесивног закључивања уговора о раду на одређено време, забрањујући послодавцу да са
истим запосленим, по престанку радног односа на одређено време, закључи
нови уговор о раду на одређено време, по истом или другом основу. Ова забрана није апсолутна. Послодавац може са истим запосленим да закључи
нови уговор о раду по истом или другом основу, ако је радни однос заснован ради замене привремено одсутног запосленог, или за рад на пројекту
чије је трајање унапред одређено, или са страним држављанином.37 Уколико
послодавац злоупотреби сукцесивно закључивање уговора о раду на одређено време, примениће се претпоставка закључивања стандардног уговора о
раду, пошто је уговор о раду у том случају закључен супротно закону. Отклањање ризика злоупотребе ове врсте доприноси, индиректно, продужењу
периода за који се радни однос на одређено време заснива.
Чини се, међутим, да забрана дискриминације и забрана злоупотребе узастопног закључивања уговора о раду на одређено време сама по себи
није довољна за потпуну заштиту запослених који раде на одређено време.38 То потврђују и бројни проблеми са којима се они суочавају при

36
37
38

ређено време, само због тога што имају уговор или однос на одређено време, осим постоје
разлози за другачије поступање“.
Љ. Ковачевић, 351.
Закон о раду, чл. 37, ст. 5.
Запослени који раде на одређено време изложени су ризику дискриминације због тога што радно
законодавство, традиционално конципирано по моделу радног односа на неодређено време, не
уважава у довољној мери специфичности радног односа на одређено време, што су послодавци
склони да претпоставе да су запослени који раде на одређено време, самим тим што је трајање њиховог радног односа (временски) ограничено, слабије интегрисани у радну средину у односу на
запослене са радним односом неодређено време. С тим у вези, поједина права из радног односа
признају се само запосленима који раде на неодређено време, а поједина права из радног односа
признају се запосленима који раде на одређено време под строж(иј)м условима. Са друге стране,
важеће радно законодавство, у поређењу са ранијим, доприноси ефикаснијем отклањању ризика
злоупотребе узастопног закључивања уговора о раду на одређено време. Раније радно законодавство забрањивало је послодавцу да са истим запосленим закључи нови уговор о раду на одређено
време ради обављања истоврсних послова за период који је дужи од 12 месеци, што су послодавци
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остваривању појединих права из радног односа, а који су битно различити
и специфични у односу на проблеме са којима се сусрећу запослени са радним односном на неодређено време.39 Због тих проблема запосленима који
раде на одређено време требало би обезбедити посебну заштиту, успостављањем одређених гарантија сигурности (и предвидљивости). Тако, они,
за разлику од запослених који раде на неодређено време, не могу бити вишак, с обзиром на различит карактер потребе у чијем се присуству заснива
радни однос на одређено, односно неодређено време, а заштићени су и од
злоупотребе сукцесивног закључивања уговора о раду на одређено време.
Било би корисно предвидетии да: благовремено, а на начин и у роковима
предвиђеним општим актом, буду обавештени о могућностима за заснивање радног односа на неодређено време; имају приступ обуци ради унапређивања вештина и развоја каријере под истим условима као и запосленима
који раде на неодређено време; пре ступања на рад, буду упознати са (посебним) ризицима којима су изложени на радном месту и потреби упућивања на претходни и периодични лекарски преглед.40

39

40
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масовно користили, прикривајући злоупотребу ове врсте навођењем другог основа за закључивање новог уговора о раду на одређено време. Као такво, оно је омогућавало запосленима да раде на
одређено време и цео радни век, уколико послодавац мењао основ закључивања уговора о раду на
одређено време. Овакво решење није било ни у интересу послодаваца, јер су, злоупотребљавајући
сукцесивно закључивање уговора о раду на одређено време у намери да избегну примену одредба
о заштити запослених за случај отказ уговора о раду и остваре додатне уштеде, били изложени ризику да остану без запослених на које могу дугорочно рачунати, с обзиром на њихове способности, вештине, искуство итд. Уз то, запослени који су били изложени ризику злоупотребе ове врсте, остваривали су мању продуктивност, нису били мотивисани за рад, често су одсуствовали са
посла, што се одражавало на успех у њиховом пословању.
Запослени са радним односом на одређено време имају скромн(иј)е могућности за напредовање
због ограничених могућности за образовање, оспособљавање и усавршавање и њихове наводно
слабије интегрисаности у радну средину. Скромн(иј)е могућности за оспособљавање у области
безбедности и заштите на раду, али и специфичан начин укључивања у процес рада, излаже запослене који раде на одређено време повећаној опасности од повређивања, професионалних или
других обољења. Такође, њима могу бити ускраћена или доступна под строжи(ји)м условима права која се остварују зависно од дужине радног стажа (права по основу старешинства),а као награда за „лојалност“ послодавцу (право на јубиларну награду и право на додатне дане годишњег одмора). Њихов положај додатно отежава склоност послодаваца да претпоставе да способности запослених стечене радом на основу уговора о раду на одређено време, који су закључени после дужих пауза, нису исте као способности радника стечене континуираним радом на основу стандардног уговора о раду. Вид. Љ. Ковачевић, 351.
Оквирни споразум Већа о раду на одређено време и Упутство Савета бр. 91/383 ЕЗ о допуни
мера за побољшање безбедности и здравља радника на одређено време или привремених
радника.
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VI Напомене за крај
Последњих деценија радни однос се све чешће заснива на одређено
време. Чини се, међутим, да заснивање радног односа у овом модалитету
није донело скоро ништа позитивно запосленима. Из тог разлога, за већину запослених заснивање радног односа на одређено време није питање
избора, већ питање нужности да се прихвати неопходно запослење. Балансирајући између захтева сигурности и захтева флексибилности, радно законодавство настоји да створи такав правни оквир који ће појединце
охрабрити да, без страха за своју сигурности, заснивају радни однос на одређено време. Стварање таквог правног оквира претпоставља, превасходно, елиминацију дискриминације на основу дужине радног времена, спречавање злоупотреба сукцесивног закључивања уговора о раду на одређено
време и побољшање услова рада запослених који раде на одређено време.
Чини се, међутим, даби запосленима са радним односом на одређено време требало обезбедити и посебну заштиту због проблема са којима се суочавају при остваривању појединих права из радног односа.
Dragana RADOVANOVIĆ, PhD
Assistant Professor, Business Academy, Novi Sad

FIXED–TERM EMPLOYMENT CONTRACT
Summary
Fixed-term employment essentially determines the limited time duration
which is predetermined by objective reasons, such as the onset of the period, the execution of a particular job or the occurrence of certain events. Employed in this modality is, therefore, an exception to the rules on employment for an indefinite period
and an atypical form of employment. The working relationship in this modality has
a lots of opportunities. Therefore, labor legislation has a duty to facilitate the establishment and implementation of employment in this modality. At the same time,
it should protect the employees at a time, which requires the elimination of the risk
of discrimination, prevention of misuse of successive conclusion of the contract of
employment for a definite period of time and the improvement of working conditions of employees for a limited time. The author has sought to highlight the objectives and characteristics of protection of employees working part-time, but the risks
that threaten the well-being and dignity of this category of employees.
Key words: work for a fixed time, atypical employment, the flexibility of employment.
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Универзитет Сингидунум, Београд

ПРИMEНА РAДНOПРAВНИХ ПРOПИСA
НA ПРEДУЗETНИКA
Резиме
Предузетник је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода и које је као такво регистровано
у складу са законом о регистрацији. У радним односима предузетник може имати статус самозапосленог или послодавца. Када запошљава једног
или више радника у вршењу предузетничке делатности предузетник
има статус послодавца и на њега се примењује општи правни режим
радних односа. Међутим, Закон о привредним друштвима прописује посебне одредбе о раду чланова породичног домаћинства предузетника без
заснивања радног односа, као и о раду пословође. У раду аутор, користећи упоредни метод, теорију и праксу, представља примену општих и посебних радноправних прописа предвиђених Законом о привредним друштвима који се односе на предузетника као правноорганизацини облик
пословања, уочене проблеме и смернице за њихово решавање.
Kључне речи: предузетник, самозапослени, рад чланова породичног домаћинства, пословођа.

I Увoд
Предузетник (трговац) је правна форма организовања предузећа
ради обављања одређене делатности ради стицања добити, под по правилу индивидуалним (личним) пословним именом од стране физичког лица и са неограниченом одговорношћу целом својом имовином. Индивидуални трговац – предузетник дакле може искључиво бити физичко лице
(које има пословну способност) и никако правно лице.1
1
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У упоредном праву су физичка лица која се баве привредном делатношћу као сталним занимањем (енг. Sole proprietor, у СAД: Individual
proprietorship, нем. Kaufmann) представљали прву историјску форму субјеката који су као купци или продавци, односно као индивидуални трговци, обављали трговачку делатност. Од ових лица се, према решењима
из права већине држава, за обављање трговачких послова под сопственим именом (без оснивања посебног правног лица) једино тражило да
буду уписана у посебне трговачке регистре. Најлибералнији систем је
предвиђен према праву САД, према коме није потребна било каква регистрација, осим ако лице не планира да се бави тзв. лиценцираним пословима, или ако намерава да у правном промету наступа под фирмом различитом од свог имена.2
Индивидуални предузетник је пословни облик који оснива и организује једна особа. То је најпростији правни облик да се оснује а такође и
најкоришћенија форма малих привредних субјеката.3 Индивдуални предузетник је популарна пословна форма због своје једноставности, једноставног отварања и нормалног трошка. Појединцу треба само регистрација и одговарајућа локална лиценца и исти је спреман за посао.4
Индивидуални предузетник (енг. Sole proprietorship) је некорпоративно пословање које је вођено од једне особе као самостална делатност.
Самостални предузетник (приватник) који обавља слободну професију
(позив рачуновође или адвоката) познат је као самостални вршилац слободне професије. Такође, вршилац слободне професије је у пословању
познат као индивидуални трговац (sole trader).5
У Немачком праву за предузетника се користи термин „трговац”
или „регистровани трговац” (eingetragener Kaufman EK, E.KFM или
жeнски oблик Е.Kfr).6 Уколико предузетник достигне годишњи промет од
250.000 евра мора да изврши упис у Трговински регистар. Ако има мањи

2
3
4
5
6

Радован Вукадиновић, Међународно пословно право, Крагујевац, 2012, 209.
William A. Cohen, Entrepreneur and Small Business Problem Solver, John Wiley & Sons, 2006, 13.
Michael Spadaccini, Business Structures: Forming a Corporation, LLC, Partnership, Or Sole Propretorship. Entrepreneur Press, 2007, 4.
John Clark, Edward Owen (eds.), Dictionary of International Accounting Terms. Global Professional Publishing, 2001, 199.
Commercial Register from Germany, Legal forms in Germany, доступно на адреси:
http://www.commercial-register.com/legalformsgermany.html, 23.12.2015.
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годишњи промет упис у регистар је добровољан. Немачки трговински закон (HGB) се примењује на регистрованог трговца.7
У Белгији предузетник је познат као индивидуални предузетник
(eenmanszaak/L̀Entreprise Individuelle) и такође у потпуности одговара својом имовином и не прави се разлика између приватних средстава власника и имовине предузетника. Исти је у законској обавези да се региструје у централној евиденцији предузећа (Kruispuntbank Van
Ondernemingen (KBO) / Bankue Carrefour des Entreprises (BCE)) као и у Фонду социјалног осигурања.8
У Швајцарској се за предузетника користи термин „Einzelunternehmen” и то је физичко лице које обавља пословну делатност у своје име
и своју одговорност. Исти сноси пуну неограничену одговорност за обавезе укључујући и приватну имовину. Предузетник је у Швајцарској често први корак у самозапошљавању. Пословно име предузетника мора да
садржи презиме власника као главну компоненту. Предузетник мора бити регистрован у привредном регистру ако има годишњи промет од
100.000 CHF а ако је промет мањи регистрација је добровљна. У сваком
случају предузетнику мора да се призна статус самозапосленог. Социјално осигурање сматра да је физичко лице самозапослено ако ради у своје
име и за свој рачун, има независну позицију, носи сопствени економски
ризик. Признавањем самозапошљавања бави се Канцеларија социјалног
осигурања у Цириху.9
У законодавству Словеније се за физичко лице које самостално
обавља делатност ради стицања добити употребљава израз „самостални
предузетник појединац” (самостојни подјетник посамезник) који је од
законодавца скраћено назван „предузетник” (подјетник).10
У Хрватској се употребљава назив „трговац појединац” поред општег појма „трговац”. Трговац је правно или физичко лице које самостално и трајно обавља привредну делатност ради остваривања добити
производњом, прометом робе или вршењем услуга на тржишту. Трговац
7
8
9

10
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Chambers of Commerce Euregio Meuse-Rhine, Database of legal entities, доступно на адреси:
http://www.euregiochambers.eu/legal-enities/germany/sole-proprietorship.html, 23.12.2015.
Chambers of Commerce Euregio Meuse-Rhine, Database of legal entities, доступно на адреси:
http://www.euregiochambers.eu/legal-entities/belgium/sole-proprietorship.html, 23.12.2015.
Gruenden, Step by step to your own company, Legal structure – sole proprietorship, доступно на
адреси: http://www.gruenden.ch/en/founding-process/preparation/legal-forms/sole-propretorship, 23.
12. 2015.
Zakon o gospodarskih družbah, Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2009.
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појединац је физичко лице које самостално обавља привредну делатност
у складу са прописима о обрту и уписана је у судском регистру као трговац појединац. Физичко лице које послује у складу с прописима о обрту
може тражити да се упише у судски регистар као трговац појединац ако
његов годишњи приход прелази износ од два милиона куна, а дужан је
затражити тај упис ако му годишњи приход прелази износ од 15 милиона
куна.11
Правни положај предузетника у нашем праву уређен је Законом о
привредним друштвима.12 Према члану 83 ЗПД предузетник је пословно
способно физичко лице које обавља делатност у циљу остварвања прихода и које је као такво регистровано у складу са законом о регистрацији.
Предузетник не може бити правно лице. Међутим, предузетник уписом у
Регистар привредних субјеката не стиче својство правног лица већ задржава својство физичког лица. Уписом у регистар предузетник стиче својство привредног субјекта и поједина својства правног лица.13 Елементи
правног субјективитета правног лица које има предузетник су: пословно
име, седиште, делатност и др.14 Предузетничко својство неког физичког
лица не утиче на његов правни субјективитет стечен рођењем, као што на
то не утиче ни престанак тог својства брисањем. Сва физичка лица су
правни субјекти, а нека од њих су поред тога и привредни субјекти. Физичко лице – предузетник је привредни субјект и као такав се региструје
по Закону о регистрацији привредних субјеката.15
Предузетник обавља делатност непосредно. Он је носилац делатности коју обавља у своје име и за свој рачун, уз могућност да то чини и
11

Закон о трговачким друштвима, Народне новине Хрватске, бр. 111/1993, 34/1999, 52/2000,
118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/2011, 111/2012, 68/2013, чл. 3 ст. 1.
12 Закон о привредним друштвима – ЗПД, Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014,
5/2015.
13 „ Странка у поступку који настане у вези са пословањем и делатношћу радње може бити само
физичко лице као власник односно оснивач те радње, а не и сама радња будући да радња нема статус правног лица већ поједина својства правног лица. Како радња нема сопствени
правни субјективитет, она не може бити носилац права и обавеза, па тиме не може бити ни
странка у поступку.“ Из решења Окружног суда у Новом Саду, Гж. 1055/05 од 11. 5. 2006. године, Билтен судске праксе Окружног суда у Новом Саду бр. 9/2006. Тако и „Странка у поступку може бити физичко лице, као предузетник и власник радње, али не може бити радња”. Из решења Врховног суда Србије, Прев. 34/01 и Пж. 2/01 од 7.2.2001. године, Право и
привреда, бр. 1–4/2002, 236.
14 Славко Царић, Мирослав Витез, Јанко П. Веселиновић, Привредно право, Нови Сад, 2006, 32.
15 Из решења Вишег трговинског суда, Пж. 9249/07 од 03.04.2008. године, доступно на адреси:
www.sudskapraksa.com.

691

4-6/2016.

Велисав Марковић (стр. 688-703)

за туђ рачун (нпр. комисионар). Међутим, предузетник може запошљавати и друга лица у складу са радноправним прописима.16 У раду аутор анализира примену општих радноправних прописа на предузетника као и
радноправних одредаба Закона о привредним друштвима који се примењују на предузетника.

II Примена општих радноправних прописа
У радним односима индивидуални предузетник има статус самозапосленог и послодавца. За разлику од запосленог као зависног радника
који ради за рачун послодавца и на кога се у потпуности односи радно
законодавство, самозапослени – независни радник је радник који извршава самостални рад – ради за сопствени рачун, није у служби другог лица, па према томе не може бити субјект индивидуалног радног односа
нити се на њега применујује радно законодавство – нпр. занатлија, мали
трговац, (приватни) лекар, стоматолог, архитекта, адвокат, пољопривредник, таксиста. Наиме, лице које извршава рад сопственим средствима и без подвргавања контроли другог лица у погледу средстава и метода
рада сматра се независним, самозапосленим радником или независним
уговорником. Независни уговорник преузима рад/посао за одређену цену, одлучује како ће рад бити извршен, односно задржава слободу у избору средстава и метода рада (а често ангажује и рад других лица у том циљу), врши рад без контроле лица које га ангажује за одређени посао, при
чему за свој рад не стиче право на (бруто) зараду већ ради за разлику између набавне цене роба које му служе за рад и продајне цене (по завршетку рада) – добит. Другим речима, положај самозапосленог карактеришу предузетничке шансе (и ризици), за разлику од положаја запосленог,
који има потребу за радноправном заштитом.17
Предузетник, када обавља делатност лично и нема запослених,
има статус самозапосленог и на њега се не примењује Закон о раду. Предузетник када запошљава једног или више радника у вршењу предузетничке делатности има статус послодавца и на њега се примењује општи
правни режим радних односа. Одредбом члана 5 став 2 Закона о раду18
прописано је да је послодавац, у смислу овог закона, домаће, односно

16
17
18
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Вид. Дара Миленовић, „Предузетник (индивидуални трговац) у нашем праву”, Правни живот, бр. 11/2002, 81–91.
Бранко Лубарда, Увод у радно право, Београд, 2014, 19.
Закон о раду, Службени гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014.
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страно правно или физичко лице које запошљава, односно радно ангажује, једно или више лица.
Послодавац19 запошљава једног или више радника, организује
процес рада, издаје радне налоге, врши контролу у погледу извршавања
рада и врши дисциплинску, а делом и нормативну власт, одлучује о индивидуалним правима запосленог или другог радноангажованог лица у
складу са законом, подзаконским општим актима, колективним уговором о раду или другим општим актом аутономног права, као и у складу
са уговором о раду.20
Код предузетника, као послодавца, делатност могу обављати две
врсте лица. Прву групу лица чине лица која имају статус члана породичног домаћинства. Члан породичног домаћинства предузетника може радити код тог предузетника без заснивања радног односа у случајевима
прописаним Законом о привредним друштвима као посебним законом.
Другу групу лица чине запослени и лица радно ангажована по другом
основу. Лица која раде код предузетника морају бити у радном односу
код предузетника или ангажована од стране предузетника по другом
основу у складу са законом.21 Закон и за запослене који раде у радњи било по основу статуса члана домаћинства било по основу заснивања радног односа предвиђа да морају да испуне исте услове за рад које је утврдио и за предузетника да би обављао одређену делатност, изузев пословне способности. У питању су, у ствари, општи и посебни услови. У опште
услове спадају здравствена способност и основно образовање. У посебне
услове спадају услови у погледу стручне спреме и у погледу посебне
здравствене способности.22
Предузетник може ангажовати лица без заснивања радног односа
у различитим уговорним формама:1) по основу уговора о обављању повремених и привремених послова, 2) по основу уговора о делу, 3) по
основу уговора о стручном оспособљавању и усавршавању,23 4) по основу
уговора о допунском раду. Што се тиче запослених и на предузетника као
послодавца се примењује режим општих радноправних прописа. То зна19
20
21
22
23

Енгл. employer. Овом термину је претходио термин господар, газда.
Б. Лубарда, 27.
ЗПД, чл. 89 ст. 8.
Боривоје Шундерић, „Рад приватног предузетника као облик самозапошљавања и запошљавања других лица”, Радно и социјално право, бр. 1–3/2000, 70.
Вид. Велисав Марковић, „Уговор о стручном усавршавању и пореска евазија”, Право и привреда, бр. 10–12/2013, 143–154.
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чи, да се примењује Закон о раду као основни општи акт, затим Општи
колективни уговор, Посебни (грански) колективни уговор уколико је закључен за ту професију или територију и ако су испуњени остали законски услови (ако је предузетник или ако су запослени чланови професионалних организација – потписника колективног уговора или ако припадају професији, односно територији са које су те професионалне организације или ако је проширено дејство колективног уговора државним актом, тзв. октроисани колективни уговор24), колективни уговор код послодавца или Правилник о раду и уговор о раду. Треба напоменути да
ако предузетник нема више од 10 запослених нема обавезу доношења
Правилника о раду већ сва питања права и обавеза из радног односа треба да уреди уговором о раду. Поред тога, ако предузетник има више од 10
запослених мора да донесе и Правилник о организацији и систематизацији радних места. Правилником се утврђују организациони делови код
послодавца, назив и опис послова, врста и степен захтеване стручне
спреме, односно образовања и други посебни услови за рад на тим пословима, а може да се утврди и број извршилаца. За рад на одређеним
пословима, изузетно, могу да се утврде највише два узастопна степена
стручне спреме, односно образовања у складу са законом.25
У сваком случају, за сваког запосленог или радноангажованог лица на други начин предузетник мора да има закључен уговор о раду или
други одговарајући уговор пре радног ангажовања тих лица. Јер, уколико
се лице затекне да ради код предузетника без уговора о раду или неког
другог уговора о радном ангажовању (изузев чланова породице како је
већ наведено) сматра се, по закону, да је то лице засновало радни однос
на неодређено време даном ступања на рад.26
Уколико се Посебан (грански) колективни уговор примењује на
предузетника онда предузетник мора да води рачуна да запослени мора
имати сва права предвиђена тим Посебним колективним уговором. У супротном, запослени ће увек моћи судским путем остварити та права. Ово
посебно што се неким Посебним колективним уговорима утврђују битна
питања као што је зарада, дужина годишњег одмора, плаћено одсуство,
обавеза осигурања и сл. Тако, на пример, Посебан колективни уговор за

24
25
26
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Вид. Предраг Јовановић, Радно право, Нови Сад, 2012, 75.
Закон о раду, чл. 24.
Закон о раду, чл. 32 ст. 2.
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грађевинарство и индустрију грађевинског материјала Србије 27 прописује коефицијенте за карактеристичне послове по групама послова па, на
пример, за групу послова за коју се захтева средње образовање у трајању
од 3 године (по старом: III и IV степен - КВ радник) подразумева послове
сложеније и разноврсније који захтевају већи степен самосталности у извршавању предвиђен је коефицијент 1,40–1,75. При томе Синдикат и послодавац, полазећи од реалних могућности послодавца, уговарају основну зараду за најједноставнији посао (коефицијент 1), с тим да иста не може бити нижа од минималне зараде за период за који се уговара.
Посебан – грански колективни уговор за металску индустрију Србије за групу послова: Универзални обрађивач метала који подразумева
средње сложене и разноврсније послове и задатке за чије су обављање
потребне консултације и захтева се стручност која се стиче средњошколским образовањем у трајању од четири године, ССС, прописује минимални коефицијент 1,75. При том основна зарада за најједноставнији посао
(цена рада) уговара се у износу минималне зараде (по радном часу и за
пун месечни фонд од 174 часа и за стандардни радни учинак), увећан за
порезе и доприносе (бруто).
О правима, обавезама и одговорностима из радног односа одлучује предузетник или лице које он овласти. Овлашћење се даје у писменом
облику.29
28

III Примена посебних радноправних прописа
1. Рад чланова породичног домаћинства
За предузетника је специфично да исти може ангажовати чланове
породичног домаћинства за рад без заснивања радног односа што је прописано Законом о привредним друштвима и то у следећим случајевима:
1) привремено током дана и то искључиво у седишту, ако је његово присуство неопходно због природе делатности предузетника (да се трговачка радња предузетника не би затварала током радног времена, да би се
утоварила роба, да би се очистио пословни простор и сл.), 2) привремено
током оспособљавања за обављање делатности старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности, ако предузетник обавља ту де27
28
29

Пoсeбaн кoлeктивни угoвoр зa грaђeвинaрствo и индустриjу грaђeвинскoг мaтeриjaлa Србиje,
Службени гласник РС, бр. 1/2011, 14/2011, 103/2011, 13/2012.
Пoсeбaн – грaнски кoлeктивни угoвoр зa мeтaлску индустриjу Србиje, Службени гласник РС,
бр. 10/2012, 41/2012, 69/2012, 72/2012, 80/2012, 101/2012.
Закон о раду, чл. 192.
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латност, 3) у време када предузетник користи годишњи одмор у складу са
законом.30 Закон о приватним предузетницима31 је допуштао ангажовање
чланова породичног домаћинства без заснивања радног односа у свако
време. Позитивним ЗПД могућност ангажовања чланова породичног домаћинства је знатно рестриктивнија. Закон о приватним предузетницима
је уређивао ко су чланови породичног домаћинства и то брачни друг, деца и родитељи. У ЗПД у члану 89 није дата дефиниција ко се сматра чланом породичног домаћинства, међутим то је учињено одредбом члана 91
став 7 по коме се члановима породичног домаћинства имају сматрати
брачни друг, деца, усвојеници и родитељи.
Рад члана породичног домаћинства привремено током дана и то
искључиво у седишту, ако је његово присуство неопходно због природе делатности предузетника (да се трговачка радња предузетника не би затварала током радног времена, да би се утоварила роба, да би се очистио пословни простор и сл.) треба схватити тако да рад члана породичног домаћинства може бити привремен и то само у седишту (искључен је рад у издвојеном месту или на терену). Привремен значи одређено време које је
краће од пуног радног времена. То може бити због природе делатности
предузетника (да би се утоварила или истоварила роба, да би се очистио
пословни простор и сл.) а може бити и због замене предузетника у обављању делатности (који је морао да изађе али се очекује да се врати). У члану
89 ст. 9 тач. 1 ЗПД у загради је наведено „да се трговачка радња предузетника не би затварала током радног времена”. Неки правни писци су ово
схватили као искључивост тј. да ако предузетник обавља неку другу делатност, а не трговачку, онда се не може подвести под ове услове.32 Мислимо
да је то погрешно јер су у загради дати само примери и на крају текста пише и сл. што значи да се могу појавити у пракси и друге ситуације. Битна је
природа делатности предузетника а не врста делатности.
Друго, ако предузетник обавља делатност старих и уметничких заната, и домаће радиности може без заснивања радног односа да ангажује
члана породичног домаћинства ради оспособљавања за обављање делатности. Стари и уметнички занати и домаћа радиност прописани су Правилником о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким
30
31
32
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Зaкoн o привaтним прeдузетницимa, Службени гласник СРС, бр. 54/89, 9/90 и Службени гласник
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занатима односно пословима домаће радиности начину сертификовања
истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата.33 Министарство финансија и привреде Републике Србије актом број 313-00-59/201209 од 1. 8. 2012. године донело је Предлог34 могућих шифара делатности
према Правилнику о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата у односу на шифре делатности из Уредбе о класификацији делатности.35 Ова
одредба је прилично спорна, односно сувишна, из разлога што по уговору о стручном оспособљавању и усавршавању предузетник без заснивања
радног односа може да ангажује било које лице (и које није члан породичног домаћинства).
Треће, у време када користи годишњи одмор предузетник може да
ангажује члана породичног домаћинства да га мења. Да би било извесно
када користи годишњи одмор предузетник би требало да донесе одговарајући појединачни акт (одлуку) којим ће одредити у ком периоду користи годишњи одмор. Број дана годишњег одмора предузетник одређује
сам себи. Законом о раду је прописано минимално трајање годишњег одмора од 20 радних дана у календарској години али није прописано максимално трајање годишњег одмора. Даље, законски минимум се може увећавати по основу доприноса на раду, услова рада, радног искуства, стручне спреме запосленог и других критеријума утврђених општим актом
или уговором о раду.36 Да би се спречиле злоупотребе мишљења смо да у
овој ситуацији треба користити правило предвиђено Законом о државним службеницима које предвиђа максималан број дана годишњег одмора за државне службенике а то је 30 радних дана.37 Међутим, с обзиром
на то да нико не води евиденцију коришћења годишњег одмора предузетника овде су могуће злоупотребе. Даље, мислимо да је овде требало
33

34
35

36
37

Прaвилник o oдрeђивaњу пoслoвa кojи сe смaтрajу стaрим и умeтничким зaнaтимa oднoснo
пoслoвимa дoмaћe рaдинoсти нaчину сeртификoвaњa истих и вoђeњу пoсeбнe eвидeнциje
издaтих сeртификaтa, Службени гласник РС, бр. 56/12.
На предлог могућих шифара делатности сагласност је дао Републички завод за статистику
својим актом 24 број: 313-428 од 20.7.2012. године.
Уредба о класификацији делатности, Службени гласник РС, бр. 54/10. Наведене шифре делатности
доступне су на адреси: http://www.privreda.gov.rs/UserFiles/File/Privredni%20registri%20i%20stari%20zanati/Predlog%20uz%20saglasnost%20Statistike.pdf, 24.9.2014.
Закон о раду, чл. 69.
Вид. Закон о државним службеницима, Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07,
67/07, 116/08, 104/09, 99/14, чл. 14.
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прецизирати да уколико су за предузетника прописани посебни услови
за обављање делатности у погледу личних квалификација да те услове
треба да испуњава и члан породичног домаћинства.
Члан породичног домаћинства предузетника може обављати и
опште пословођење (бити пословођа) без заснивања радног односа ако је
предузетник из оправданих разлога привремено одсутан (болест, школовање, избор на функцију и сл.) а нема запосленог пословођу и то за време
тог одсуства. Пословођа има својство законског заступника и региструје
се у складу са законом о регистрацији.38
Поред тога, предузетник који користи рад лица која код њега нису
у радном односу, осим наведених изузетака, чини прекршај за који је
прописана новчана казна од 50.000 до 150.000 динара. Такође, одузеће се
имовинска корист остварена извршењем прекршаја, може се изрећи и
мера забране обављања делатности у трајању од шест месеци до годину
дана. Такође, предузетнику се може на лицу места наплатити казна у износу од 20.000 динара.39 У упоредном праву, посматрано у бившим југословенским републикама, ово питање или није регулисано или је уређено
на другачији начин.
У Словенији Закон о привредним друштвима као и Обртни закон40 не прописују могућност ангажовања чланова домаћинства од стране предузетника без заснивања радног односа. Законом о раду Словеније41 такође није прописана могћност обављања послова за предузетника
без заснивања радног односа. Чланом 26 Закона о раду Словеније прописано је да предузетник не мора да објављује јавни оглас када запошљава
чланова породице.
У Хрватској Законом о трговачким друштвима није предвиђена
могућност ангажовања чланова породице без заснивања радног односа.
Законом о раду Хрватске42 прописано је да се на радника члана породице
послодавца физичког лица који живи у заједничком домаћинству с послодавцем и који у радном односу обавља одређене послове за послодавца, не примењују одредбе овога Закона о најдужем трајању радног времена, прерасподели, ноћном раду те о дневном и недељном одмору, ако су с
38
39
40
41
42
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послодавцем уговорили самосталност у њиховом одређивању. Значи да у
Хрватској чланови породичног домаћинства предузетника морају бити у
радном односу код предузетника с тим што уговором о раду имају могућност искључења одредаба Закона о раду о најдужем трајању радног времена, прерасподели радног времена, ноћном раду, дневном и недељном
одмору које могу самостално одређивати.
Закон о обрту и сродним дјелатностима Федерације Босне и Херцеговине43 у члану 29 прописије да чланови заједничког домаћинства могу у обављању делатности помагати предузетнику. Члановима заједничког домаћинства, у смислу овога Закона, сматрају се: брачни друг, деца,
родитељи, усвојеници и усвојитељи, пасторчад и особе које је предузетник дужан издржавати. Ово се може тумачити да исти могу радити код
предузетника (обртника) без заснивања радног односа али је спорно да
ли то могу радити само у присуству предузетника и да ли се помагањем
сматра замена предузетника.
У Републици Српској је Законом о занатско-предузетничкој дјелатности44 у члану 10 прописано да предузетник може запошљавати раднике. Међусобна права, обавезе и одговорности предузетника и лица које
запошљава уређују се уговором о раду, који се закључује у складу са Законом о раду, колективним уговором и другим прописима којима се уређују радни односи. Изузетно, предузетнику који обавља делатност старих и
уметничких заната, односно домаће радиности могу помагати чланови
породичног домаћинства без заснивања радног односа, на начин да раде
у његовом присуству. Члановима породичног домаћинства сматрају се
брачни супружник, деца и родитељи, усвојеници и усвојиоци, пасторчад
и лица која је предузетник дужан да издржава, а која живе у заједничком
домаћинству.
У Црној Гори Законом о привредним друштивма,45 Законом о занатству46 као и Законом о раду47 није прописана могућност рада чланова
домаћинства без заснивања радног односа.
43
44
45
46
47

Зaкoн o oбрту и срoдним дjeлaтнoстимa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe, Службене новине
ФБиХ, бр. 35/09, 42/11.
Зaкoн o зaнaтскo-прeдузeтничкoj дjeлaтнoсти, Службени гласник Републике Српске, бр.
117/2011, 121/2012, 67/2013.
Зaкoн o приврeдним друштивмa, Службени лист РЦГ, бр. 06/02 и Службени лист РЦГ, бр.
17/07, 80/08, 40/10, 73/10 , 36/11, 40/11.
Закон о занатству, Службени лист РЦГ, бр. 54/2009, 64/2009.
Зaкoн o рaду, Службени лист РЦГ, бр. 49/2008, 26/2009, 59/2011 и 66/2012.
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У Македонији Закон о трговачким друштвима48 не прописије могућност ангажовања чланова домаћинства од предузетника без заснивања радног односа. Та могућност није прописана ни Законом о радним односима Македоније.49
2. Пословођа
Закон о привредним друштвима садржи посебне одредбе о радном ангажовању пословође. Предузетник може писаним овлашћењем
поверити пословођење пословно способном физичком лицу. Ово значи
да лице старије од 15 година иако може засновати радни однос, под условима прописаним законом о раду, не може обављати послове пословође
код предузетника ако нема пословну способност.
Ово пословођење може бити опште или ограничено на једно или
више издвојених места обављања делатности. Пословођа мора бити у
радном односу код предузетника.50 Изузетно, ако је предузетник из
оправданих разлога привремено одсутан (болест, школовање, избор на
функцију и сл.), а нема запосленог пословођу, он може опште пословођење поверити члану свог породичног домаћинства за време тог одсуства,
без обавезе да га запосли. Поверавање пословођења лицу које није члан
породичног домаћинства, у сваком случају, повлачи обавезу заснивања
радног односа са тим лицем, па и ако је предузетник из оправданих разлога одсутан и спречен да пословођење врши непосредно.
Специфично је да се пословођа одређује писаним овлашћењем,
дакле слободном вољом предузетника што би представљало вољно заступање, а ЗПД уређује да пословођа има својство законског заступника.
Значи ради се о комбинацији вољног и законског заступника. Предузетник својом вољом (писаним овлашћењем које је облик пословног пуномоћја) одређује личност пословође и обим пословођења а законом је одређено да исти даље има својства законског заступника. Пословођа се
овлашћује да обавља уобичајене послове у вршењу пословне делатности
предузетника.

48

49
50

700

Закон за трговските друштва, Службен весник на РМ, бр. 28/2004, 84/2005, 71/2006, 25/2007,
87/2008, 17/2009, 23/2009, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013,
87/2013, 38/2014, 41/2014, 13/2014, 88/2015.
Закон за работните односи, Службен весник на РМ, бр. 158/10.
Значи пословођа не може бити лице које код предузетника обавља привремене или повремене
послове, које је ангажовано по уговору о делу или по уговору о допунском раду.

РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО

Право и привреда

Пословођење по ЗПД може бити опште или ограничено на једно
или више издвојених места обављања делатности. То значи да овлашћење може бити ограничено у погледу врсте радњи које пословођа може
предузимати (нпр. може се дати овлашћење за све радње, осим за плаћање, или за све радње, осим за закључење уговора којим се на страни предузетника стварају неке обавезе, или се оптерећује имовина предузетника,
итд.). Такође, овлашћење може бити ограничено на само део пословања
предузетника или на једно или више издвојених места. И, најзад, пуномоћје може бити ограничено супотписом предузетника. Пословођа може
бити овлашћен да предузима све радње, али уз супотпис предузетника
или може бити овлашћен за предузимање само појединих радњи, или за
вођење само појединих делова пословања предузетника, али, такође, уз
супотпис предузетника.
Ако су за обављање делатности предузетника прописани посебни
услови у погледу личних квалификација предузетника, пословођа мора
да испуњава те услове. Пословођа се региструје у складу са законом о регистрацији.51 У случајевима када предузетник обавља делатност преко
пословође, за пословање је одговоран пословођа.52 Пословођа има сва
права пословодног органа у погледу заступања и представљања као и
права и обавезе у погледу контроле законитости рада, укључујући и право обуставе од извршења незаконитог акта.53

IV Закључак
Имајући у виду изнето може се поставити питање да ли је нашим
Законом о привредним друштвима на адекватан начин уређено радно ангажовање чланова породичног домаћинства за рачун предузетника? На
први поглед, јасно је да су одредбе прилично нејасне и да могу створити
проблем у практичној примени од стране предузетника. Са друге стране,
51

52

53

Вид. ЗПД, чл. 89. Тако и судска пракса „Законито је достављање парничној странци, предузетнику, власнику радње регистроване за обављање привредне делатности, преко пословође
радње који је уписан код Агенције за привредне регистре са овлашћењима да заступа радњу
на основу Закона о приватним предузетницима“. Из решења Привредног апелационог суда,
Пж. 1018/2010. од 24. 2. 2010. године, Paragraf Lex.
„Лице које предузетник овласти за пословођу свог објекта има, под условима прописаним
Законом о привредним друштвима, положај његовог законског заступника, па се питање пословођења мора поуздано утврдити јер од тога зависи субјективни идентитет окривљеног.“
Из пресуде Вишег прекршајног суда, Прж. 22903/2013 од 15. 11. 2013. године, Paragraf Lex.
Стеван Шогоров, „Уговорно предузеће“, Зборник Матице српске за друштвене науке, бр.
85/1988, 144.
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може се поставити питање да ли је оправдано да чланови породичног домаћинства морају бити у радном односу.
Ако погледамо законско решење да привредна друштва не морају
имати запослене, да директор привредног друштва не мора бити у радном односу може се оправдано поставити питање зашто предузетник
(који је обавезно порески обвезник) мора ангажоване чланове домаћинства имати у радном односу. Зашто пословођа предузетника, ако је члан
породичног домаћинства, мора бити у радном односу а директор привредног друштва не мора? Посебно, ако се ради о нпр. пословима домаће
радиности, делатности која се обавља код куће и сл.
Ради отклањања нејасноћа Закон о привредним друштвима би
требало мењати у том смислу да се члановима породичног домаћинства
предузетника дозволи радно ангажовање за предуезтника, као и ангажовање у својству пословође, без заснивања радног односа или да исти могу
обављати делатност предузетника само по уговору о раду или неком другом уговору о радном ангажовању без заснивања радног односа.
Мишљења смо да је стари Закон о приватним предузетницима
имао далеко боље решење, а има га и Закон о обрту и сродним дјелатностима ФБИХ, и да није оправдано захтевати од предузетника да чланови
његовог породичног домаћинства буду у радном односу, посебно за делатности старих и уметничких заната и домаће радиности. Ово посебно
ако се има у виду и питање одговорности чланова домаћинства за обавезе предузетника. Наиме, брачни друг предузетника одговара за обавезе
предузетника уколико се њихово заједничко породично домаћинство издржавало од прихода остварених обављањем делатности предузетника. С
тим у вези судска пракса је заузела став: „Супружници солидарно одговарају за позајмицу која је дата једном од супружника, који је иступао у
својству предузетника, уколико се њихово заједничко домаћинство издржавало од прихода остварених предузетничком делатношћу”.54 Поред тога, посебно је уређена одговорност чланова домаћинства за пореске обавезе предузетника. Наиме, за порез на приходе од самосталне делатности
јемче супсидијарно својом имовином сви пунолетни чланови домаћинства обвезника (брачни друг, родитељи, деца, усвојеник и усвојилац
предузетника) који у моменту настанка обавезе чине домаћинство обвезника.55 Под домаћинством Закон о порезу на доходак грађана подразу54
55
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Из пресуде Апелационог суда у Новом Саду, Гж. 615/2012 од 18.10.2012. године, Paragraf Lex.
Закон о порезу на доходак грађана, Службени гласник РС, бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004,
62/2006, 65/2006, 10/2007, 7/2008, 7/2009, 31/2009, 44/2009, 3/2010, 18/2010, 4/2011, 50/2011,
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мева заједницу живота, привређивања и трошења остварених прихода.56
Може се закључити да је боље решење да чланови породичног домаћинства предузетника могу обављати делатност за предузетника без заснивања радног односа јер као домаћинство чине заједницу привређивања и
трошења остварених прихода.

Velisav MARKOVIĆ, PhD
Associate Professor at the Faculty of Business in Valjevo
Singidunum University of Belgrade

APPLICATION OF LABOR LAWS TO ENTREPRENEURS
Summary
An entrepreneur is a natural person with full business capacity who performs activities in order to achieve income and that is registered as such in
accordance with the law on registration. Employed entrepreneur may have the
status of self-employed or an employer. When employs one or more employees in the exercise of entrepreneurial activity entrepreneur has the status of
employer and it applies general legal regime of labor relations. However, the Law on Companies prescribes specific provisions on the work of members of the family of entrepreneurs without employment, as well as the work of managers. In
this article, the author, using the comparative method, theory and practice, is
presenting the application of general and special labor laws introduced by the Law on Companies relating to entrepreneurs as legal form of business, with
identification of problems and with guidelines for solving them.
Key words: entrepreneur, self-employed, working members of the family, the
manager.
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91/2011, 7/2012, 93/2012, 114/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014,
5/2015, 112/2015, чл. 157 ст. 2.
Закон о порезу на доходак грађана, чл. 10 ст. 3.
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Мр Весна БИЛБИЈА
Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд
Миритељ/арбитар код Републичке агенције за мирно решавање
радних спорова

ПРАВО НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ И
ПОСТУПАК У ПАРНИЦАМА ИЗ РАДНИХ ОДНОСА
Резиме
Негативни пословни амбијент током транзиције и приватизације имао је за последицу кршење свих људских права, а најчешће радних
и социјалних, па се број спорова из радних односа знатно повећао. Иако у
поступцима у парницама из радних односа, а нарочито приликом одређивања рокова и рочишта, суд посебно води рачуна о потреби хитног
решавања радних спорова, они трају годинама и због тога неретко завршавају пред Европским судом за људска права. Сва права, обавезе и одговорности из радног односа имају социјални карактер и запослени често
има егзистенцијални интерес да хитно добије судску одлуку о законитости неке мере, односно о томе да ли му неко право припада или не, због
чега се и у сложенијим предметима тешко налази оправдање за неделотворно поступање судова.
Право на суђење у разумном року, као људско и Уставом зајемчено
право, je по први пут у Републици Србији уређeнo посебним законом. Када
се има у виду да је из Закона о раду брисана одредба којом је било прописано да се спор пред надлежним судом правноснажно окончава у року од
шест месеци, питање заштите права на суђење у разумном року у парницама из радних односа нарочито добија на значају.
Кључне речи: закон, право на суђење у разумном року, парнице из радних
односа, хитно решавање радних спорова, оптимално потребно време.
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I Нормативни оквир трајања судских и других поступака
из радних односа
Негативни пословни амбијент током транзиције и приватизације резултирао је кршењем свих људских права, а најчешће радних и социјалних,
па се број спорова из радних односа највише повећао. У поступку у парницама из радних односа, а нарочито приликом одређивања рокова и рочишта, суд посебно води рачуна о потреби хитног решавања радних спорова,
они трају годинама и неретко завршавају у Стразбуру, пред Европским судом за људска права. Број представки је у периоду од 2011. до 2013. године
порастао 300 пута, има их преко 12.500, а само током 2012. године Србији је
наложено да исплати 1,6 милиона евра на име накнаде штете.1
Више је различитих фактора који доводе до овог негативног тренда, због чега је важно сагледати, а затим обухватити већи број начина који ће стимулисати и гарантовати делотворан и брз поступак. Овај циљ
постиже се, најпре, процесним законима, који треба да оживотворе гарантовано право на суђење у разумном року. Потом, растерећењем надлежности судова, које треба да омогући да се судови више посвете судећим стварима (закони којима се уређује јавно бележништво, посредовање у решавању спорова итд.), те мерама који се односе на повећање броја
судија и судијских помоћника. Свакако, право на разумно суђење може
бити обезбеђено и законским одредбама које се налазе мимо процесних
закона, нпр. у законима којима се уређује положај судова и коначно - посебним законима, чија је сврха заштита права на суђење у разумном року.
1. Поступци у парницама из радних односа
Закон о парничном поступку2 је предвидео заоштравање процесне дисциплине, те сузбијање злоупотребе процесних права, којима се конкретизује
право на суђење у разумном року и убрзање поступка. Дужност је странака да
предложе временски оквир и суд ће их у позиву за припремно рочиште између осталог упозорити и на то.3 Странка је дужна најкасније на припремном
рочишту или на првом рочишту за главну расправу (ако припремно рочиште
није обавезно) да изнесе све чињенице којима образлаже своје предлоге, да
предложи доказе којима потврђује те чињенице, да се изјасни о наводима и
1
2
3

Олга Кићановић, „Предности вансудског решавања радних спорова: законске и потенцијалне могућности“, Радно и социјално право, бр. 1/2014, 270.
Закон о парничном поступку-ЗПП, Службени гласник РС, бр. 72/2011, 49/2013 - одлука УС,
74/2013 - одлука УС и 55/2014.
ЗПП, чл. 303, ст. 1.
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предложеним доказима противне стране, као и да предложи временски
оквир за спровођење поступка.4 Суд ће на овом рочишту одлучити које ће доказе извести на главној расправи и решењем ће одредити временски оквир за
спровођење поступка.5 Уређујући посебне поступке, Закон о парничном поступку у својој глави XXIX уређује поступак у парницама из радних односа.
Одредбе чл. 438. изричито прописују да у поступку у парницама из радних
односа, а нарочито приликом одређивања рокова и рочишта, суд посебно води рачуна о потреби хитног решавања радних спорова.
Динамика радног законодавства је неспорна. Основни закон који
регулише радне односе, Закон о раду6 је више пута мењан и допуњаван,
последњи пут јула месеца 2014. године. Изменама у члану 195. Закона, који регулише право запосленог односно представника синдиката чији је
запослени члан ако га запослени овласти, да против решења којим је повређено право запосленог или кад је запослени сазнао за повреду права,
покрене спор пред надлежним судом, рок за покретање спора je са досадашњих 90 дана смањен на 60 дана од дана достављања решења, односно
сазнања за повреду права. Поред тога, брисан је став 3. поменутог члана,
којим је било прописано да се спор пред надлежним судом правноснажно окончава у року од шест месеци, с обзиром да су рокови за поступање судова регулисани посебним прописима.
Закон о спречавању злостављања на раду,7 којим се уређује забрана
злостављања на раду и у вези са радом; мере за спречавање злостављања и
унапређење односа на раду; поступак заштите лица изложених злостављању
на раду и у вези са радом и друга питања од значаја за спречавање и заштиту
од злостављања на раду и у вези са радом, приликом прописивања судске заштите, посебним чланом прописује хитност тог поступка. Наиме, одредбама
чл. 32. поменутог закона, поступак у парницама за остваривање заштите од
злостављања јесте хитан. Суд ће тужбу са прилозима доставити туженом на
одговор у року до 15 дана од дана пријема тужбе.8

4
5
6
7
8
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ЗПП, чл. 308, ст. 1.
ЗПП, чл. 308, ст. 3.
Закон о раду, Службени гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14.
Закон о спречавању злостављања на раду, Службени гласник РС, бр. 36/10.
ЗПП, чл. 297, ст. 1. Тужени је дужан да у року од 30 дана од дана достављања тужбе са прилозима поднесе суду одговор на тужбу.
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2. Мирно решавање радних спорова
Закон о мирном решавању радних спорова,9 уређује начин и поступак мирног решавања колективних и индивидуалних радних спорова,
избор, права и обавезе миритеља и арбитара и друга питања од значаја за
мирно решавање радних спорова.10
Kолективним радним спором сматра се спор поводом закључивања,
измена и допуна или примене колективног уговора; примене општег акта којим се регулишу права, обавезе и одговорности запослених, послодаваца и
синдиката; остваривања права на синдикално организовање; штрајка и поводом остваривања права на информисање, консултовање и учешће запослених
у управљању, у складу са законом, а индивидуалним спором сматра се спор
поводом дискриминације и злостављања на раду, отказа уговора о раду и уговарања исплате и минималне зараде, затим спор поводом појединачних права грађана утврђених колективним уговором, другим општим актом или уговором о раду - накнада трошкова за исхрану у току рада, накнада трошкова за
одлазак и долазак са рада, исплата јубиларне награде, исплата регреса за коришћење годишњег одмора, а страном у индивидуалном спору сматра се запослени и послодавац. Мирење је поступак у коме миритељ пружа помоћ
странама у колективном спору са циљем да закључе споразум о решењу спора или у коме миритељ странама у колективном спору даје препоруку о начину решавања спора, а арбитража је поступак у коме арбитар одлучује о предмету индивидуалног спора.11
У циљу пружања помоћи и спречавања настанка спора, Закон о мирном решавању радних спорова је прописао да учесници у закључивању колективног уговора могу да, заједнички или појединачно, поднесу предлог
Агенцији за мирно решавање радних спорова за учешће миритеља у колективном преговарању.12 Ако је предлог поднео један од учесника, Агенција
доставља предлог и документацију другим учесницима с позивом да се у року од три дана изјасне да ли прихватају учешће миритеља у колективном
преговарању. Поступак мирења у колективном спору води се пред Одбором
за мирење кога чине по један представник страна и миритељ. Рокови су
кратки: миритељ је дужан да закаже расправу у року од три дана од дана
пријема предлога и документације о предмету спора, стране у спору су ду9
10
11
12

Закон о мирном решавању радних спорова – ЗМРРС, Службени гласник РС, бр. 125/2004 и
104/2009.
ЗМРРС, чл. 1, ст. 1.
ЗМРРС, чл. 2-4.
ЗММРС, чл. 16-29, уређује колективни спор.
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жне да најкасније до дана када је расправа заказана, одреде свог представника у Одбору. Потом, ако Одбор не донесе препоруку у року од пет дана од
дана закључења расправе, миритељ може странама у спору да предложи препоруку. Препорука не обавезује стране у спору, али ако је стране прихвате закључују споразум о решењу спора. Ако се поступак мирења не оконча закључењем споразума о решењу спора пред Одбором у року од 30 дана од дана отварања расправе, миритељ распушта Одбор и наставља поступак мирења непосредним контактом са странама у спору, у ком случају им помаже да
се састану, расправљају о предмету спора и на крају ипак закључе споразум.
Слично обавези миритеља, арбитар је дужан да закаже расправу у
року од три дана од дана пријема предлога и документације о предмету
спора. Арбитар обавештава стране о томе, отвара расправу заказаног дана,
утврђује да ли сва позвана лица присуствују расправи, руководи расправом, узима изјаве од страна у спору и других лица у поступку итд. Одлагање расправе је могуће и арбитар ће то учинити на захтев стране у спору
или по службеној дужности, с тим да је дужан да најкасније у року од пет
дана од дана одлагања расправе, закаже следећу. Решење о предмету спора
арбитар доноси у року од 30 дана од дана отварања расправе.13
Мирно решавање спорова представља потенцијал који заслужује
системску подршку како би у будућности доживео потпуну афирмацију.
Разлози су, с једне стране, у предностима овог начина решавања спорова:
добровољност, непристрасност, заснованост на толеранцији, култури
компромиса и дијалога, решење прихватљиво за обе стране, брзина, економичност и ефикасност итд., а са друге у „манама“ судског поступка:
статичност, формалност, судски поступци дуго трају, продубљивање сукоба и недобровољност у извршавању пресуде, губитак поверења у правосуђе, високи трошкови судских такси и заступања.
Поступак тзв. „унутрашње арбитраже“ познаје и Закон о раду. Наиме, заштиту својих појединачних права, запослени могу остварити и у поступку који представља покушај унутрашњег решавања спорног питања између послодавца и запосленог, без препуштања тог решавања субјектима
ван послодавца14. Наиме, општим актом и уговором о раду може се предвидети поступак споразумног решавања спорних питања између послодавца и
запосленог. Спорна питања решава арбитар кога споразумом одређују стране у спору из реда стручњака у области која је предмет спора. У питању је за13
14
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ЗММРС, чл. 30-37, уређује индивидуални спор.
Отуд назив „унутрашња арбитража“, док је „спољна арбитража“ поступак мирног решавања
индивидуалног радног спора који регулисан одредбама ЗМРРС.
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конска могућност, тј. наведена норма нема принудни карактер, те запослени
и послодавац могу, али не морају, да предвиде поступак споразумног решавања спорних питања. Уколико се одлуче да искористе дату могућност, на
располагању су им кратки рокови, рок за покретање поступка пред арбитром је три дана од достављања решења запосленом, а арбитар је дужан да
донесе одлуку у року од десет дана од дана подношења захтева за споразумно решавање спорних питања. Одлука арбитра је коначна и обавезује послодавца и запосленог. За време трајања поступка пред арбитром због отказа
уговора о раду, запосленом мирује радни однос, а решење о отказу уговора о
раду постаје извршно, ако арбитар не одлучи у року од десет дана. Иако
„унутрашња“ арбитража није заживела, новелирање закона из јула месеца
2014. године није обухватило одредбе којима је уређена.

II Разумни рокови у парницама из радних односа
Остваривању права на суђење у разумном року доприноси, како је
речено и растерећење судова, који онда, имају могућност да се више посвете
судећим стварима, те спроводе ефикасне поступке и у оптимално потребном времену доносе одлуке. Вансудско, мирно решавање спорова јесте један
од видова растерећења судова. Међутим, предуслов мирног решавања радног или било ког другог спора је – добровољност. А ако добровољности нема, преостаје судски поступак. Судови су самостални и независни државни
органи који штите слободе и права грађана, законом утврђена права и интересе правних субјеката и обезбеђују уставност и законитост; суде на основу
Устава, закона и других општих аката, када је то предвиђено законом, општеприхваћених правила међународног права и потврђених међународних
уговора. И у судском поступку, стране у спору оправдано очекују поштовање права на суђење у разумном року, што подразумева оптимално потребно
време да се отклони правна несигурност, одлучи да ли неко има право или
га нема, да ли је крив или није крив итд. Штавише, и она страна која неће успети у покренутом спору, има право да то сазна у разумном року.
Које је то време, тј. који је то временски период, гледано кроз месеце и
године, који је оптимално потребан и због тога разуман? Правило 3-2-1, по
коме су три године разуман рок за доношење одлуке у првом степену, две године за другостепени поступак, а једна година је представља разуман рок у
поступку по ванредним правним лековима, може да послужи као временски
орјентир.15 Међутим, иако може да послужи као одређени „временски мо15

Са секције „Суд у конекситету правде“, Копаоничка школа природног права, 12-17 децембра
2015. године
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дел“, релативност таквог оријентира, као и било ког другог временског детерминисања, проузрокован је различитим карактеристикама предмета чији се
трајање оцењује, односно осељује се да ли су окончани у разумном року. Тако,
рок од 3 године може да буде прекратак или предугачак. На пример, из праксе Европског суда за људска права, у предмету X против Француске,16 подносилац представке је био заражен вирусом ХИВ-а преко трансфузије крви и
повео је против државе поступак за накнаду штете. С обзиром на здравствено
стање подносиоца представке и очекивану дужину његовог животног века,
Суд је закључио да је поступак који је трајао две године неразумно дуг, да домаћи судови нису искористили која имају да убрзају поступак. С друге стане,
код сложенијих предмета, прекорачени рок од три године се не мора се показaти као неразумно дуг. Сложеност предмета тиче се како чињеница, тако и
правних питања: нпр. доношење правилне одлуке о предмету спора подразумева већи број опсежних вештачења, спајање датог предмета са другим предметима,17 присуство међународних елемената итд. Из праксе Европског суда,
као такав је пример из нашег региона, Тричковић против Словеније, поступак у вези с аконтацијом подносиочеве војне пензије. Наиме, после распада
заједничке државе, словеначка влада је преузела одговорност за исплате војних пензија. Била је то прва у од великог броја уставних жалби које су се односиле на пензије припадника бивше ЈНА и с обзиром на то да је домаћи суд
морао детаљно да испита суштину предмета, суд је сматрао да је предмет око
кога се водио парнични поступак био врло сложен.18
Дакле, апсолутни временски критеријум није могуће одредити.
Поред сложености предмета, релевантни чиниоци су и које је право подносиоца угрожено, те понашање страна у спору, подносиоца представке
и судских органа (у погледу процесне дисциплине, ревности у предузимању процесних радњи, подношењу захтева за одлагање и противљењу
таквим захтевима друге стране и тсл.).
Где спадају поступци у парницама из радних односа? Природно је
очекивање да се кривични поступци решавају брже од грађанских, поготово
ако је оптуженик у притвору док траје суђење, али се и код грађанскоправних парница оправдано очекује експедитивност, ефикасност, нарочито онда
16
17

18
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X. v. France, 23.март 1991, 47-49, наведено према: Нула Мол, Катарина Харби, Право на правично
суђење, Водич за примену члана 6 Европске конвенције о људским правима, Београд, 2007, 57.
У предмету Евинг против Уједињеног крањевства, Ewing v. the United Kingdom, 56 DR 71, спајање три предмета услед кога је дошло до одлагања суђења није сматрано произвољним и неразумним, нити узроком непотребног кашњења, с обзиром на потребу за исправним вођењем судског поступка. Вид. Н. Мол, К. Харби, 52.
Tričković v. Slovenia, 12. јун 2001, вид. Н. Мол, К. Харби, 50.
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када је због права које му је угрожено, подносилац представке у некој врсти
егзистенцијалне нужности, када није могуће повратак у пређашње стање.
Ако нема сумње да су приоритети у хитности одлучивања предмети који се
тичу права детета,19 као и други предмети са израженом породично-социјалном нотом, као следећи се јављају радни спорови, најпре спорови поводом отказа уговора о раду, али и других питања из радног односа, нпр. у
предмету који се вођен због суспензије, Европски суд је саопштио да запослени који сматра да је неправедно суспендован има важан лични интерес
да хитно добије судску одлуку о законитости те мере.20
Престанак радног односа отказом уговора о раду од стране послодавца представља најрадикалнији утицај на радоправни положај запосленог. Последица је да радног односа више нема и том смислу обележје
санкције је изражено у највећем степену.
Имајући у виду изузетан значај права које је предмет поступка за
подносиоца захтева, односно чињеницу да се ради о спору за поништај
одлуке о престанку радног односа, околност да је овакав по закону хитан,
да је чињенично и правно предмет релативно сложен, да предлагач, иначе тужилац у том спору, није допринео да предмет не буде решен у разумном року, да је укупно трајање поступка износило 6 године, те да је о
жалби странке одлучено у року који је дужеи од 4 године, Решењем бр.
Р4р 100/2014 од 12.03.2014. године Врховни касациони суд је утврдио да
је повређено право подносиоца захтева на суђење у разумном року.
Потом, у образложењу Решења Врховног касационог суда бр. Р4 р
12/2014 од 13.06.2014. године, којим је утврђено да је предлагачу повређено право на суђење у разумном року, наведено је и следеће „ ...чланом 10.
Закона о парничном поступку прописано је да странка има право да суд
одлучи о њеним захтевима и предлозима у разумном року, да поступак
спроведе без одуговлачења, у складу са претходно одређеним временским
оквиром за предузимање парничних радњи и са што мање трошкова.
Разумни рок је оптимално потребно време да се одлучи о неком
праву странке које је спорно, да би се отклонила неизвесност и странка
имала сазнање о томе да ли јој то право припада или не, чиме се постиже и правна сигурност.
Када се има у виду да да се ради о спору за поништај одлуке о престанку радног односа, који је хитне природе, за који је према Закону о раду предви19
20

Случај Hokkanene v. Finland, 23. септембар, 1994, 72: цењено да је од суштинског значаја да се
предмети који се односе на старатељство брзо решавају, вид. Н. Мол, К. Харби, 56.
Obermeier v. Germany, 28. јун 1990, 72, Н. Мол, К. Харби , 56.
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ђен рок од шест месеци за његово решавање, два периода неактивности Апелационог суда у Београду који укупно износе око 40 месеци, не могу се сматрати разумним временом потребним за окончање овог спора. Чињенично и
правно овај предмет није сложен, по закону је хитан, предлагач као тужилац
у том спору није допринео да предмет не буде решен у разумном року... “.
Хитност је оправдана и у случајевима када предмет није поништај
одлуке о престанку радног односа. Тако, у спору за исплату новчаног потраживања из радног односа, подносилац је поднео тужбу ради исплате разлике зараде, у образложењу Решења Врховног касационог суда бр. Р4 р
88/2014 од 11.02.2014. године, којим је утврђено је да је предлагачу повређено право на суђење у разумном року, наведено је и следеће: „Када се има у
виду значај права за подносиоца захтева, односно да се ради о спору за исплату новчаног потраживања из радног односа, који је хитне природе, да је
поступак трајао 10 година и 4 месеца, до доношења првостепене пресуде и
да је другостепени трајао преко 3 године, овај период не може се сматрати
разумним временом потребним за окончање спора. Трајање парничног поступка и појам разумног судског поступка је релативна категорија која зависи од низа чинилаца које је потребно ценити у сваком појединачном случају. У конкретном случају се ради о релативно сложеном спору, али у поступку који је по закону хитан, а значај за подносиоца велики“.21
Сва права, обавезе и одговорности из радног односа имају социјални карактер и запослени често има егзистенцијални интерес да хитно
добије судску одлуку о томе да ли му неко право припада или не, због чега се и у сложенијим предметима тешко налази оправдање за неделотворно поступање судова.
Код оцене дужине трајања поступка који не испуњава захтев разумног рока не узима се у обзир оптерећеност суда или конкретног судије
бројем предмета.22

III Основне напомене о нормативном регулисању заштите права
на суђење у разумном року
Појмови права на правично суђење и у оквиру њега – права на суђење у разумном року, постају саставним делом нашег правног поретка ратификацијом најзначајнијих међународних акта из области људских права,
21
22
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Да се ради о спору хитне приороде, цењено је и када се радило о спору за исплату новчаног
потраживања из радног односа-накнаде штете по основу разлике у примањима.
Сентенца из Решења Врховног касационог суда Р4 у 28/2024. године утврђена на седници
Одељења за заштиту права на суђење у разумном року 19.03.2015. године.
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најпре Европском конвенцијом за заштиту људских права и слобода из
1950. године, коју је ратификовала Државна заједница Србија и Црна Гора.23
Према одредбама члана 6 ст. 1 Конвенције: „Свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и обавезама или о кривичној оптужби против њега, има право на правичну и јавну расправу у разумном
року пред независним и непристрасним судом, образованим на основу
закона“. Ратификацијом jе прихваћена обавеза поштовања тог права, а
Уставом Републике Србије24 ова је формулација готово у целини преузета, те одредбе чл. 32, ст. 1. која носе назив „Право на правично суђење“
прописују да „Свако има право да независан, непристрасан и законом
већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о оптужбама против њега“.
И Устав Републике Србије јемчи право на суђење у оквиру сложеног права на правично суђење, која оба права су елементи, деривати још
ширег права на судску заштиту.
Право на суђење у разумном року не може да се непосредно
оствари на основу уставне норме и неопходно је да се законом пропише
начин његове заштите.
Заштита права на суђење у разумном року уведена је у домаћи
правосудни систем пре неколико година у виду уставне жалбе о којој је
одлучивао Уставни суд. Наиме, од маја 2014. године, Законом о уређењу
судова25 уведено је право грађана да поднесу тужбу непосредно вишем
суду уколико сматрају да им судски поступак предуго траје. Одредбе чл.

23

24
25

Закон о ратификацији Европске конвеније за заштиту људских права и основних слобода, измењене у складу са Протоколом број 11, Протокола уз Конвенцију за заштиту људских права и
основних слобода, Протокола број 4 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода којим се обезбеђују извесна права и слободе који нису укључени у Конвенцију и први протокол уз њу, Протокола број 6 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о
укидању смртне казне, Протокола број 7 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних
слобода, Протокола број 12 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и
Протокола број уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укидању смртне
казне у свим околностима, Службени лист Србије и Црне горе – међународни уговори, бр. 09/03,
5/05, 7/05 и Службени гласник РС – међународни уговори, бр. 12/10.
Устав Републике Србије, Службени гласник РС, бр. 98/2006.
Закон о уређењу судова, Службени гласник РС, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др.
закон, 78/2011 - др. закон, 101/2011, 101/2013 и 40/2015 - др. закон
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8а-8в Закона о уређењу судова сада су брисанe,26 као и одредба члана 82.
став 2. Закона о Уставном суду27 која је гласила да се Уставна жалба може
изјавити и ако нису исцрпљена правна средства, у случају када је подносиоцу жалбе повређено право на суђење у разумном року.
Међутим, то решење није дало одговарајуће резултате, због чега се
ово људско и нашим Уставом зајемчено право, по први пут у Републици
Србији уређује посебним законом - Закон о заштити права на суђење у
разумном року.28
Предмет и сврха, питање ко су имаоци права на суђење у разумном року, правна средства којима се штити право на суђење у разумном року и мерила за оцену трајања суђења у разумном року, чине основне одредбе Закона о заштити суђења у разумном року. Овим законом уређује се заштита права на суђење у разумном року, а сврха закона јесте да пружи судску заштиту права на
суђење у разумном року и тиме предупреди настајање повреда права на суђење
у разумном року. Судска заштита права на суђење у разумном року укључује и
истрагу коју у кривичном поступку спроводи јавни тужилац. Право на суђење
у разумном року има свака странка у судском поступку, што укључује и извршни поступак, сваки учесник по закону којим се уређује ванпарнични поступак, а оштећени у кривичном поступку, приватни тужилац и оштећени као тужилац само ако су истакли имовинско-правни захтев. Јавни тужилац као
странка у кривичном поступку нема право на суђење у разумном року.
Правна средства којима се штити право на суђење у разумном року су: приговор ради убрзавања поступка, жалба и захтев за правично задовољење. Странка не плаћа судску таксу у поступцима у којима се штити право на суђење у разумном року, они су хитни и имају првенство у
одлучивању. При одлучивању о правним средствима којима се штити
право на суђење у разумном року уважавају се све околности предмета
суђења, пре свега сложеност чињеничних и правних питања, целокупно
трајање поступка и поступање суда, јавног тужилаштва или другог државног органа, природа и врста предмета суђења или истраге, значај
предмета суђења или истраге по странку, понашање странака током поступка, посебно поштовање процесних права и обавеза, затим поштова-

26

27
28
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Одредбе чл. 8А уређивале су заштиту права на суђење у разумном року, одредбе чл. 8Б су уређивале одлуку по захтеву за заштиту права на суђење у разумном року, а одредбе чл. 8в, предвиђале су сходну примену Закона о ванпарничном поступку
Закон о Уставном суду, Службени гласник РС, бр. 109/07, 99/11 и 18/13-УС.
Закон о заштити права на суђење у разумном року – ЗЗСРР, Службени гласник РС, бр.
40/2015.
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ње редоследа решавања предмета и законски рокови за заказивање рочишта и главног претреса и израду одлука.
Поступак у коме се штити право на суђење у разумном року почиње подношењем приговора. Странка подноси приговор суду који води
поступак или суду пред којим се води поступак ако сматра да је јавни тужилац повредио њено право. Поступак по приговору води председник
суда, који и одлучује о приговору. Годишњим распоредом послова он може одредити једног судију или више судија да поред њега воде поступак и
одлучују о приговорима. Председник суда дужан је да одлучи о приговору у року од два месеца од дана пријема приговора и дае решењем приговор одбија или га усваја и утврђује повреду права на суђење у разумном
року. Судија и јавни тужилац немају право на жалбу против решења којим се приговор усваја. Ако председник суда не одлучи по приговору у
року од два месеца, или ако одбије приговор, странка ће имати право да
поднесе жалбу о којој ће одлучивати председник непосредно вишег суда.
Странка ће имати право да поднесе нови приговор у истом поступку
после истека четири месеца од пријема решења којим му је први приговор
одбијен. Уколико је до повреде права дошло у току истраге, за коју је одговоран јавни тужилац, председник суда ће своје решење којим је утврђена
повреда права, доставити непосредно вишем тужиоцу. Виши тужилац ће у
том случају бити дужан да у року од осам дана наложи поступајућем тужиоцу да предузме процесне радње ради убрзања поступка.29
После правноснажности решења којим су јој усвојени приговор
или жалба, грађанин ће стећи право на неку од пређвидених врста правичног задовољења.30 У погледу висине новчаног обештећења, одредбом
чл. 30, ст. 1. прописано је да се новчано обештећење признаје у висини од
300 евра до 3.000 евра у динарској противвредности на дан исплате према
средњем курсу Народне банке Србије по предмету.

IV Закључак
Судећи по свом формалном изгледу, правни оквир Републике Србије креће се већ двадесетак година, путем европских интеграција. Тако,
крећући се тржишним водама, нови правни оквир привреде Србије треба да обухвати ново својинско и институционално окружење, на ком путу претходно мора отклонити многе препреке и створити броје претпо29
30

„Приговор и жалба“ је назив друге главе ЗЗСРР, чл. 5-21.
ЗЗСРР, чл. 22-23.
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ставке: промена својинског оквира, нови институционални оквир, нова
улога државе, промена законодавног оквира, пре свега.31
Веома делотворан утицај на видљиви помак у побољшању законодавог и институционалног оквира имали су бројни међународни акти,
многа законска решења инспирисана су усвојеним међународним стандардима, као и самом праксом, најпре праксом Европске уније. Пуко преузимање решења заслужује и наилази на критички осврт. Пресађивање
(„правни транспланти“) правних правила других култура који немају корен у култури нашег друштва, а тиме ни претпоставки за успешно функционисање, те у вези с тим слабост постојећих институција и некритичко
пресађивање или калемљење институција из другог окружења имају слабе гаранције за успех.32 На удару оправдане критике је и „правна пренормираност“: на делу је инфлација прописа, тако примерена савременој држави која фрагментује и уситњава правни систем, стварајући међусобно
одвојена и готово ничим повезана острва правног поретка и спречавајући да се јасно спознају вредности које право штити и успостави јасна хијерархија међу њима. Мноштво прописа угрожава свест о обавезности
права. Као да се ствара зачарани круг: прописи се доносе и мењају да би
се ојачала правна сигурност, а ње је, опет са сваким новим прописом све
мање, што нас све враћа Тацитовој максими: Res publica corrupta plurime
leges, „Када држава не ваља мноштво је закона“.33
Не губећи из вида оправданим критикама пробуђени опрез, усклађивање и побољшање националног нормативог оквира у области заштите права на суђење у разумном року било је неопходно, када се има у виду
колико је дужина трајања поступка у Републици Србији велики и значајан проблем правосуђа и у вези с тим - заштита права на суђење у разумном року врло важно правно и политичко питање. Потреба за бољом
ефикасношћу судства стара је вероватно колико и ова грана власти. Наравно, ефикасност не сме урушити квалитет судских одлука, па је баланс
праве мере у том погледу и једно од централних питања у имплементацији овог закона.. Постизање „подношљиво неправедног права“ у овој
области, захтева од законодавства и институција система већи број ак31
32
33
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Мирко Васиљевић, „Реформа права у привреди“, Право и привреда, бр. 4-6/2014, 14.
М. Васиљевић (2014) , 15.
Из поздравне речи министра правде у Влади Републике Србије, Николе Селаковића, на отварању Копаоничке школе природног права, 14. децембра 2014. године, објављене Завршном
документу, двадесетседмог сусрета Копаоничке школе природног права који је одржан 1317.12.2014. године на Копаонику, 9.
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тивности и јасно утврђивање њихових дужности, односно одговорност и
санкцију због непоштовања или произвољности у испуњавању истих.

Vesna BILBIJA, Mag. iur.
Public company „Post offices of Serbia“
Arbitrator/conciliator, Republic Agency for Peaceful Settlement
of Labour Disputes

THE RIGHT TO HAVE A TRIAL IN A REASONABLE
TIME FRAME AND THE PROCEDURE OF LAWSUITS
IN THE DOMAIN OF LABOUR RELATIONS
Summary
Negative business environment during the transition and privatization
had, as its consequence, violation of all the human rights, most often labour and
social ones, which is why the number of lawsuits in the domain of labour rights
has increased significantly. Although in proceedings in lawsuits from the domain of the labour relations, and especially when setting time frames and hearings, court pays extra attention to the need of urgent settling of labour disputes,
they sometimes last for years and that is why they quite often end up at the
European Court of Human Rights. All the rights, obligations and responsibilities
from the domain of labour relations have the social character and the employee
often has an existential interest to get the judicial decision the legality of some
measure, whether he/she is entitled to a certain right or not, urgently which is
why it is difficult to find justification even in the more complicated cases for
ineffectiveness of the courts.
The right on a trial in the reasonable time frame, as a human right and
the right guaranteed by the Constitution, is for the first time regulated by the
special law. Taking into consideration the fact that the provision of the Labour
Law, which stated that the proceeding before the competent court is to be ended
in the time frame of six months, was erased then the issue of the protection of
the right to have a trial in a reasonable time frame when it comes to proceedings
concerning the labour relations particularly gains importance.
Key words: law, the right to have a trial in a reasonable time frame, proceedings concerning labour relations, urgent solving of the labour disputes, optimal time needed.
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РАДНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ И ПЕНЗИОНИСАЊЕ
СТАРИЈИХ РАДНИКА У СВИЈЕТЛУ АКТУЕЛНИХ
ДЕМОГРАФСКИХ КРЕТАЊА
Резиме
У раду се настоји, на цјеловит начин, одредити положај старијих
радника. У том циљу анализирају се аргументи за и против продужења
радног вијека, те оправданост престанка радног односа по сили закона у
моменту достизања одређене старосне доби. Анализа се врши уз уважавање друштвених процеса и демографских кретања. Пажња је усмјерена
на старосну дискриминацију и тражење одговора на питање када се разликовање на бази старосне доби (старости) може сматрати оправданим, а када не. Разматрају се мјере које треба да мотивишу старијe радникe на рад и континуирано усавршавањe. Закључује се да је потребан
сасвим нов третман старијих радника који подразумијева продужење
радног вијека, квалитетнију здравстену и радноправну заштиту, заштиту достојанства и заштиту од дискриминације.
Кључне ријечи: старији радници, обавезно пензионисање, старосна дискриминација, доживотно усавршавање.

I Увод
Не постоји јединствена дефиниција појма старијег лица, нити је
овај појам једнозначан. Према појединим ауторима доба старости дијели
се на рану, средњу и позну, при чему рана старост почиње са 65 година
живота. Дефиниције варирају од земље до земље у зависности од услова
живота и просјечног животног вијека. Стога, појам старијег лица треба
узети као релативан и завистан од конкретних околности и од сврхе у коју се дефинише. Но, појам старијег лица разликује се од појма старијег
радника који се, такође, дефинише на различите начине. Старијим радницима редовно се сматрају лица старија од 50, 55 или 57 година живота.
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Штавише, амерички Закон о старосној дискриминацији у запошљавању1
заштиту пружа запосленим лицима са навршених 40 година и више, док
Међународна организација рада2 под старијим радницима подразумијева
све оне који због старења могу имати тешкоће у запошљавању и занимању, остављајући истовремено државама чланицама могућност да дају
прецизнију дефиницију овог појма полазећи од услова, праксе и регулативе у тој земљи.
Околности у којима данас радимо учиниле су да радноправна теорија и радна законодавства све више пажње посвећују старијим радницима и да их издвајају у посебну категорију субјеката радног права. Као посебна категорија субјеката радног права, старији радници, захтијевају да
се посебно изучава њихов радноправни положај и заштита, те њихова
повезаност са значајним друштвеним појавама и процесима. Од положаја старијих радника у великој мјери зависи рјешавање проблема везаних
за пензиони систем, здравствени систем, запошљавање и образовање.
Разлози који ову тему чине додатно актуелном тичу се демокрафске кризе, економске кризе, те изражене дискриминације старијих радника. Под
демокрафском кризом подразумијева се актуелно демографско кретање
које се манифестује кроз тзв. убрзано старење становништва и карактерише готово цијелу Европу.3 Оно је резултат пада наталитета, али и продужавања човјековог животног вијека захваљујући напретку медицине и
укупном побољшању социо-економског амбијента. Неки подаци показују да ће до 2060. године 30% европске популације бити старије од 65 година живота и да ће економски завистан дио становништва (старији од 65
година и млађи од 15 година) чинити готово половину европске популације.4 Ово је разлог због чега се и Европа одлучила за концепт тзв. актив1

2
3

4

Aмерички Закон о старосној дискриминацији у запошљавању из 1967. године (енг. Age Discrimination in Employment Act) је савезни амерички закон који се бави заштитом права старијих
радника. Већина америчких држава има посебне законе којима се забрањује дискриминација
старијих радника а од државе до државе варира дефиниција старијег радника.
Препорука Међународне организације рада о старијим радницима бр. 162 из 1980. године
(енг. Older Workers Recommendation).
Брзина старења европске популације ће достићи максимум 2020-2025. године, с тим да ће неке земље Западне Европе бити слабије погођене, не због тога што становништво неће старити, већ због тога што пад наталитета неће бити тако јако изражен. За разлику од Њемачке,
Италије, Шпаније и неких других држава, Француска са својом специфичном стопом наталитета биће ускоро популарна као „најмлађа“ земља ЕУ. François Michaux, Training and employment: demographic crisis and economic recovery, C.A.G., Paris, 2009, 12.
Ann Numhauser-Henning, „Labour Law in a Greying Labour Market – In Need of a Reconceptualisation of Work and Pension Norms“, European Labour Law Journal, бр. 2/2013, 85-86.
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ног старења (енг. active ageing) који подразумијева старење људи у добром здрављу, са осјећањем професионалне испуњености и независности
у погледу обављања свакодневних активности и уз пуно учешће у друштвеном животу.5 Но, упркос наведеним прогностичким подацима у
пракси је веома изражена дискриминација и маргинализација старијих
радника и њихово пријевремено пензионисање. Да би се успјешно примјенио концепт тзв. активног старења и спријечиле посљедице актуелних
демографских кретања потребно је анализирати неколико важних питања као што су продужење радног вијека, заштита од дискриминације старијих радника, континуирано усавршавање и мотивација старијих радника, те посебна права (заштита) старијих радника.

II Продужење радног вијека – за и против
Традиционално поимање радног вијека који се окончава са навршених 60-65 година живота одавно је предмет преиспитивања. Све је више оних који сматрају да је продужење радног вијека нужност без које се
не могу савладати изазови старења становништава и потреба економске
одрживости пензионих система. Ипак, не постоји сагласност о томе које
је оптимално трајање радног вијека појединца. Продужење радног вијека
обично се оправдава са двије групе разлога од којих прву групу чине они
везани са личност појединца, док другу групу чине они везани за општу
добробит једне заједнице. Најприје се полази од претпоставке да право
на рад појединац ужива док год је радно способан. На овај начин штити
се и његово лично достојанство. Као аргумент се, такође, истиче економска и друштвена улога коју рад игра у животу појединца. Но, да ли ће се
чин пензионисања посматрати као „казна“ или као „награда“ у много чему зависи од конретних прилика у једној земљи као што су висина пензија, статус и положај пензионера али и од нивоа стручних квалификација,
те знања и способности сваког појединца. На другој страни, продужење
радног вијека оправдава се потребом стварања одрживог пензионог система и давања пуног доприноса друштву од стране сваког појединца. Закључује се да социјални издаци државе могу бити драстично и ефикасно
смањени уколико се продужи радни вијек.6 Насупрот овим, стоје аргументи који се противе продужењу радног вијека. Тако се продужење радног вијека доживљава као вид ограничења права на уживање старосних
5
6
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бенефиција. Ипак, много чешће се противници продужења радног вијека
позивају на принцип међугенерацијске солидарности (енг. intergenerational solidarity). Овај принцип се залаже за солидарност међу генерацијама,
па би старији радници требали да уступају радна мјеста млађим радницима. Но, без обзира на то што је солидарност као врлина и вриједност пожељна, овај принцип не траба користити као (једино) средство за борбу
против незапослености. Циљ би требао бити отварање оптималног броја
радних мјеста на којима може бити упошљена већина радноактивног становништва једне земље, независно од њихове старосне доби. Ово је у
основи идеја садржана у Препоруци бр. 162, која полази од тога да се
проблем запошљавања старијих радника треба рјешавати добро балансираним стратегијама пуне запослености које ће осигурати да се проблем
незапослености не преваљује са једне друштвене групе на другу.7 Уосталом, постоје и гледишта по којима снижавање старосне границе за остваривање права на старосну пензију повећава укупне трошкове државе и
фондова, при чему се тај терет преваљује на младе људе, па се оно што зовемо међугенерацијском солидарношћу може посматрати и као себичност старијих генерација.8 Имајући у виду значај ових питања за појединца али и друштво у цјелини, не би било исправно дати било ком крутом
рјешењу убједљиву предност. С обзиром на то да процјена оптималних
година за одлазак у старосну пензију зависи од врсте посла, потребних
способности за рад, потреба за кадром у одређеној области и услова рада
потребно је, у креирање модела пензионисања, укључити социјалне партнере и колективно преговарање.9
Стављајући све ове аргументе у контекст конкретних прилика и
околности, поједине државе су одлучиле да ли да подижу старосну границу за одлазак у пензију. У Црној Гори, законским измјенама из 2010. године10 старосна доб као услов за оставаривање права на старосну пензију по7
8
9

10

Дио I, тач. 2 Препоруке МОР-а о старијим радницима.
Jean-Pierre Laborde, „Young versus Old or Intergenerational Solidarity“, European Labour Law Journal, 2/2013, 101.
Увођење флексибилног пензионисања путем колективног преговарања могло би кориговати
приступ „једна величина одговара свима“ који је супротан принципу пропорционалности.
Simonetta Manfredi, Lucy Vickers, „Meeting the Challenges of Active Ageing in the Workplace: Is
the Abolition of Retirement the Answer?" European Labour Law Journal, vol. 4, no. 4, 2013, 268.
Закон о измјенама и допунама закона о пензијском и инвалидском осигурању, Службени
лист ЦГ, бр. 78/10, чл. 3. Према овим законским измјенама, подизање старосне границе за
одлазак у старосну пензију вршиће се постепено, за мушкарце до 2024. године, а за жене до
2040. године. Такође, према овим измјенама, мушкарац и жена ће 2040. године бити употпу-
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стављена је на 67 година живота чиме је уважено актуелно демографско
кретање и чињеница да старење становништва истовремено значи потребу
да старија лица остану што дуже радно активна.11 Питање трајања радног
вијека, међутим, треба посматрати одвојено од питања легитимних разлога за аутоматски и обавезни (по сили закона) престанак радног односа у
моменту достизања одређене старосне доби. Уопштено говорећи, овакво
(аутоматско) ограничење радног вијека, противи се принципима слободе
рада, једнаког третмана и заштите достојанства. Ово питање се данас
углавном анализира у контексту старосне дискриминације.

III Заштита старијих радника од дискриминације
Квалитет заштите старијих радника од дискриминације, у великој
мјери, одређује и квалитет њиховог укупног радноправног положаја.
Дискриминација старијих радника је дискриминација која за свој основ
има старост и која је мотивисана намјером послодавца да избјегне евентуалне тешкоће које могу настати усљед слабљења радних вјештина и
здравстеног стања старијих радника.12 Појам дискриминације старијих
радника не мора се нужно поклапати са појмом старосне дисркиминације. Ово из разлога што је појам старосне доби (као основ старосне дискриминације) знатно шири од појма старости (као основа дискриминације старијих радника) и представља генерички појам који укључује и појам старости. У том смислу, старосна дискриминација се може односити
и на дискриминацију младих радника (до 25 година живота). Ипак, под
старосном дискриминацијом обично се подразумијева дискриминација
старијих лица/радника.13 Она је резултат предрасуда о слабљењу радних

11

12

13
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ности изједначени у погледу услова за одлазак у старосну пензију што је у складу са правом
ЕУ (Директива 2000/78).
Ово рјешење, за које многи сматрају да исувише високо поставља границу за стицање услова
за одлазак у старосну пензију, дјелимично је ублажено чињеницом да је остављeна могућност
пријевременог пензионисања на које осигураник стиче право када наврши 62 године живота
и најмање 15 година пензијског стажа.
Бројни су примјери старосне дискриминације на раду: конкурс за посао у којем је као услов
постављена одређена старосна доб – нпр. до 35 година; послодавац одбија да запосли особу
која испуњава све услове конкурса за руководеће радно мjесто, са образложењем да је премлада и да неће имати онај ауторитет који руководилац треба да има у односу на запослене;
послодавац каже запосленом да га неће послати на обуку за рад на новој машини, јер је исувише стар да научи нове вјештине. Невeна Петрушић, Косана Бекер, Практикум за заштиту од дискриминације, Београд, 2012, 26-31.
Слично, и у енглеском језику се углавном користи термин „age discrimination“ чак и када се
говори о дискриминацији старијих радника. Директива 2000/78/ЕЗ и Повеља о основним
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способности и вјештина ових лица, при чему се занемарују бенефити које
послодавац може имати ако искористи знање старијих радника.14
Данас је старосна доб/старост препозната као посебан основ дискриминације мада је дуго времена заштита од овог облика дискриминације
обезбијеђивана са позивањем на тзв. остале основе дискриминације. Таква
је ситуација са првим међународним документима који се баве заштитом
људских права а који таксативно наводе само традиционалне основе дискриминације као што су раса, боја коже, пол, национална, политичка и вјерска припадност и др. Најприје је Међународна организација рада кроз Препоруку о старијим радницима бр. 162 истакла значај заштите старијих радника од дискриминације и потребу да се промовишу једнаке могућности и
једнак третман свих радника без обзира на године.15 Повеља о основним
правима у ЕУ из 2000. године, међутим, забрањује дискриминацију по знатно већем броју основа, укључујући старосну доб, штитећи на тај начин, не
само старија лица, већ и све оне који због своје старосне доби, у одређеним
околностима, могу бити подложни дискриминацији.16 Таксативно набрајање овог основа дискриминације резултат је, између осталог, развијене свијести о потреби посебне заштите старијих лица. То доказује и доношење Директиве 2000/78/ЕЗ која забрањује старосну дискриминацију у погледу запошљавања и занимања.17 Персонални и материјални домен Директиве је прилично широк. Примјењује се на све појединце, у приватном и јавном сектору, укључујући државне органе. Материјални домен Директиве обухвата:
услове запошљавања и селекцију кандидата, приступ свим врстама стручног
оспособљавања и усавршавања, услове рада (укључујући зараду и отказ) као
и чланство у организацијама радника или сличним организацијама (уључу-

14
15

16
17

правима у ЕУ користе овај термин док Препорука МОР-а бр.162 користи прецизнији термин
„discrimination with regard to older worker“.
Неки подаци показују да су на раду најуспјешнији тимови састављени од младих и старијих
радника, јер представљају спој енергије и искуства.
Тако, сходно Препоруци МОР-а бр.162, старији радници треба да без дискриминације уживају једнаке могућности и једнак третман у погледу приступа професионалном оспособљавању, запошљавању, стручном оспособљавању, плаћеном одсуству у образовне сврхе као и у
погледу сигурности запослења, услова рада, зараде и мјера социјалне заштите.
Повеља о основним правима у ЕУ (енг. Charter of Fundamental Rights of the European Union),
Official Journal of the Europea Communities, C 364/1, 18.12.2000, чл. 21.
Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, Official Journal L 303, 2, децембар 2000, 16–22. Циљ Директиве је постављање општег
оквира за сузбијање дисриминације на бази религије или увјерења, старосне доби и сексуалне
орјентације у погледу запошљавања и занимања, а у намјери да се принцип једнаког третмана спроведе у државама чланицама ЕУ.
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јући и бенефите чланства у тим организацијама). Међутим, Директива је
изазвала велики број недоумица и различитих тумачења у земљама чланицама ЕУ. Томе је највише допринио члан 6, став 1. Директиве (Justification of
differences of treatment on grounds of age) који предвиђа да се у одређеним ситуацијама разликовање на бази старосне доби сматра оправданим. Ради се о
ситуацијама када је разликовање, у контексту националног права, разумно и
оправдано законитим циљем. Мада, постизање разумног и оправданог циља
мора бити неопходно и одговарајуће, државама чланицама је остављено
широко дискреционо овлашћење да, сходно унутрашњим приликама, тумаче када су ови услови испуњени. Из овог разлога се често у литератури наилази на став да је заштита од дискриминације по основу старости слабија
него заштита од дискриминације по другим основима, јер постоји широк
простор за оправдање различитог третмана на бази старости.18
Забрана непосредне старосне дискриминације, прије свега, подразумијева забрану прописивања година живота као услова за заснивање
радног односа или као отказног разлога.19 Ипак, изузетно се старосна доб
може јавити као услов за заснивање радног односа уколико је она одлучујући и стваран услов за обављање посла. Примјера ради, такав је случај
са професијама код којих се физичка снага и спремност сматрају одлучујућим за обављање посла. Овакав став је потврђен и у предмету Colin
Wolf v. Stadt Frankfurt am Main.20 У овом предмету, Суд правде ЕУ је заузео став да се одредба њемачког законодавства, која као услов за заснивање радног односа у ватрогасној служби прописује максималну старосну
доб од 30 година, може сматрати легитимном и сагласном Директиви.
Овдје се полази од чињенице да се ради о веома ризичном занимању које
захтијева физичку спремност коју могу посједовати само млађе особе.
Ипак, Суд наглашава да се овдје као основ разликовања не узима старосна доб, сама по себи, већ карактеристике које су својствене одређеној
старосној доби а које су, у конкретном случају, стварни и одлучујући
услов за обављање посла.21 Бројни су и други примјери у којима старосна
доб може бити легитиман услов за заснивање радног односа и сматрати
18

19

20
21
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Maria do Rosário Palma Ramalho, „Age Discrimination, Retirement Conditions and Specific Labour Arrangements: The Main Trends in the Application of Directive 2000/78/EC in the Field of Age
Discrimination“, European Labour Law Jurnal, бр. 2/2013, 112.
Прописивање минималних година живота као услова за заснивање радног односа не сматра
се дискриминацијом по основу старосне доби јер се на овај начин жели заштитити психички
и физички развој и образовање дjеце и омладине.
Roger Blanpain, European Labour Law, Kluwer Law International, 2012, 546-550.
Ibid.
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се одлучујућим за обављање посла (нпр. улога у позоришту/на филму када се тражи глумац одговарајуће доби). У свим овим случајевима, старосна доб представља својство које послодавац само у конкретном случају
може узети у обзир приликом доношења одлуке о запошљавању. Ово
својство се као „стварни и одлучујући разлог“ у америчком праву назива
bona fide occupational qualification22 и доказује се у сваком конкретном
случају. Нешто већи проблем, међутим, представља утврђивање посредне
старосне дискриминације јер и наизглед неутралан услов за заснивање
радног односа може довести до неједнаког третмана старијих лица. Тако,
посредна дискриминација старијих радника може настати и у случају
неоправданог условљавања запослења посједовањем возачке дозволе, будући да овај услов не могу да испуне лица са значајно ослабљеним видом,
што се нерјетко појављује у старијем животном добу.23
Старосна доб, по правилу, не може бити прописана ни као оправдан отказни разлог. Међутим, када то налаже потреба заштите здравља и
безбједности на раду или здравља и безбједности као општег добра, онда
је могуће године живота сматрати оправданим отказним разлогом. Ово
је најчешће случај са крајње одговорним професијама код којих начин
извршавања посла може да утиче на здравље и безбједност људи (пилоти,
војници, љекари и др.).24 Ипак, мора се водити рачуна да захтијеви који
се постављају у погледу старосне доби за обављање оваквих професија не
буду претјерани и несразмјерни циљу који се жели постићи.25 Поред тога,
потребно је и то да се циљ није могао постићи на другачији начин (нпр.
увођењем додатних мјера заштите и сигурности).

22

23
24

25

У америчком праву bona fide occupational qualification (BFOQ) значи да послодавац може приликом запошљавања направити разлику по основу старосне доби само ако то нужно захтијева
природа посла. Да би доказао постојање BFOQ послодавац мора показати да сва, или претежно
сва, лица одређене старосне доби нису у могућности да обављају одређени посао. Када се прописивањем старосне доби као услова за рад на одређеном радном мјесту жели обезбиједити заштита јавног интереса онда је потребно да послодавац додатно осигура и то да се овај циљ не
може постићи на неки других начин (којим би се избјегло разликовање на бази старосне доби).
Lisa J.D. Guerin, Employment Law-The Essential HR Desk Reference, Nolo, 2011, 14.
Љ. Ковачевић, 95.
Према Директиви 2000/78/ЕЗ државе чланице не морају да примјењују њене одредбе које се
односе на инвалидитeт и старост уколико је циљ који се жели постићи очување војне снаге и
војне ефикасности земље.
Вид. Renhard Prigge, Michael Fromm and Volker Lambach v. Deutsche Lufthansa AG (C-447/09),
доступно на адреси: www.curiae.europa.eu, 10.08.2015.
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Закон о раду Црне Горе26 забрањује посредну и непосредну диркиминацију лица која траже запослење као и запослених, с обзиром на старост, док Закон о забрани дискриминације,27 дискриминацију по основу
старосне доби дефинише као посебан облик дискриминације. Мали је
број правних система који обезбјеђују заштиту старијих радника путем
доношења посебних закона. Такве позитивне примјере дају нам Сједињене Америчке Државе, Велика Британија и Холандија. На овај начин, не
штите се само старији радници, већ се скреће пажња на значај ове категорије радника и на потребу њиховог посебног третмана. Тако, примјера
ради амерички Закон о старосној дискриминацији у запошљавању забрањује старосну дискриминацију лица са навршених 40 година и више а посебно се бави тешкоћама са којима се ова лица сусријећу приликом тражења новог запослења након што су изгубили ранији посао.
1. Обавезно пензионисање у свијетлу дискриминације
Најспорније питање у вези са старосном дискриминацијом је оно
које се односи на обавезно пензионисање у моменту када се досегне одређена старосна доб. Не постоји јединствен став о томе да ли је престанак
радног односа на овај начин у супротности са Директивом 2000/78/ЕЗ28 и
да ли се сматра старосном дискриминацијом. Из случајева који су рјешавани пред Судом правде ЕУ закључује се да је обавезно пензионисање, у
начелу, супротно принципу једнаког третмана али да се, у контексту националног права и конкретних прилика, може сматрати разумно оправданим. Државе нису у обавези да унапријед сачине листу оправданих изузетака али циљеви који се желе постићи треба да буду повезани са социјалном политиком у једној земљи (запошљавањем, тржиштем рада или
професионалним усавршавањем). Тако, у случају Felix Placious de la Villa
v. Cortefiel Servidious SA, Суд је истакао да одредба, према којој запосленом који досегне одређене године живота аутоматски престаје радни однос, представља различит третман на бази старосне доби.29 Но, у истом
случају Суд закључује да оваква одредба има за циљ да промовише запошљавање на начин што ће се вршити боља расподјела радних мјеста међу
генерацијама, те да се у том смислу може сматрати објективно и разумно
оправданом. In ultima, уочава се јасна намјера Суда да легитимност ин26
27
28
29
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Закон о раду, Службени лист ЦГ, бр. 49/08, 26/09, 88/09, 26/10, 59/11, 66/12, 31/14, чл. 5.
Закон о забрани дискриминације, Службени лист ЦГ, бр. 46/10, 40/11, 18/14, чл. 13.
Мада Директива не говори о обавезном пензионисању, наглашава да не треба да утиче на државе чланице у погледу одређивања старосне доби за одлазак у старосну пензију.
R. Blanpain, 553.
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ститута обавезног пензионисања веже за принцип међугенерацијске солидарност, мада га у основи сматра дискриминишућим и супротним
принципу слободе рада. Но, све је већи број случајева у којима појединци
захтијевају да пензионисање буде њихово право а не обавеза, иако Суд
још увијек оклијева.30 Ово оклијевање резултат је немогућности проналажења објективних критеријума на бази којих би било могуће са сигурношћу утврдити да ли је, у конкретном случају, оправдано интерес појединца подредити интересу друштва у цјелини.
Не чекајући да Суд правде ЕУ еволуира у својим одлукама, у неким европским државама дошло је до увођења флексибилнијег система
пензионисања. Циљ који се жели постићи је оно што неки аутори називају „безболније пензионисање“ („more gentle transition from work to retirement“).31 Колико се у томе успјело зависи од земље до земље. Ово је модел
у коме не постоји законска обавеза престанка радног односа у моменту
када запослени досегне одређену старосну доб, будући да запослени има
право да захтијева да остане у радном односу. У аустријском радном праву достизање старосне доби која је законом прописана као услов за одлазак у старосну пензију неће се аутоматски одразити на радни однос запосленог и ова ситуација се не сматра стварним разлогом за отказ уговора о
раду.32 У неким земљама је употпуности укинут институт обавезног пензионисања. У Великој Британији је то учињено са образложењем да се
њиме крши Директива 2000/78/ЕЗ. Но, овај модел је баш као и онај у коме је пензионисање обавезно, показао своје слабости.33
Без обзира на аргументе који иду у прилог обавезном пензионисању, неопходно је онима који желе омогућити да раде и након што су достигли одређену старосну доб, тим прије што ће управо они у скоријој
будућности чинити значајан дио радноактивног становништва. Ово је у
складу са идејом активног старења али и са начелом слободе рада и заштите достојанства. Потребно је даље развијати флексибилни модел пензионисања који ће зависити од конкретних прилика у једној земљи и
омогућити тзв. средња рјешења. У том правцу, могуће је увести обавезу
послодавца да bona fide размотри захтјев запосленог да настави да ради,
да своју негативну одлуку образложи и гарантовати запосленом могућ30
31
32
33

Ibid., 556. У америчком праву обавезно пензионисање могуће је само за одређене категорије
запослених или у одређеним ситуацијама.
M. Palma Ramalho, 114.
Martin E. Risak, Labour law in Austria, Kluwer Law International, The Netherlands, 2010, 115.
Више о томе вид. S. Manfredi, L. Vickers, 251-271.
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ност да такву одлуку оспори. Такође, старији радници се могу ангажовати у некој од флексибилних форми рада или радног времена или задржати у улози консултанта, сарадника, савјетника и сл.
Закон о раду Црне Горе као један о разлога престанка радног односа
по сили закона предвиђа навршавање 67 година живота кумулативно са 15
година стажа осигурања.34 Без обзира на то што Закон оставља могућност
да се запослени и послодавац споразумију и другачије, он је окончању радног вијека дао карактер обавезног, нужног и аутоматског, а евентуални наставак рада условио неопходношћу обављања послава. Одредба о престанку радног односа по сили закона у моменту достизања одређене старосне
доби не уважава у довољној мјери принципе слободе рада и једнаког третмана, на једној, нити демографске показатеље, на другој страни. Поред тога што је ово рјешење исувише круто, оно је и неуобичајено, јер се престанак радног односа по овом основу, по правилу, не сврстава у оне по сили
закона.35 Црна Гора мора трагати за својим флексибилним моделом пензионисања. Уз уважавање сопствених социјалних прилика, демографских кретања и начела једнаког третмана, овај модел треба да напусти концепт
„пензионисања по силли закона“ и приближи се „концепту права на пензионисање“ (по коме је одлазак у пензију више могућност него обавеза). Ово
је у складу са Препоруком бр. 162 по којој пензионисање треба да буде добровољно а окончање радног вијека постепено.36

IV Континуирано усавршавање и мотивација
за рад старијих радника
Доживотно учење (енг. lifelong learning) односи се на идеју учења
које траје читавог живота а има за циљ развој људских ресурса. Оно се
данас сматра неопходним условом повећања ефикасности савременог
друштва. С обзиром на константан технолошки напредак и чињеницу да
постојећа знања веома брзо застаријевају, запослени се морају усаврша34

35

36
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Слична рјешења постоје и у региону (Хрватска и Србија), с тим да наставак рада након достизања одређене старосне доби није условљен неопходношћу обављања посла, нити се користи термин по сили закона.
Умјесто престанка радног односа по сили закона, Закон о раду Србије говори о престанку
радног односа независно од воље радника и послодавца и у ову категорију, сасвим исправно,
не сврстава престанак радног односа који је у вези са стицањем услова за одлазак у старосну
пензију. Закон о раду Србије, Службени гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, чл. 175-176.
Сходно Препоруци МОР-а, закони и други прописи који престанак радног односа чине обавезним у моменту навршавања одређених година живота требају бити преиспитани.
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вати током читавог трајања радног вијека. Ово се посебно односи на старије раднике јер, и након 30 и 40 година рада, они морају бити у току са
савременим кретањима у оквиру своје професије. Старија лица која траже запослење уживају заштиту од дискриминације у односу на своје младе колеге али подразумијева се да морају посједовати знања која ће их
препоручити и учинити равноправнима у поступку селекције кандидата.
Стога се знање и његово стално иновирање јавља као једини гарант запослења. Ипак, у контексту политике активног старења ово питање не би
требало бити препуштено искључиво појединцу већ би, од стране државе, требало бити системски подстицано и уређено. Посебно питање односи се на мотивацију старијих лица да се континуирано образују и да остану, што је могуће дуже, радно активни. Мотивација је у већој мјери присутна у оним системима у којима одлазак у пензију истовремено значи
снижавање животног станадарда али и код висококвалификованог и
стручног кадра. Она зависи и од услова рада, те од личних амбиција појединца. Међутим, тенденција пријевременог пензионисања и изражена
жеља старијих лица за ранијим пензионисањем не указују само на недостатак амбиције, већ и на лош радни амбијент.

V Посебна права (заштита) старијих радника
Када се говори о заштити старијих радника најприје се помисли
на заштиту од дискриминације. Међутим, ово питање треба поставити у
шири контекст који укључује питања здраве и безбједне радне средине и
посебних права ове категорије радника. Овакав приступ садржан је и у
Препоруци бр. 162 која, не говори само о једнаким могућностима и једнаком третману старијих радника, већ и о радним условима, радном
окружењу, усавршавању и олакшавању приступа пуном запослењу. Идеја
је да се побољшају радни услови и радно окружење у свим фазама радног
вијека и предузму мјере које ће старијим радницима омогућити да наставе да раде у одговорајућим условима. У том смислу, Препорука предлаже
смањење редовног недељног или дневног радног времена старијих радника који раде на напорним, нездравим или опасним пословима, скраћивање радног времена на захтјев радника у одговарајућем периоду који
претходи остваривању услова за одлазак у старосну пензију, повећање
броја дана годишњег одмора полазећи од дужине радног стажа, пружање
могућности старијим радницима да сами организују радно вријеме, посебно кроз рад са непуним или флексибилним радним временом. У вези
са овим је и обавеза државе која ратификује члан 23 Ревидиране европ729
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ске социјалне повеље да омогући старијим лицима да остану активни
чланови друштва колико год је то могуће.37
Законодавства широм свијета имају различит приступ регулисању
ове материје. Можемо их подијелити на она која посебним законима
штите права и положај старијих радника и она која одговарајућу заштиту
овој катергорији радника обезбјеђују кроз опште законе о раду. Закон о
раду Црне Горе не садржи много одредби које би другачије уређивале положај старијих у односу на друге запослене. Као лично својство, старост
се не сматра дозвољеним отказним разлогом али Закон не ограничава
могућност послодавца да, по угледу на нека друга законодавства, откаже
уговор о раду запосленом одређене старосне доби. Тако, у хрватском радном праву, послодавац може отказати уговор о раду раднику старијем од
60 година само уз претходну сагласност радничког вијећа.38 У пољском
радном праву, послодавац не може отказати уговор о раду запосленом
који до остваривања старосног услова за одлазак у пензију нема више од
четири године.39 У словеначком радном праву, послодавац не може без
писаног споразума раскинути уговор о раду раднику који је навршио 58
година живота или раднику коме је до испуњења услова за одлазак у старосну пензију остало мање од пет година. 40
Постоје и друге одредбе којима се на индиректан начин штите старији радници. Они уживају посебне погодности у оним системима у којима је традиционално заступљен тзв. принцип сениоритета. Овај принцип остваривање права и бенефиција везује се за дужину стажа код послодавца што, по правилу, иде на руку старијим радницима. У америчкој
пракси је широко распрострањен, али да би се одлучивање о правима
радника, на бази овог принципа, сматрало оправданим потребно је да буде свима унапријед познат и да се према свима примјењује на исти начин.41 Досљедно примјењен, овај принцип може обезбиједити и много
већи обим права запосленима који су дужи низ година запослени код
истог послодавца и има за циљ да мотивише запосленог да ради и остане
одан истом послодавцу дужи низ година. Сличан принцип може се сре37

38
39
40
41
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Црна Гора је прихватила као обавезујући члан 23 (Ревидиране) европске социјалне повеље,
Закон о потврђивању измијењене европске социјалне повеље, Службени лист ЦГ – Међународни уговори, бр. 06/09.
Хрватски Закон о раду из 2014. године, Narodne novine, бр. 93/14, чл. 151.
Пољски Закон о раду из 1997. године (енг. Polish Labour Code, z dnia 23 grudnia 1997), чл. 39.
Словеначки закон о раду из 2002.године (сло. Zakon o delovnih razmerjih, Uradni list RS, št.
42/02 z dne 15. 5. 2002), чл. 114.
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сти и у колективним уговорима који кроз одредбе о тзв. минулом стажу
и увећаном трајању годишњег одмора обезбијеђују старијим лицима одређене погодности захваљујући дужем стажу осигурања. Интересантно је
да Препорука бр.162 сугерише да би репрезентативне организације радника и послодаваца требале да, када год је то могуће, систем зарада прилагоде потребама старијих радника.42 У вези са тим је и питање афирмативне акције усмјерене на прилагођавање радне средине потребама старијих лица а у контексту њихове веће мотивације за рад. Директива
2000/78/ЕЗ не спријечава државе чланице да усвоје мјере које имају за
циљ ублажавање неједнакости која је настала на бази старосне доби.

VI Закључак
Нема сумње да старији радници представљају посебну категорију
субјеката радног права. Међутим, како у домаћем тако, и у упоредном
праву, положај старијих радника још увијек није дефинисан у цјелости.
Без обзира на дилеме које се јављају у покушају да се њихов положај јасније одреди, тренд старења становништва учиниће да старији радници
постану изузетно важан дио радноактивног становништва. Ово ће нужно
захтијевати нов третман старијих радника који подразумијева продужење радног вијека, квалитетнију здравстену и радноправну заштиту, заштиту достојанства, те континуирано стручно усавршавање и заштиту од
дискриминације. Принцип једнаког третмана и овдје се примјењује као
општи, па се прављење разлике по основу старости може сматрати само
изузетком који се уско тумачи. Oстаје да судска пракса еволуира и пронађе критеријуме на бази којих ће бити у стању да, са сигурношћу, оцијени
када ће се обавезни престанак радног односа, у моменту достизања одређене старосне доби, сматрати повредом принципа једнаког третмана. До
тада, потребно је да се старијим радницима прилагоде радни услови и
радно окружење како би остали што дуже радно активни.

42

Тако, сходно Препоруци МОР-а могуће је увођење система у коме зарада не зависи само од
брзине рада и перформанси старијег радника већ се уважава принцип know-how и искуство
радника. Такође, је могуће систем плаћања старијих радника, који почива на резултатима рада, замијенити системом плаћања на бази времена проведеног на раду.
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TREATMENT, POSITION AND RETIREMENT
OF OLDER WORKERS IN RELATION TO ACTUAL
DEMOGRAPHIC TRENDS
Summary
The intention of this paper is to determine treatment and position of older workers. In order to do that, the author analyzes the optimal duration of
working life, as well as, arguments for its extension. The paper discusses the question of automatic termination of an employment contract when a person reaches retirement age (mandatory retirement). Moreover, the author outlines the
importance of social processes and demographic trends which could significantly
affect changes in a work sphere. Attention is focused to the age discrimination
especially treating the question which is related to different treatment of older
workers and how and when it can be justified. The paper researches measures
which can protect the older workers from discrimination, as well as, stimulate
them to educate themselves continually and to work as long as it is possible. It is
concluded that a really new treatment for older workers is needed, including the
extension of working life, better health protection and labor protection, as well
as, protection from discrimination and protection of dignity of older workers.
Key words: older workers, mandatory retirement, age discrimination, lifelong
learning.
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LOCK-OUT – ОДБРАМБЕНА ИНДУСТРИЈСКА
АКЦИЈА ПОСЛОДАВАЦА ИЛИ НЕПОТРЕБНА
ПРИВИЛЕГИЈА ЈАЧЕ СТРАНЕ У
СОЦИЈАЛНОМ ДИЈАЛОГУ?
Резиме
Lock-out представља вид колективне индустријске акције послодаваца, којем они прибегавају најчешће услед колективног радног спора –
вршећи притисак на запослене тиме што им привремено забрањују долазак на посао и употребу средстава за рад и тиме их онемогућавају да
обезбеде средства за издржавање.
Еволуција индустријских односа и промена односа снага до које је
дошло после разорних светских сукоба почетком XX века и ограничења
понуде радне снаге, отвориле су питање неопходности индустријске акције послодаваца као противтеже колективној акцији запослених.
Динамичне промене економских односа и изазови које оне постављају пред удружења послодаваца у данашње време намећу дилему о томе
да ли је постојање права на lock-out сврсисходно право на одбрамбену акцију или непотребна привилегија економски доминантних актера социјалног дијалога. На то питање недвосмислен одговор не дају ни међународни стандарди ни упоредно право, али се чини прихватљивим становиште да су од пресудног значаја различите околности које утичу на
склоност актера социјалног дијалога да посегну ка колективној акцији.
Кључне речи: lock-out, право на колективно преговарање, колективни
радни спорови, индустријска акција.
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I Увод
Развој радног права и колективних аспеката радних односа започео је крајем XIX века и мотивисан је покушајем да се запослени, као слабија (економски зависна и послодавчевој власти подређена) страна радног односа, окупе у организације запослених и тиме уведу у мрежу колективне заштите и колективних права, у која спадају право на слободу
удруживања, право на колективно преговарање, право на штрајк и право
на учешће у управљању. Законске интервенције у сфери радних односа
зарад заштите личности, физичког интегритета и достојанства радника
имале су за циљ смањење правне и економске неједнакости између запослених и послодаваца, којима је у то време припадала и фактичка и правна власт над радом запослених. Правна власт огледала се у правом признатом овлашћењу послодавца да организује и усмерава рад запосленог
издавањем упутстава и налога везаних за обављање послова, као и за вршење контроле над радом запосленог,1 и ограничена је тек интервенцијама државе и развојем индустријске демократије почеком XX века.
Право на штрајк – колективну обуставу рада запослених – сматра се
њиховим основним социјалним правом, за које је тај вид колективне акције
једини делотворан вид притиска на послодавце током трајања спора. Са
друге стране, неспоран је интерес послодавца да ублажи штетне финансијске последице штрајка, али било би погрешно претпоставити да је сама способност послодаваца да те последице привремено поднесу довољна противтежа праву запослених на колективну акцију. У условима динамичних промена економских односа поставља се питање у којој је мери оправдано посматрати удружења послодаваца као привилегованог актера индустријских
односа, чија је надмоћ у социјалном дијалогу очигледна? У том контексту
право на lock-out као легитимну одбрамбену меру послодаваца, за којом они
додуше ретко посежу, поново добија на актуелности и поприма све већи
значај у преговорима о новом радном законодавству.
Питање права на lock-out деценијама је различито тумачено у англо-саксонском и континентално европском радноправном систему, због
великих разлика у околностима у којима су се индустријски односи развијали у САД, Канади и Аустралији, са једне, и државама Старог континента, са друге стране. Ставови социјалних партнера о праву на lock-out и
његовој (не)равноправности са правом на штрајк показали су се у новије
време и као једна од препрека за усвајање новог радног законодавства у
1
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државама Средње и Источне Европе које су тек ступиле на терен тржишне економије. С тим у вези, амбиција овог текста није да „пресуди“ на
коју би се радноправну традицију требало угледати приликом одлучивања о праву на lock-out, већ да детаљније приближи околности у којима се
о том праву разматра у Европи са посебним освртом на Републику Србију, које би могле да дају одговор на питање да ли је право на lock-out ствар
равнотеже у социјалном дијалогу или непотребна привилегија јачих.

II Индустријски односи и колективни радни спорови
1. Значај социјалног дијалога и колективног преговарања
Социјални дијалог подразумева размену свих релевантих информација, консултације и преговоре између представника влада, послодаваца и
запослених о питањима од заједничког интереса у вези са економском и
социјалном политиком. Социјални дијалог широм света има много значења – до њега може доћи на свим нивоима процеса доношења одлука; он не
би требало да буде унапред одређен, требало би га прилагодити околностима и требало би да у њему учествују пре свега они на које се промене и
одлуке односе. Делотворан социјални дијалог захтева постојање слободе
удруживања и изражавања и јаких и независних социјалних партнера који
у њему могу слободно да учествују.2 Потребно је успоставити и одговарајући правни и институционални оквир, али је једнако важна и тежња самих
актера ка дијалогу који би водио успостављању консензуса.
Запослени у свакој земљи представљају значајан део укупног становништва, што доводи до тога да услови рада имају макроекономски
значај и да су повезани са ширим друштвеним и економским развојем.
Због тога је колективно преговарање не само важан елемент индустријске демократије, него и чинилац укупног социо-економског развоја, при
чему оно утиче и на страну тражње и на страну понуде на макроекономском нивоу.
Предмет колективног преговарања тако могу да буду не само колективна права и интереси запослених и њихових организација, него и колективна права и интереси послодаваца. У категорију колективних права
запослених спадају: право на синдикално организовање, право на колективно преговарање, право на информисање, консултовање и партиципа-

2

Venkata Ratnam, Shizue Tomoda, Practical Guide for Strengthening Social Dialogue in Public Service Reform, Geneva, 2005, 3.
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цију, те право на колективну индустријску акцију.3 Право на синдикално
организовање и приступање синдикату, као и право на колективно преговарање представљају срж фундаменталних конвенција Међународне организације рада (МОР, Конвенције бр. 87 и Конвенције бр. 98), које спадају у
кључне акте заштите људских права на међународном нивоу. Надзор над
заштитом ових права спроводи Комитет за слободу удруживања МОР –
трипартитно тело успостављено убрзо по усвајању ових Конвенција (1951.
године), које разматра жалбе социјалних партнера и примедбе влада држава чланица и даје адекватне препоруке Управном телу МОР.
Право на слободу удруживања и право на колективно преговарање, на које се односе Конвенције бр. 874 и 985 МОР, односе се и на послодавце и представљају суштину колективних права послодаваца, коју подупире право на индустријску акцију – lock-out.
2. Колективна индустријска акција
Индустријска акција од стране запослених – у форми штрајка, бојкота или picketing-а много је учесталија од индустријске акције послодаваца и чврсто је повезана са колективним преговарањем. Право на колективно преговарање подржава успостављање права на штрајк као права изведеног из права на слободу удруживања.
Учесталост и дужина трајања штрајкова значајно је варирала током времена, али је штрајк остао омиљено „оружје“ запослених у ситуацијама када је за „оружјем“ било неопходно посегнути да би се остварили
заједнички циљеви у ситуацијама када колективно преговарање не даје
резултате.6
Право на штрајк представља једно од неопходних средстава помоћу којих запослени и њихове организације могу да изразе и бране своје
економске и социјалне интересе.7 Под штрајком се подразумева привре3
4
5
6

7
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мени колективни прекид рада запослених у циљу вршења притиска на
послодавца да прихвати захтеве запослених/синдиката о питањима која
су предмет спора. Другим речима, штрајк је колективни прекид рада од
стране запослених у циљу престанка рада предузећа, а ради вршења економског притиска на послодавца или на целу заједницу.8 Обе дефиниције
указују на привремени и колективни карактер штрајка, као и на његов
циљ – вршење притиска на послодавца, најчешће због нерешених питања
у вези са предметом колективног преговарања.
Бојкот, као други вид колективне индустријске акције запослених,
такође је усмерен на наношење економске штете послодавцу од стране
синдиката, тиме што синдикат апелује на пословне партнере и клијенте
послодавца да не купују његове производе и услуге током трајања колективног радног спора. У упоредном праву дозвољен је само примарни бојкот – усмерен непосредно на послодавца са којим је синдикат у колективном радном спору, јер синдикат својим апелом не угрожава слободно
опредељење потрошача и других компанија да купују робу и услуге које
послодавац производи током штрајка (када је то могуће). Секундардни
бојкот, ситуација у којој синдикат позива пословне партнере и клијенте
секундарног послодавца да, за време трајања штрајка против примарног
послодавца са којим он сарађује, не купују ни робу и услуге секундарног
послодавца, у упоредном праву није дозвољен, пошто је усмерен против
послодавца који није непосредно укључен у колективни радни спор.9
Picketing, који се у нашем језику најчешће преводи као штрајкачка
стража, је облик колективног деловања синдиката/запослених који се изражава у окупљању групе запослених, по правилу за време штрајка, у
близини/испред улаза у круг пословних просторија послодавца, у циљу
мирног одвраћања запослених од рада за послодавца и ради обавештавања јавности о природи колективног радног спора и оправданости захтева
запослених, односно синдиката.10 Циљ штрајкачке страже је двоструке
природе – да се изврши притисак на послодавца и очува и оснажи солидарност запослених, с једне, и придобије подршка јавног мњења обавештавањем јавности о природи колективног радног спора и захтевима организатора рicketing-а, с друге стране.11

8
9
10
11

Б. Лубарда (2012), 979.
Б. Лубарда (2012), 1046.
Б. Лубарда (2012), 1047.
Б. Лубарда (2012), 1049.
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III Право послодаваца на lock-out
1. Појам и битна обележја lock-out-а
Индустријску акцију од стране послодаваца, lock-out, МОР дефинише као „потпуно или делимично затварање једног или више извора запослености, или онемогућавање нормалних радних активности запослених,
од стране једног или више послодаваца са намером да спроведу своје и одупру се захтевима друге стране, изразе жалбу или подрже жалбу других
послодаваца“.12 Дакле, lock-out представља од стране послодавца донету
привремену забрану запосленима да дођу на рад код послодавца и да користе његова средства за рад. Lock-out води једностраној суспензији уговора о раду, пошто се запосленима онемогућава да раде и зараде. Онемогућавање запосленима да (за)раде је средство економског притиска на запослене и синдикат и непосредна последица lock-out-a, којим послодавац настоји да у своју корист реши колективни радни спор, односно да запослене
принуди да прихвате услове рада које настоји да наметне послодавац.
Из овакве дефиниције lock-out-а проистичe и његов циљ – покушај
решавања радног спора од стране послодавца економским притиском на
запослене. Она садржи и друга битна обележја lock-out-a као што су:
а) привременост затварања места рада (прекид пословања са радном снагом) има за последицу суспензију уговора о раду – радног односа,
али не даје право послодавцу на једнострани раскид уговора (отказ радног односа);13
б) усмереност lock-out-a против радника и синдиката поводом интересног колективног радног спора указује на то да је lock-out средство
решавања колективног спора, облик (колективне) дирекне индустријске
акције, као својеврсне противтеже штрајку.14
Привременост затварања радних места током lock-out-а треба разликовати од привремене обуставе рада из техничко-технолошких разлога (модернизације производног процеса), као и од трајног затварања погона услед банкрота и ликвидације предузећа.

12

13
14
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2. Међународни стандарди од значаја за остваривање
права на lock-out
Право на штрајк, које је непосредно повезано са правом на слободу удруживања, обухваћено је фундаменталним инструментима заштите
људских права. Право запослених на слободу удруживања и формирање
синдиката заштићено је Универзалном декларацијом о људским правима
(1948. године)15 и посебно апострофирано Међународним пактом о економским, социјалним и културним правима (1966. године).16 Овим актима Уједињених нација претходило је усвајање Конвенције МОР бр. 87 о
слободи удруживања и заштити права на организовање,17 која се такође
убраја у кључне међународне акте о заштити људских права. Овде би требало обратити пажњу на чињеницу да Конвенција МОР бр. 87 не спомиње експлицитно заштиту права на штрајк, већ се то право препознаје
кроз дугогодишње интерпретације поменуте Конвенције од стране Комитета eксперата МОР.
Уговорима Управног тела МОР и Економско-социјалног савета
Уједињених нација, 1950-1951. године успостављена је и посебна процедура за заштиту права на слободу удруживања, као додатак на опште
процедуре примене међународних радних стандарда МОР. Та процедура
усмерена је на заштиту синдикалних права подношењем жалби представника све три стране у социјалном дијалогу на поступање држава чланица
УН, а надзор над њом поверен је Комисији за мирење и слободу удруживања и Комитету за слободу удруживања Управног тела МОР.18
Насупрот томе, у Конвенцији МОР бр. 87 право на lock-out није
заштићено као право на штрајк19 и ниједан од поменутих аката Уједињених нација не помиње права послодаваца на удруживање и колективну
акцију. Комитет експерата МОР има неутралну позицију у погледу права
на lock-out – ствар је законодавне политике државе чланице МОР која ратификује Конвенцију бр. 87 да одлучи да ли ће признати право на lock15

16
17
18
19

Члан 20, став 1 Универзалне декларације о људским правима УН: „Свако има право на слободу мирног окупљања и удруживања“ и члан 23 став 4: „Свако има право да оснива синдикат и учлањује се у њега ради заштите својих интереса“.
Међународни пакт о економским социјалним и културним правима, Службени лист СФРЈ,
бр. 7/1971 http://www.ius.bg.ac.rs/prof/Materijali/lubbra/PESK.pdf, 20.01.2016.
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out.20 Имајући у виду поменути однос Комитета експерата према праву на
штрајк кроз интерпретацију Конвенције бр. 87, овакав став Комитета
према праву на lock-out у новије време изазива честа подозрења послодаваца према целокупном механизму надзора над међународним радним
стандардима МОР.
Владе држава чланица у том смислу могу и да забране право на
lock-out, могу да га дозволе у потпуности или рестриктивно, али ни у једном од тих случајева не могу да се позову на конвенције и препоруке
МОР нити на друге међународне инструменте за заштиту људских права.
3. Правни режим lock-out-a у упоредном праву
a) Легитимност и остваривање права на lock-out
у европским државама
У већини европских држава у периоду између два светска рата долази до веома динамичног снажења синдикалних покрета, паралално са јачањем социјалистичких и социјалдемократских политичких странака.
Потпуни економски слом већег дела „старог континента“ услед разарања
током II светског рата, политичка и идеолошка подела на Западну и Источну Европу и претња опште доминације комунизма на континенту,
створили су драстично различите околности за обнављање и развој индустријских односа у поређењу са САД. Већина радноправних система
европских земаља оспорава легитимност lock-out-а, полазећи од „уверења
да право на lock-out не може да буде легитимно признато као еквивалентно праву на штрајк, јер се при таквом концепту еквивалентности права не
уважава у потребној мери чињеница живота – да већ постоји економска
неједнакост између послодаваца и синдиката/незапослених“. Право на
lock-out, по правилу, може бити признато само приватним послодавцима,
који могу наћи свој интерес у привременом затварању предузећа, а не и
послодавцима у јавном сектору, с обзиром на то да су ови послодавци у
свом пословању руковођени и јавним интересом, а привремено затварање
јавног предузећа, јавне службе или државног органа (због колективног
радног спора) било би у супротности са обавезом и одговорношћу државе
за функционисање ових делатности од јавног значаја.21
20
21
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У европским државама право на lock-out углавном се не препознаје као истински еквивалент праву на штрајк, које је експлицитно гарантовано у свим државама чланицама Европске уније. Делимична еквиваленција препознаје се у уставима свега неколико држава (као што су Шведска, Ирска, Уједињено Краљевство и Луксембург), док неке државе попут
Грчке и Португала потпуно одбацују постојање lock-out-а као правног
принципа.22
У Румунији и Пољској lock-out је легитиман само ако се предузима
у ситуацији када је производна активност озбиљно доведена у питање,
док је у Шпанији дозвољен као реакција на колективну акцију која доводи у опасност лица или њихову имовину.
У Француској lock-out у начелу није дозвољен и за њим се може
посегнути само када постоји очигледна немогућност послодавца да обезбеди опстанак производње и пословања компаније услед штрајка.
У Шведској и Уједињеном Краљевству lock-out се сматра легитимном реакцијом на штрајк. У Шведској послодавци ретко примењују право на lock-out упркос изостанку било каквог правног ограничења или забране.23
Примена права на lock-out има посебну тежину у Немачкој, где
судска пракса обезбеђује принцип „једнакости у конфликту“, тј. признаје
право на колективну акцију како запосленима тако и послодавцима.
Штавише, у тој држави правило је да lock-out има проширено дејство, тј.
да се односи и на запослене који нису чланови синдиката. Имајући у виду
обавезу синдиката у Немачкој да током радног спора обезбеде месечну
надокнаду свим запосленима погођеним обуставом рада у износу од 2/3

22

23

ника продужило њихово радно време. Синдикат запослених у просвети одбио је ове промене, па
је послодавац кроз lock-out искључио из наставе 69,000 чланова наставног особља током 25 радних
дана, што је довело до обуставе наставе за 556.000 деце у трајању од месец дана. То је био први
офанзивни lock-out у историји Данске, због којег је дански парламент по хитном поступку – без
консултација са синдикатима – променио закон који је регулисао рад запослених у просвети. Синдикат је изгубио радни спор, јер су сви запослени у настави морали да раде по новом – за њих неповољнијем закону.
European Parliament – Directorate General for Research, Strikes and Secondary Industrial Action
in the EU Member States, Working Paper Social Affairs Series, Brussels, 1996, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/1996/165402/IPOL-EMPL_ET(1996)165402_EN.pdf,
01.01.2016, 10.
Carmen La Macchia, „The protection of the strike in the internal national legal systems“, The Right
to Strike in the EU: The complexity of the norms and safeguarding efficacy (ed. Carmen La Macchia),
Rome, 2011, http://www.ictur.org/pdf/Right_To_Strike.pdf, 02.01.2016, 72.
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њихове месечне зараде, на овај начин послодавци имају могућност да изврше додатни финансијски притисак на синдикате са којима су у спору.
б) Lock-out у Сједињеним Америчким Државама
и основе његове легитимности
Незабележени раст синдикалног чланства и снажење синдикалног
покрета у Сједињеним Америчким Државама (САД) током II светског рата
оснажили су преговарачку позицију синдиката, ослањајући се на Вагнеров
закон (Wagner Act, 1935), који је регулисао само право запослених на синдикално удруживање, без адекватног одговора у смислу права послодаваца.
Исте године усвојен је и Национални закон о радним односима
(National Labour Relations Act, NLRA) којим је успостављен Национални
одбор за радне односе (National Labour Relations Board, NLRB) и који је
увео појам слободног колективног преговарања и успоставио принцип
суштинске независности представника запослених у колективном преговарању од послодавца. Тако успостављена неравнотежа у индустријским
односима погодовала је низу масовних штрајкова до којих је дошло крајем и непосредно по завршетку II светског рата и који су значајно оштетили индустрију челика, аутомобила и амбалаже САД, уз шире ефекте по
укупну привреду.
Одговор на ту неравнотежу дошао је од оба дома Конгреса САД,
којим су после избора 1946. године по први пут после 16 година доминирали Републиканци, у виду тзв. Тафт-Хартлијевог закона (Taft-Hartley
Act, 1947).24 Закон који је име добио према презименима својих предлагача из Сената и Представничког дома Конгреса САД. Овај акт по први пут
је дао за право послодавцима да слободно говоре против синдикалног
удруживања, под условом да у говору не прете запосленима, и ограничио
је одговорност послодаваца за однос руководилаца у њиховим компанијама према запосленима изван њихове званичне дужности.
Ипак, ниједан од ових аката није ни забрањивао нити штитио
право послодаваца на lock-out, као равнотежу праву на штрајк. NLRB и
судови, примењујући Тафт-Хартлијев закон дозвољавали су само рестриктивну употребу lock-out-а од стране послодаваца, водећи рачуна о

24
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равнотежи права послодаваца и запослених.25 Међутим, 60-их година
прошлог века амерички професори радног права истичу да „не постоји
принцип савезне политике радних односа која би lock-out сматрала противзаконитим“, те закључују да би „као што синдикат има слободу да
штрајкује и послодавац требало да има слободу да уведе lock-out“.26 Штавише, истиче се занимљива теза да су судови, пре доношења радног законодавства, водећи се обичајним правом поштовали право на lock-out, јер
је оно сматрано питањем власништва, по којем је послодавац могао да
спречи приступ свом предузећу – свом власништву било ком запосленом
појединцу или групи запослених, без икаквог посебног разлога (sic!).27
У покушају да уведу равнотежу између права запослених на колективну акцију и права послодаваца да од такве акције заштите своје
пословање, судови у САД и NLRB применили су својеврстан тест од случаја до случаја, па су основи за легитимност lock-out-а успостављени на
основу случаја Betts Cadillac Olds, Inc28 и садрже следеће критеријуме: (1)
циљ lock-out-а, (2) време његовог увођења и његово трајање, (3) веродостојност претње штрајком, (4) природу и обим предвиђеног поремећаја
процеса рада, и (5) процењени ниво утицаја lock-out-а на делотворност
најављеног штрајка. Другим речима, lock-out покренут са циљем да се негирају права запослених или да би се они присилили на уступке током
колективног преговарања био би сматран нелегитимним, јер поједине
одредбе поменутог Вагнеровог закона и Тафт-Хартлијевог закона „изричито забрањују мешање у право на штрајк, његово сузбијање или умањење на било који начин“.29
в) Склоност послодаваца ка прибегавању lock-out-у
у упоредној пракси
Поред наведених правних ограничења за легалност употребе права на lock-out – чињенице да је дозвољен само дефанзивни lock-out и то
најчешће само под одређеним околностима, на реалну употребљивост
овог вида индустријске акције послодаваца у европским земљама утичу и
25

26
27
28
29

Labour Law: „Bargaining lockout held lawful absent interference with protected rights or a proscribed purpose“, Duke Law Journal, Vol. 1966, Durham, 1966, http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2023&context=dlj, 01.01.2016, 261.
Dell Bush Johannesen, „Lockouts: Past, Present and Future“, Duke Law Journal, Vol. 1964, Durham, 1964,
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1909&context=dlj, 30.12.2015, 257.
D. B. Johannesen, 258.
D. B. Johannesen, 258.
D. B. Johannesen, 259.
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други фактори. Једна од значајнијих одредница социјалног дијалога, нарочито важна у овом контексту јесте реална снага послодавачких организација на националном нивоу, њихова способност да артикулишу и заједничке циљеве и раде на њиховом остварењу, те склоност ка посезању за
индустријском акцијом у случајевима када долази до блокаде у колективном преговарању.
Промене у економским односима услед технолошког напретка,
глобализације тржишта, бржег кретања капитала, организације рада,
промена привредне структуре и настанка нових делатности и занимања
остварују углавном погубан утицај на главне актере у индустријским односима – организације запослених и удружења послодаваца. Тај негативан утицај у највећој мери огледа се у све већој изложености међународним тржишним актерима и расту конкуренције како на националном, тако и на међународном нивоу. То за колективне актере у индустријским
односима представља озбиљан изазов, јер је конкурентност на тржишту у
крајњем несагласју са принципом солидарности који је неоподан чинилац колективних акција. Другим речима, што више малопре поменуте
промене у економским односима јачају тржишну конкуренцију, тим више подривају спремност и склоност индивидуалних актера на тржишту
да се удружују. Ово посебно важи за послодавце, који представљају потенцијално чланство удружења послодаваца и то из једног јединог разлога: компаније које послују у тржишној привреди по својој природи оспособљене су више од било ког другог друштвеног чиниоца да самостално
и независно од других организација одговоре на економске промене.
Та чињеница чак и у условима функционалне тржишне привреде
са традицијом снажних институција и вишедеценијском владавином
права значајно отежава постојање удружења послодаваца као колективних актера индустријских односа и уједно и јединих актера који би могли
да посегну за lock-out-ом. Приступање послодаваца удружењу од њих захтева придржавање додатних правила, плаћање чланарине и усклађивање
са циљевима удружења, а изнад свега често изискује од њих додатне трошкове спровођења гранских колективних уговора, које њихови непосредни конкуренти немају. Управо овај чинилац – релативно мала склоност ка удруживању, као предуслову колективне индустријске акције на
страни послодаваца – доводи до тога да чак и у европским државама у
којима је lock-out дозвољен, и/или је препознат и уставом као легитимна
индустријска акција, у пракси до њега ретко или чак веома ретко долази,
што је илустровано у упоредном приказу у Табели 1.
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Табела 1: Статус и учесталост употребе права на lock-out у пракси у појединим државама-чланицама ЕУ
Статус и учесталост употребе права на lock-out у пракси
у појединим државама-чланицама ЕУ
Држава

Статус права на
lock-out

Аустрија

Дозвољен

Нема тачних података, али се вероватно врло ретко користи, јер број
радних спорова у Аустрији свакако
веома мали

Белгија

Дозвољен

Ретко се користи

Грчка

Забрањен

Нема података о организацији
lock-out-а

Дозвољен под
одређеним
околностима

Нема података о организацији
lock-out-а

Литванија

Забрањен

Нема података о организацији
lock-out-а

Мађарска

Није
регулисан

Ретко се користи

Немачка

Дозвољен

Ретко се користи

Словенија

Забрањен

Нема података о организацији
lock-out-а

Уједињено
Краљевство

Дозвољен

Веома ретко се користи

Чешка
Република

Дозвољен

Ретко се користи

Холандија

Дозвољен

Веома ретко се користи, јер се и
штрајкови веома ретко организују

Шведска

Дозвољен

Веома ретко се користи

Италија

Учесталост

Извор: Dragan Radić, „Strikes and lockouts in Europe“, Workshop Right to Strike and Lockouts, Federation of Employers of Ukraine, Kiev, 2015.

г) Lock-out у реформи радног законодавства Републике Србије
У позитивном праву Републике Србије, као и у појединим државама Средње и Источне Европе, право на lock-out није непосредно уређе745
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но. У последњих неколико година питање оправданости lock-out-а као
потенцијално сувишне привилегије јачих у социјалном дијалогу отворено је и у тим државама током реформе радног законодавства, а посебно
када је било речи о одредбама које се односе о праву на штрајк и/или при
разматрању нацрта посебног закона о штрајку. У појединим државама,
па и у Републици Србији, при разматрању увођења права на употребу
lock-out-а дошло је до озбиљних, рекло би се и непремостивих, размимоилажења међу социјалним партнерима.
У Републици Србији право на штрајк уређено је Законом о штрајку усвојеним 1996. године, чије одредбе нису у складу са међународним
радним стандардима. Имајући у виду опредељеност Владе Републике Србије да национално законодавство усклади са правним тековинама
Европске уније, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
и његови социјални партнери започели су са израдом нацрта новог Закона о штрајку 2010. године. Нацрт новог закона усклађен је са међународним радним стандардима и правним тековинама Европске уније уз помоћ МОР 2011. године. Две године касније био је поново предмет трипартитног усаглашавања финалних одредби уз подршку МОР, али се у
оба случаја питање увођења права на lock-out показало као непремостива
препрека за синдикате са једне и удружење послодаваца са друге стране.
Последица немогућности социјалних партнера да по овом питању
усагласе своје ставове јесте чињеница да је у Републици Србији и даље на
снази актуелни Закон о штрајку, који не садржи одредбе о обавезном
мирном решавању спорова пре започињања штрајка, нити друга модернија решења која се налазе у и даље постојећем нацрту новог Закона. С
обзиром на привредну структуру у којој послодавци у приватном сектору запошљавају тек нешто више од 50% запослених, при чему је релативно мали број послодаваца учлањен у репрезентативно удружење, оправдано је сматрати да би право на lock-out било изузетно тешко спроводиво
од стране удружења послодаваца.
Са друге стране, постоји могућност да би за применом права на lockout могли да посегну појединачни послодавци – чланови удружења послодаваца, како би се одбранили од евентуалног штрајка својих запослених.
Међутим, имајући у виду веома низак ниво синдикалне организованости у
Републици Србији у приватном сектору, као и чињеницу да је индустријска
акција запослених у том делу привреде готово незабележена у новије време,
тешко је претпоставити да би и појединачни приватни послодавци искористили евентуално право на lock-out. Коначно, сама штетност lock-out-а по
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односе послодавца са својим запосленима, као и по правилу негативна реакција јавности на ову индустријску акцију додатно умањују вероватноћу да
би ово право послодавци искористили у значајнијој мери, чак и када би им
оно било додељено променом закона. У том контексту намеће се закључак
да је у Републици Србији право на lock-out или погрешно протумачено од
стране учесника у социјалном дијалогу, или једноставно представља изговор за прикривање неких других, већих разлика у ставовима о неопходности и динамици усвајања модернијег радног законодавства.
С обзиром на описане тешкоће у функционисању удружења послодаваца у готово идеалним условима за пословање, који постоје у великом броју држава-чланица Европске уније, опстајање и рад једне такве
организације у драстично неповољнијој пословној клими југоисточне
Европе само по себи представља својеврстан подвиг. У таквом амбијенту
реална склоност удружења послодаваца, па чак и индивидуалног приватног послодавца, да примени право на lock-out које би евентуално могло
да постане део радноправног система толико је мала, да се тешко може
извући закључак да би право на овај вид индустријске акције могло да
доведе до неравнотеже у социјалном дијалогу у корист послодаваца.

IV Закључак
Деценије економских промена и еволуције индустријских акција као
друштвено најснажнијих израза социјалног дијалога, утицале су и на сазревање свести о неопходности успостављања и одржавања равнотеже међу социјалним партнерима у складу са општим друштвеним и економским кретањима. Право на штрајк постало је и остало доминантни облик индустријске акције, не само захваљујући јачању синдикалног покрета у првој половини XX века, него и због тежње за праведнијом прерасподелом створеног
богатства – нарочито у Европи у периоду после II светског рата. Препознавање права на колективну акцију и његово уношење у уставе већине европских земаља у том периоду директно су погодовале увођењу права на lockout, упркос чињеници да се оно од самог почетка није дало изједначити са
правом на штрајк, јер је доминантан став био и остао да штрајк представља
једино „оружје“ радничке класе, док капиталу није неопходан lock-out како
би одржао своју друштвену доминацију. Нешто другачије становиште англо-саксонског радноправног система, које пре свега тежи равноправности
слобода социјалних партнера да ступе у колективну акцију, такође не одступа од става да је lock-out легитиман тек као покушај одбране пословања и избегавања озбиљних финансијских губитака.
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Поред тога, озбиљан изазов за колективне актере у индустријским
односима, нарочито изражен на страни послодаваца, представљају промене
у економским односима изазване низом разлога на које они имају тек ограничен утицај. Способност чланства послодавачких удружења да се прилагоде тим променама боље од осталих представља важан фактор слабљења
склоности ка колективној акцији послодаваца и тиме умањује предност коју
би посезање за правом на lock-out могло да донесе удружењима послодаваца. Истовремено, штетност употребе lock-out-а по углед појединачних послодаваца и по њихове односе са запосленима додатно доприносе утиску да
би они као привилегована страна у социјалном дијалогу остварили значајнију предност у колективном преговарању увођењем права на lock-out у радно законодавство држава као што је Република Србија.
Због свега набројаног, а посебно имајући у виду бројне друге потешкоће и изазове које пред опстајање и деловање удружења послодаваца
постављају неповољна политичко-економска окружења у државама где
ефикасна правна заштита и имунитет према утицају политике још увек
нису део свакодневнице, право на lock-out тешко да може да доведе до
неравнотеже у социјалном дијалогу у корист оних који се у том трајном
одмеравању снага сматрају јачима.

Јован Протић
студент докторских студија Правног факултета
Универзитета у Београду
Национални координатор Међународне организације рада
за Републику Србију

LOCK-OUT – DEFENSIVE INDUSTRIAL ACTION
OF EMPLOYERS OR UNNECESSARY PRIVILEGE
OF THE ECONOMICALLY DOMINANT ACTOR
OF SOCIAL DIALOGUE?
Summary
Lockout represents a form of collective action of employers, to which
they resort usually due to a collective labpur dispute – putting pressure onto their employees by banning them temporarily to come to work and use the means
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of work, whereby they deny their employees the income needed to sustain their
livelyhoods.
The evolution of industrial relations and the change in the balance of
power which took place after the distructive world conflicts in the beginning of
the 20th century, and limited supply of labour have brought up the issue of necessity of industrial action of employers as a counterbalance to the collective action of employees.
Dynamic changes of economic relations and the challenges they pose to
the employers’ associations nowadays impose a dilemma on whether the recognition of the right to lockout represents a purposeful right to a defensive action,
or an unnecessary privilege of the economically dominant actors of social dialogue. Neither the international labour standards nor the comparative law provide a clear response to that question, but an acceptable standpoint seems to be
the one that considers the various circumstances which affect the propensity of
actors of social dialogue to resort to collective action as a decisive element of response to that question.
Key words: lock-out, the right to collective bargaining, collective labour disputes, industrial action.
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професор Правног факултета Универзитета у Приштини

ФИСКАЛНИ ПРИХОДИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Резиме
Неопходност изградње система фискалних прихода јединица локалне самоуправе произилази из потребе обезбеђења средстава неопходних држави, да на локалном нивоу постигне већи економски раст, и потребе грађана и правних лица у области образовања, социјалних служби,
стамбене изградње, локалног саобраћаја итд.
У Републици Србији суочавамо се са динамичним променама правних прописа који регулишу материју локалних јавних прихода. Аутор у
овом раду покушава да критички анализира уређење фискалних прихода
јединица локалне самоуправе презентираних у Нацрту Закона о финансирању локалне самоуправе и другим прописима.
Кључне речи: локална самоуправа, расподела пореза, изворни приходи,
уступљени приходи, трансфери.

I Општа разматрања
Условно говорећи држава као „вечита“ институција животно је
заинтересована за прикупљање јавних прихода који ће омогућити њен
опстанак. Сложене структуре савремених држава конституисане од мноштва политичко - територијалних субјеката различитог нивоа затевају
зависно од јавних функција утврђених уставом и законима одговарајуће
расходе. То је неминовност коју поштују све државе. У вези с изложеним,
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ефекти коришћења једног јавног добра не могу се увек ограничити на један локалитет (због присуства тзв. екстерних економија), као што је сасвим извесно да реализација редиструбитивне а поготово стабилизационе функције захтева подизање одређених јавнопривредних одлука на виши ниво одлучивања. То су разлози који не дозвољавају „апсолутизацију“ начела децентрализованог одлучивања, односно који траже одређену
равнотежу о подели фискалних надлежности између различитих нивоа
одлучивања не само у једној унитарној, него и у федеративној држави.1
Према томе, за покриће јавних потреба сваком нивоу власти (територијално - политичким заједницама) неопходни су јавни приходи у којима фискални приходи (дажбине) несумњиво имају доминантну улогу.
Врсте прихода и њихова издашност за поједине нивое власти зависни су
од њихове уставне и законске надлежности и од реалних привредних
кретања.
Историјски гледано са порастом утицаја државе на привредни
живот имали смо повећани степен централизације јавних расхода. Разлози томе су вишеструки. Побољшање транспорта и комуникација, пре свега, узрокује потребу за унифицирањем стандарда јавних услуга, што се
најбоље може остварити централизацијом и контролом опсега јавних
расхода. Неки проблеми који су имали локални карактер, као на пример,
образовање, контрола загађивања или незапосленост почињу у далеко
већој мери да утичу на друге нивое владиних инстанци. Растући утицај
екстерних ефеката, нарочито оних везаних за пораст урбанизације, захтевао је већи ступањ централне контроле над владиним расходима на локалном нивоу.2 Не треба заборавити ни да природа јавних расхода, потреба за војском, вођење спољне политике, допунско финансирање привредно неразвијених региона, утиче на немогућност њихове веће децентрализације.
Поред изложених токова, са развојем друштва и економских токова све више се одвијају и процеси који у великој мери одударају од поменуте централизације јавних финансија. Конкретније говорећи, повећавају се функције локалних органа у више земаља, те, с тим у вези, и њихови јавни расходи. Тако се у Француској јављају нове надлежности локалних власти у области образовања, социјалних служби, стамбене изградње, локалног саобраћаја итд. Померање одређених јавних функција исто1
2

Миле Врањеш, Финансијско право, Фискални систем у Србији, Београд, 2011, 409.
Детаљније о томе вид. Зоран Јашић, Буџет и привредни развој, Загреб, 1980, 28 и 29.
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га смера остварују се и у Јапану, САД, Турској, Португалу и другим земљама. У литератури и емпиријским сазнањима нису ретка указивања да
се на локалном нивоу постиже обезбеђење јавних услуга са већом ефикасношћу и мање трошкова и квалитетније, него на бази централистичких
солуција.3 „Током последње три деценије, све већи акценат се ставља на
анализу односа између фискалне децентрализације и регионалног економског раста и развоја. У свим тим анализама, економски раст и фискална децентрализација доводе се у везу углавном из два разлога. Прво,
раст се посматра као циљ фискалне децентрализације пре свега путем повећања ефикасности алокације ресурса у јавном сектору. Сматра се при
томе да нижи нивои власти имају боље информације са „тржишта“ те самим тим боље алоцирају ресурсе са циљем максимизације корисности
грађана на тој територији. Друго, претпоставља се да је циљ сваке власти
да спроводи економску политику која доводи до одрживог раста мереног
кроз доходак по глави становника. Дакле, уколико се иде у процес децентрализације, претпоставка је да је централна власт, након детаљних анализа, закључила да је то начин за постизање већег економског раста.“4
Генерално, историјски посматрајући, може се рећи да су после
Другог светског рата динамично расли јавни приходи и јавни расходи на
свим нивоима: централном, регионалном и локалном. Као што је речено,
због поменутих различитих кретања јавних расхода по различитим нивоима територијалне политичке организованости, највећи раст јавних прихода евидентиран је на централном нивоу.
Изложена кретања су релевантно утицала на моделе расподеле пореза између различитих субјеката финансирања. Сложеност уређења наведених правних односа утицала су да, упоредно правна искуства у свету
не садрже једнообразни модел расподеле пореза. Практично, у свакој земљи то зависи од уставне поделе надлежности и функција, односно од
политичке и економске концепције федерализма и историјских традиција у области регионалне и локалне аутономије. Осим тога, ниједан систем
у области поделе надлежности не може се сматрати коначним и заувек
стабилним, већ неизбежно подлеже променама у процесу укупног прила-

3
4
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Вид. Група аутора, Локалне финансије, Београд, 1990, 5 и 6.
Горан Радосављевић, Фискална децентрализација и регионални економски развој, докторска
дисертација, ФЕФА, Универзитет Сингидунум, Београд, 2012, 2.
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гођавања фискалног система макроекономским, политичким и другим
императивима.5
Интезивно економско повезивање субјеката са различитих делова
државне територије је умногоме утицало на акцептирање одређених модела расподеле пореза. Постајући једам од главних субјеката у привредном животу централна власт постаје „доминантан фактор у коришћењу
фискалног система и мера фискалне политике за циљеве економске и социјалне политике на пољу алокације и развоја, стабилизације и расподеле“.6 Поред тога, централизација функција се морала одразити и на измену система расподеле пореза. Напушта се систем сепарације пореза и замењује тзв. мешовитим (комбинованим) системом. Поред сепаратних јављају се и заједнички извори прихода. Потребе нижих органа се све више
задовољавају учешћем ових у заједничким приходима за чије је регулисање и распоред овлашћен виши орган.
Користећи новонастале услове у савременим државама, централне власти су се домогле најиздашнијих приходних извора: пореза на доходак физичких лица, пореза на добит корпорација и пореза на промет.
У теорији се истиче да би спуштање пореза на доходак физичких лица и
опорезивање компанија на локални ниво било „најмање пожељно“, а на
регионални ниво „проблематично“. Слично је мишљење у вези са порезом на додату вредност (VAT) и порезом на промет одређених производа
(дуван, алкохол, бензин) – акцизама. Разлог оваквом резоновању произилази из прихваћеног становишта да централној власти припада одговорност за стабилизациону функцију јавног сектора.
Ипак, поменути процеси нису ни мало смањили актуелност испитивања јавних прихода на локалном нивоу у савременим државама. Тако,
у циљу ефикасне борбе против потискивања локалне самоуправе, у оквиру Савета Европе донет је 15. октобра 1985. године, међународни акт под
називом „Европска повеља о локалној самоуправи“. Ова повеља донета је
са циљем да утиче на реафирмацију традиционалних вредности локалне
самоуправе у Европи. Гледајући с аспекта јавних прихода у наведеној Повељи установљавају се следећи принципи: локалне јединице имају право
на сопствене изворе прихода којима слободно располажу у вршењу својих изворних надлежности, а када се ради о допунским средствима државе, потребно је ослонити се на ненаменска средства што би омогућило
5
6

Ксете Богоев, „Основне карактеристике савремених фискалних система“, Финансије, бр. 11–
12/ 1989, 621.
Ксенте Богоев, „Систем друштвеног финансирања“, Информатор, Загреб, 1977, 151.
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слободу политичког одлучивања јединица локалне самоуправе. Међутим,
у савременим условима тешко је извршити класификацију врсте прихода
јединица локалне самоуправе. Разлог томе је присутност великих разлика
у различитим државама. Ипак, у теорији се појављују одређена уопштавања. Тако по једном концепту у локалне сопствене приходе се уврштавају приходи од продаје или давања у закуп општинске имовине, приходи од новчаних казни и камата, корисничке таксе и накнаде, приходи од
дозвола и лиценци и локални порези. Највећи број држава администрирање пореза на имовину препушта локалном нивоу власти. Други локални порези могу да укључе порезе на доходак, опште порезе на потрошњу
и посебне порезе на потрошњу (нпр. алкохол, цигарете, нафта и нафтини
деривати), као и порезe на пренос права на земљиште.7 У вези с изложеним, посебну пажњу у теорији и пракси изазива потреба надлежних органа за избором локалних пореза који имају имобилну основицу. Наиме,
покретљива основица би реално обвезнике подстицала да се селе из општине у којој се примењују оштрији порези, у општину где су порези
блажи. Због тога се у буџету локалних заједница као сопствени приходи
редовно појављују порези на непокретности, код којих је основица имобилна на међурегионалном плану.
У државама у којима се допушта задуживање нижих нивоа власти
предвиђа се да је то могуће само за капиталне потребе, уз постављање
строгих буџетских ограничења и без давања јемства централне власти за
позајмљена средства. То је разлог што се на ову форму прибављања средстава ниже политичко – територијалне јединице не ослањају у мери у којој се ослањају на трансфере од централне власти: док се средства добијена трансферима не морају вратити, кредити се морају вратити са каматом.8
Посебну пажњу у стварности изазива финансијско учешће пореских прихода локалног нивоа у консолидованим пореским приходима.
Тако, у периоду од 2002. до 2010. године, просечно учешће пореских прихода локалног нивоа у консолидованим пореским приходима у Србији је
било чак 18,3%. Тај ниво је упоредно посматрано веома висок. На пример, учешће пореских прихода локалног нивоа у консолидованим пореским приходима у Србији је веће у поређењу са Француском (11,4%), а
далеко је изнад нивоа у неким другим земљама. Међутим, другачији су
7
8
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UN Habitat (2009), Guide to Municipal Finance, The Human Settlements Financing Tools and Best
Practices Series, United Nations Human Settlements Programme, 21.
Вид. Снежана Стојановић, Фискални федерализам, Београд, 2005, 343.
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трендови у другим савременим земљама. С тим у вези, учешће пореских
прихода локалног нивоа у укупним пореским приходима ОЕЦД земаља
се креће од преко 35% у Шведској, од преко 25% у Финској, Данској и Јапану до свега неколико процентних поена у Чешкој, Словачкој и Ирској.
Најниже учешће локалних прихода у укупним пореским приходима је у
Грчкој где ови приходи чине испод 1% од укупних пореских прихода
централне државе. Најзад, осим поменутих неколико скандинавских земаља, у скоро свим осталим земљама које имају два нивоа власти (централни и локални) учешће локалних прихода у укупним пореским приходима не прелази 10% у последњих 30 година за колико постоје релевантни подаци. Изузетак су Италија (око 16%), Јужна Кореја са 17% и
Естонија (13,5%).9
Упоређујући укупне буџетске приходе федеративних и унитарних
држава локалних колективитета, можемо приметити да је учешће сопствених прихода веће у федерално организованим државама. Из већ наведених разлога, као најчешћи сопствени приходи локалних колективитета појављују се порези на имовину. Ово је била пракса великог броја
земаља (Аустралије, Канаде, Ирске, Холандије, Новог Зеланда, Велике
Британије итд.).
Допунска средства ширих територијално - политичких јединица
се могу појавити у виду: дотација, субвенција и уступања прихода од једног или више пореза. Правило је да федералним јединицама дотације даје
федерација, а локалним буџетима федералне јединице.

II Приходи јединица локалне самоуправе у Србији
У теорији и пракси заступљено је мишљење да је неопходно финансирање локалне самоуправе изградити системски, поштујући начела
стабилности, транспарентности, предвидљивости и једноставности. С
тим у вези, материја уређења фискалних односа у Републици Србији, системски је утврђена Уставом Републике Србије од 2006. године, Законом
о буџетском систему,10 Законом о финансирању локалне самоуправе11 и
другим прописима. Поменутим прописима фискална реформа која се по9
10
11

Милица Бисић, Горан Радосављевић, „Степен фискалне децентрализације у Републици Србији: Показатељи и поређења“, Финансије, бр. 1–6/2012, 59.
Сл. гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142-14,
68/15 – др. закон и 103/15.
Сл. гласник РС, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 ускл. дин. износи, 125/14 ускл. дин. износи и
95/15 ускл. дин. износи.
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чела правно обликовати у Србији 1991. године, са применом од 1. јануара
1992. године, поново враћа приходима државе ону природу коју они имају и у другим савременим државама света. У контексту изложеног, у Републици Србији доминантну улогу у вези са увођењем пореза, давањем
пореских подстицаја, утврђивање основних елемената и одређивање висине пореза има Република.
Следствено изложеном, Законом о буџетском систему (чл. 15)
утврђено је да се порези могу уводити само законом, и да се могу увести
на потрошњу, доходак, добит, имовину и пренос имовине физичких и
правних лица. Поред тога, прецизирано је да се пореским законом морају
утврдити предмети опорезивања, основица, обвезник, пореска стопа или
износ, сва изузимања и олакшице од опорезивања, начин и рокови плаћања пореза. Најзад, поменутим прописом утврђено је да се обавезе и
права пореских обвезника не могу проширивати или смањивати подзаконским актима. Овим путем, јасно је прописана искључива надлежност
парламента да путем закона суштински оптерећује обвезнике. Према томе, неопходно је очекивати да се овлашћења јединица локалне самоуправе могу кретати у поменутим законским оквирима.
Поменутим Уставом Републике Србије утврђено је да се послови
јединице локалне самоуправе финансирају из изворних прихода јединице локалне самоуправе, буџета Републике Србије у складу са законом, и
буџета аутономне покрајине, када је аутономна покрајина поверила јединицама локалне самоуправе обављање послова из своје надлежности, у
складу са одлуком скупштине аутономне покрајине. Разрађујући поменуте одредбе Устава Закон о финансирању локалне самоуправе (чл. 5) је
прописао да се, буџетима јединица локалне самоуправе обезбеђују средства из изворних и уступљених прихода, трансферних средстава из буџета Републике Србије, примања по основу задуживања и других прихода и
примања утврђених законом.12 Прецизно одређивање врста јавних прихода од суштинске је важности за локалне власти, јер им се омогућује да
„воде сопствену политику оних извора који им припадају и да на тај начин утичу на сопствену финансијску позицију“.13
12

13
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У Србији су изворни приходи у периоду после 2002. године били најзначајнији приходи локалних самоуправа и чинили су око 40% од укупних прихода. Од тога, накнаде су чиниле између 17% и 19,5% од укупних прихода локалних самоуправа, са изузетком 2011. године када
је дошло до промена закона што је узроковало пад учешћа изворних прихода у укупним приходима. Вид. Г. Радосављевић, 70.
Група аутора, Реформа пореског система, прва верзија, Београд, 2003, 35.
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Под изворним приходима подразумевају се јавни приходи чију
стопу, односно начин и мерила за утврђивање висине износа, утврђује јединица локалне самоуправе. Међутим, законом се може ограничити висина пореске стопе, односно утврдити највиши и најнижи износ накнаде,
односно таксе.14 Јединици локалне самоуправе припадају изворни јавни
приходи остварени на њеној територији таксативно утврђени Законом о
финансирању локалне самоуправе (чл. 6). Тим Законом од 1. јануара
2007. године, порез на имовину (осим пореза на пренос апсолутних права
и пореза на наслеђе и поклон) je постаo изворни приход локалних тела.
Овим путем, сада скупштина јединице локалне самоуправе утврђује висину пореске стопе апострофираног пореза. Међутим, стопа не може бити већа од стопе прописане Законом о порезима на имовину. Поред тога,
градови и општине утврђују износ пореске основице, на начин прописан
Законом о порезима на имовину и одговарајућим подзаконским актима,
и утврђују, контролишу и наплаћују поменути порез. Таква правна решења, у контексту егзистирања и других врста јавних прихода (уступљених
прихода и трансфера из буџета Републике), омогућавају позитивне процесе децентрализације и самосталности јединица локалне самоуправе.
Али истовремено, „овакав режим финансирања локалних самоуправа наводи неке од њих на понашање по принципу моралног хазарда, подстичући их да се у већој мери ослањају на уступљене приходе и трансфере, а
да стопу пореза на имовину, обухват и ефикасност наплате учине мањим
него што је могуће и оправдано, а ради придобијања политичке подршке
грађана“.15 С тим у вези, „потребно је политиком централног нивоа државе снажно мотивисати све локалне самоуправе да максимално користе
фискални капацитет за своје изворне приходе и тиме у што већој мери
своје финансирање ослањају на њих, а не на трансфер из републичког буџета. У том смислу потребно је и саму формулу за обрачун и расподелу
ненаменски трансфера из Републике дефинисати на начин који би јасно
узимао у обзир фискални напор сваке локалне самоуправе и јасно „кажњавао“ оне локалне самоуправе које се добровољно одричу наплате
својих изворних прихода очекујући приходе које долазе из републичког
буџета.16 Изложена настојања покушавају се остварити доношењем новог
закона у овој материји.

14
15
16

Вид. Закон о финансирању локалне самоуправе, чл. 2, ст. 1, тач. 1.
Вид. Група аутора, Реформе пореза на имовину у Србији: Резултати и перспективе, Београд, 2012.
Група аутора, Реформе пореза на имовину у Србији: Резултати и перспективе, 48.
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Важећи прописи у систему јавних прихода јединица локалне самоуправе Републике Србије у више наврата су мењани са тежњом увођења у систем нових правила и елиминирања из система решења која су се
у пракси показала дефектним. С тим у вези, дошло је до интегрисања накнаде за коришћење грађевинског земљишта у порез на имовину. Наиме,
код Закона о порезима на имовину то је било нужно због промене Закона
о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (чл. 89, ст. 1.),17
којим је прописано да се поменута накнада плаћала најкасније до 31. децембра 2013. године. Наведеним променама прописа обвезницима је
обезбеђем унапред познати начин утврђивања и износ пореских трошкова, будући да се Законом прописују јасна правила за утврђивање пореске
основице, рокови за објављивање свих елемената за утврђивање и максимална стопа пореза на имовину коју јединица локалне самоуправе може
утврдити на својој територији. Тиме се у овом сегменту уклонила како
неизвесност у погледу висине обавезе, тако и дискриминација међу обвезницима која је постојала код утврђивања накнаде за коришћење грађевинског земљишта.
Поред изложеног, у циљу смањења административних трошкова
пореске администрације и пореских обвезника који воде пословне књиге, регулисано је да се утврђивање и наплата пореза обавља самоопорезивањем.
Међутим, и поред одређених позитивних промена прописа у материји финансирања јединици локалне самоуправе, у пракси су извршене
и интервенције које су показале бројне негативности у пракси. Поред тога, у правном систему локалних јавних прихода Србије остало је много
мањкавости везаних за утицај тог система на привредни и друштвени
живот. Егзистирање поменутих токова у нашој пракси су условили потребу за доношење новог закона о финансирању локалне самоуправе.
Практична реализација изложеног подухвата у пракси се манифестовала
отварањем јавне расправие на урађени Нацрт Закона о финансирању локалне самоуправе, чија ефективна примена се очекује од 1. јануара 2017.
године. Конкретније говорећи, овим прописом настоји се извршити корекција системских пропуста на које се указивало од стране научних и
стручих кругова. У вези с наведеним критикама посебно су била интересантна размишљања Фискалног савета Републике указивана приликом
измене Закона о финансирању локалне самоуправе 2011. године.

17

758

Службени гласник РС, бр. 24/11.

ПОРЕСКО ПРАВО

Право и привреда

Амбиција креатора новог закона је конципирање ширег спектра
нових решења којима је прописано финансирање јединица локалне самоуправе. У контексту изложеног најважније новине појављују се код уређења јавних прихода јединица локалне самоуправе: изворних, уступљених и трансферних. Код овог сегмента Нацрта Закона пошло се од њиховог обликовања у складу са начелима доброг економског управљања и
најбољом међународном праксом. У кратким цртама анализираћу најважнија предложена решења.
У настојању јачања финансијске самосталности и подстицања локалног економског развоја креатори Нацрта Закона су наглашавали да ће
промовисати повећање удела изворних прихода у укупним приходима јединица локалне самоуправе. Поставља се питање да ли предложени пропис одражава наведена настојања? С тим у вези, садашњи члан 6. Закона
о финансирању локалне самоуправе се мења. Најважније промене се састоје у следећем:
- Као изворни приходи јединица локалне самоуправе поред пореза на имовину Нацртом Закона појављују се и порез на пренос апсолутних права и порез на наслеђе и поклон који у позитивном Закону фигурирају као уступљени приходи. Међутим, имајући у виду природу ових
пореских облика суштински се овде не могу постићи неки спектакуларни
резултати. Наиме, Нацртом Закона чланом 8. ставом 1. прописано је да
стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних пореза и такси утврђује скупштина јединице локалне самоуправе
својом одлуком, у складу са овим и другим законом. Али, чланом 11. ставом 2. поменутог прописа регулисано је одступање од наведеног правила,
тако што ће и убудуће стопе порез на пренос апсолутних права и пореза
на наслеђе и поклон бити стопе прописане законом којим се уређују порези на имовину. То није случајно и потребно је због економских реперкусија које имају поменути приходи. Према томе, домет промена у овом
сегменту јавних прихода јединица локалне самоуправе је да начин и мерила за одређивање висине локалних пореза утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са овим и другим законом. С тим у вези, чл. 9. Нацрта Закона, јединица локалне самоуправе у
целости утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе и примања
(дакле и порез на пренос апсолутних права и порез на наслеђе и поклон).
Овим путем по мишљењу креатора Нацрта Закона побољшаће се ефикасност утврђивања и наплате изложених пореза. Дакле, новим прописом,
предлаже се да локалне самоуправе преузму од републичке Пореске
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управе надлежност за администрирање пореза на пренос апсолутних
права и пореза на наслеђе и поклон како би се објединило (и унапредило) администрирање различитих пореза везаних за имовину на локалном
нивоу.
- Друга суштинска промена везана за изворне приходе јесте предлог трансформације појединих од њих. Другим речима, предлаже се интегрисање истородних и сличних дажбина како би се поједноставио фискални систем на локалном нивоу. Конкретно, предлог је да се интегрише накнада за заштиту животне средине у порез на имовину. Потреба за
оваквом променом се образлаже тиме што се накнада обрачунава у апсолутном износу по квадратном метру регистрованих непокретности и по
ауторима Нацрта Закона представља паралелни облик пореза на имовину. Поред тога предлаже се и интегрисање једне од локалних комуналних
такса (фирмарина) у порез на имовину који плаћају правна лица. Овим
путем би се такође поједноставио систем и повећала предвидивост пословног окружења. У прилог поменутих промена, указује се на бројне негативне примере наглих и знатних повећања фирмарина у многим локалним самоуправама у претходним годинама.
У вези с поменутим излагањем, потребно је теоријски гледано
имати у виду да је, порез по правилу ненаменски (недестинирани) приход и служи за подмиривање свих друштвених потреба. Ово правило у
савременим условима трпи нека одступања, јер има пореза који служе за
задовољавање тачно одређених потреба. Постоји више разлога што се
још уважава принцип да порези служе за задовољење свих расхода – тзв.
принципи недестинираности (неафектације). Најзначајнији су следећи.
Недестинирани порези улазе у буџет као јединствен фонд средстава, па
се олакшава контрола трошења. Финансирање путем недестинираних пореза је равномерније, јер је могуће водити рачуна о задовољењу свих потреба. Код дестинираних прихода (који се сливају у фондове) је то отежано, те је могуће да за одређене потребе постоји довољно средстава, а за
друге не. Трошкови управљања средствима су мањи код недестинираних
пореза него код дестинираних. Разлог томе је формирање посебних инструмената расподеле за дестиниране приходе (фондова), за шта су потребни посебни органи управљања итд. Међутим, неки фискални приходи у које по мом мишљењу спада и накнада за заштиту животне средине
због своје природе постојање индивидуалне накнаде за њихово плаћање
условљавају неминовност да се већ, њиховим увођењем одреди атрибут
дестинираности и одмах издвајају у посебан фонд, да би тако на несумњив начин послужили одређеној намени, чиме се оправдава њихово уво760
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ђење (смањује отпор обвезника). Поред изложеног, укидањем накнаде за
заштиту животне средине повређује се начело да загађивач плаћа. С тим
у вези, оправдано се сматра да не могу грађани да плаћају зато што неке
фабрике угрожавају животну средину. Због изложених разлога, сматрам
да не треба ову накнаду интегрисати у порез на имовину.
Поред изложеног, укидају се неке од садашњих локалних комуналних такса која постоје у садашњем систему. Примера ради, јединице
локалне самоуправе неће бити у позицији да уводе локалнe комуналнe
таксe: за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима; за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог коришћења и за заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова итд.
Друга значајна група прихода путем којих се финансирају јединице локалне самоуправе су уступљени јавни приходи. Код ових прихода се
основица и стопа, односно начин и мерила за утврђивање висине износа
регулишу републичким законом а у целини или делом припадају јединицама локалне самоуправе под условом да су остварени на њиховој територији. Законом о финансирању локалне самоуправе уступљени фискални приходи су таксативно утврђени. То су: приходи од уступљених пореза и приходи од уступљених накнада. Сигурно је да су од њих најважнији
уступљени порези.18 Од тих пореза највише пажње изазива уступање јединицама локалне самоуправе пореза на зараде, што је природно имајући његов финансијски значај и ефекте које овај приход оставља на привреду.
Важећа решења везана за порез на зараде су настала у циљу поновне афирмације фискалне децентрализације, променом Закона о финансирању локалне самоуправе19 којом се учешће јединица локалне самоуправе у порезу на зараде повећало са 40% на 80%. У Београду, због његове економске снаге утврђена је мања припадност – 70% од пореза на зараде, који се плаћа према пребивалишту запосленог. Међутим, ово решење
је у релевантним стручним круговима оцењено негативно. С правом се
упозоравало да је расподела прихода по овом основу изразито регресивна у корист најразвијенијих општина. Због тога у образложењу Нацрта
Закона о финансирању локалне самоуправе се наводи неминовност про18
19

Закон о финансирању локалне самоуправе, чл. 35.
Закон о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе, Службени гласник
РС, бр. 47/11, чл. 3.
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мене поменутог решења. Конкретно, промене које се предлажу су: смањење учешћа локалних самоуправа у порезу на зараде са 80 на 50 процената.
Укупни приходи од пореза на зараде су веома осетљиви на привредна кретања, што је додатни разлог да овај порески облик у знатно већем проценту припада централном нивоу власти како би могао да се користи као макроекономски стабилизатор у периодима кризе. По креаторима Нацрта Закона о финансирању локалне самоуправе припадност пореза на зараде великим делом централној држави је пракса великог броја
европских држава којом се остварује један од циљева овог Закона, а то је
вертикална равнотежа у расподели прихода и надлежности између различитих нивоа државе. Поред тога, поменуте промене омогући ће да терет фискалне консолидације буде равномерно расподељен на све нивое
државе.20
Са креаторима Нацрта Закона слаже се и Фискални савет Републике Србије подржавајући намеру да се део средстава са локалног нивоа
врати у републички буџет, зато што се додатна средства локалне самоуправе нису користила за повећање капиталних већ текућих расхода, пре
свега расхода за зараде запослених и добра и услуге. Конкретније говорећи, према истраживању Фискалног савета повећани обим средстава на
локалном нивоу у претходним годинама довео је до погоршања економске структуре издатака. Тако су у периоду од 2008. до 2014. године расходи за зараде повећани 42%, расходи за добра и услуге су повећани 50%,
док су капитални расходи смањени за 29 процената.21
Међутим, осим Фискалног савета, друге институције су оштро
критиковале поменута решења Нацрта Закона. Тако, Стална конференција општина и градова (у даљем тексту: СКОГ) је оценила да је предложено смањење прихода градова и општина у износу од осам милијарди
динара, које ће резултирати применом новог Закона неприхватљиво. Наиме, по поменутим критичарима, овакав предлог представља директан
удар на све градове и општине, а посебно на оне које су у претходном периоду уложиле значајна средства у привлачење инвеститора (куповином
земљишта и војне имовине ради формирања индустријских зона, изградњом додатне инфраструктуре ослобађањем инвеститора плаћања одређених локалних такси и сл.), а све само са једним циљем да се повећа запо20
21
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Вид. Образложење Нацрта Закона о финансирању локалне самоуправе, Београд, 2015, 3.
Вид. Фискални савет Републике Србије, Оцена и коментари Нацрта Закона о финансирању
локалне самоуправе, Београд, 21. децембар 2015. године.
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сленост грађана. Поред тога, СКОГ истиче да су локалне самоуправе у
претходних годину дана већ пребациле наведени износ средстава републичком буџету. Конкретно, применом Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, све локалне самоуправе су
на годишњем нивоу, већ пребациле и више од поменутих осам милијарди
динара.22
Изложени супростављени ставови поменутих субјеката говоре о
сложености конципирања оптималног система јавних прихода јединица
локалне самоуправе. По мом мишљењу, природно је очекивати да ће недостатак изворних и уступљених прихода захтевати оптимално уређење
трансфера као значајне врсте прихода градова и општина, којим би се отклонили одређени недостаци средстава.
У складу са „Европском повељом о локалној самоуправи“ Нацрт
Закона се јасно ослања на ненаменски трансфер. С тим у вези укупни ненаменски трансфер фиксира се у односу на бруто друштвени производ.
Поменути трансфер износи 1,48% оствареног бруто домаћег производа
према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за
послове статистике. Наведеним прописом установљено је и уређено пет
врста ненаменских трансфера: трансфер за уједначавање, општи трансфер, трансфер по основу пореског напора, трансфер по основу капиталне интезивности и транзициони трансфер. За разлику од ранијих прописа Нацртом Закона уведена су системска правила за израчунавање и расподелу свих врста трансфера уз обезбеђење егзактног механизма за уједначавање у циљу смањивања регионалних и локалних разлика.23

III Закључак
Савремена привредна кретања пропраћена нараслом техничком
базом и на основу тога интезивним економским повезивањем субјеката
различитих делова државне територије, снажно утичу на концепте расподеле фискалних прихода, који се појављују код појединих нивоа територијалне политичке организованости. Поред доминације централних
органа на свим пољима привредног и друштвеног живота, која је условила да најважнији фискални приходи буду под њиховом ингеренцијом, јављају се и значајни процеси фискалне децентрализације којим савремене

22
23

Вид. Нови магазин, Београд, од 18.01.2016. године.
Образложење Нацрта Закона о финансирању локалне самоуправе, 3.
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државе желе да обезбеде јавне услуге са већом ефикасношћу, квалитетније и с мањим трошковима. За остваривање поменутих циљева неопходна
је изградња оптималног локалног фискалног система.
У контексту изложеног, ради изградње система јавних прихода у
складу са интересима привреде, у Републици Србији дошло је до честих
промена прописа. С тим у вези, уважавајући одређениа добра решења,
које је потврдила пракса, за уређење доброг броја локалних јавних прихода оправдано су се појављивале критике које су захтевале суштинске
измене и допуне финансијскоправних прописа. Као континуитет тих
критичких процеса јесте предлагање Нацрта Закона о финансирању локалне самоуправе, чија садржина је анализирана у овом раду.
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FISCAL REVENUES OF LOCAL GOVERNMENT UNITS
Summary
The necessity for a system of fiscal revenues of local government units
emerges from the needs of providing funds required by the state in order to increase economic growth on the local level as well as the needs of citizens and legal entities in the fields of education, social services, housing, local traffic etc.
We are facing with dynamic changes of the legal regulations regarding
local public revenues in the Republic of Serbia. In this paper, the author attempts to critically analyze the arrangement of the public revenues of the local
government units presented in the Draft law on financing of local government
and other regulations.
Key words: local government, tax distribution, source revenues, assigned revenues, transfers.
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РЕКЛАМА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА – ТРОШАК
ПРИВРЕДНОГ ПОСЛОВАЊА И/ИЛИ
ПОРЕСКИ РАСХОД*
Резиме
Привредна друштва, у складу са својом пословном стратегијом и
финансијским могућностима, издвајају одређена новчана средства, како би
промовисала своју фирму и своје пословање. Аутори настоје да што јасније
разграниче репрезентацију од рекламе и пропаганде, поткрепљујући то
бројним илустративним примерима и указујући на дилеме које се тим поводом јављају у пракси. Разграничење наведених издатака је битно с обзиром
на њихово признавање као расхода у пореском билансу, који умањују основицу пореза на добит правних лица. У српском систему опорезивања добити
ови трошкови се не признају у пуном износу. Законодавац је на тај начин
хтео да спречи ерозију пореске основице и (не)легитимну евазију пореза на
добит. Циљ овог рада је да покаже да трошкови рекламе и пропаганде имају,
међутим, своје пуно оправдање не само са становишта пословања, већ и са
пореског становишта, пошто често доприносе бољем и профитабилнијем
пословању привредног друштва, што се одражава у већој добити, услед чега
оно плаћа већи износ на име пореза на добит.
Кључне речи: порез на добит правних лица, порески биланс, пропаганда,
реклама, рекламни материјал, репрезентација.

I Уводне напомене
Свако привредно друштво, у циљу промовисања своје делатности,
али и развијања и успостављања добрих односа са пословним партнерима, садашњим и потенцијалним, издваја одређена финансијска средства у
рекламне сврхе, као и за репрезентацију. Иако се некада може чинити да
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је природа ових трошкова врло слична, у питању су различити издаци.
Због тога је потребно направити што јасније разграничење између рекламе, пропаганде, репрезентације и поклона мање вредности који се дају
пословним партнерима. Различит карактер ових трошкова се одражава
на њихов различити порескоправни третман са аспекта опорезивања добити. Циљ овог рада је да покаже намену ових трошкова, као и то да ли је
примарна намера привредних субјеката да овим трошковима умање
основицу пореза на добит, како би платили мањи износ пореза или, пак,
такви издаци могу допринети да друштво почне да остварује већи промет, па отуда и већу добит, што доводи до повећаног прилива пореских
прихода у буџет државе. У овом раду се нећемо бавити услугама економске пропаганде у српском систему пореза на додату вредност.

II Разграничење издатака за репрезентацију
од трошкова рекламе и пропаганде
Закон о порезу на добит правних лица као један од расхода у пореском билансу помиње и издатке за репрезентацију,1 али не прецизира
шта је њима обухваћено. О томе не постоји ни неки подзаконски акт, за
разлику од, на пример, правилника који одређује шта се сматра улагањем
у области културе.2 Постоје спорадична мишљења која издаје Министарство финансија Републике Србије, којима оно у конкретним случајевима
покушава да разреши дилему да ли одређени трошак треба квалификовати као издатак за репрезентацију, или, пак, као трошак рекламе или пропаганде. Имајући у виду да ова мишљења немају правно обавезујући карактер,3 као и да се из њих не може добити општа, нити прецизно дефинисана слика о томе на који начин определити одређени издатак за пореске потребе (као репрезентацију, рекламу или пропаганду), овакав приступ нам се, начелно гледано, не чини прихватљивим.
*

1

2
3
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Рад је резултат рада на пројекту 179001 „Организациона и информациона подршка систему
управљања квалитетом као кључним фактором повећања конкурентности наших предузећа
и њиховог бржег изласка на светско и ЕУ тржиште”, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Закон о порезу на добит правних лица – ЗПДПЛ, Службени гласник РС, бр. 25/2001, 80/2002,
80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 142/2014,
91/2015, 112/2015, чл. 15 ст. 7.
Правилник о улагањима у области културе која се признају као расходи, Службени гласник
РС, бр. 9/2002.
Вид. о томе више у Gordana Ilić-Popov, Svetislav V. Kostić, „Depicting National Tax Legislation:
Serbia”, Tax Legislation: Standards, Trends and Challenges (eds. Wlodzimierz Nykiel, Malgorzata
Sek), Wolter Kluwer, Warszawa, 2015, 372–374.
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Сваки привредни субјекат би својим општим актом требало да
ближе уреди који су издаци за репрезентацију, а који за рекламу и пропаганду. Но, то може да доведе до прилично неуједначеног поступања између привредних друштава, чак и онда када су она регистрована за обављање исте пословне делатности. У крајњој консеквенци, могло би се поставити питање да ли се кроз издатке за репрезентацију може вршити нефер конкуренција (нпр. уместо квалитетом својих производа или услуга
које пружа, привредно друштво привлачи нове пословне партнере тако
што им уплаћује одмор или учестало чини различите поклоне).
Са становишта дефинисања издатака за репрезентацију, отуда, ваља
указати на одредбу чл. 29 ст. 3 Закона о порезу на додату вредност,4 у којој
се, за потребе одређивања случајева када порески обвезник нема права на
одбитак претходног пореза, прецизира шта се сматра издацима за репрезентацију. То су: издаци за угоститељске услуге, поклони (осим поклона мање
вредности), издаци за одмор, спорт и разоноду и други издаци учињени у
корист пословних партнера, било садашњих, било потенцијалних, представника пословних партнера и других физичких лица, а да за то не постоји
правна обавеза. Из наведене законске формулације можемо да закључимо
да уколико постоји правна обавеза да се неки од ових издатака учини, он се
не би могао третирати као издатак за репрезентацију. На пример, ако привредно друштво организује стручни семинар, при чему износ котизације обухвата учешће у семинару, писани материјал и презентације, али и послуживање ручка у подневној паузи, не сматра се да такав трошак подразумева издатак репрезентације, већ се ради о пружању (споредне) угоститељске услуге, у оквиру одржавања семинара.
Управо зато што ЗПДПЛ није прецизирао шта се сматра издацима за
репрезентацију, може се догодити да се један исти издатак различито третира са становишта пореза на добит, односно пореза на додату вредност. Сем
тога, у пракси је некада тешко утврдити да ли је у питању рекламни материјал или поклон мање вредности (нпр. календари или нотеси могу да буду и
рекламни материјал, и поклон мале вредности). Ни у погледу тога се
ЗПДПЛ не изјашњава, што отежава пореску контролу у погледу оцене да ли
је у конкретном случају у питању трошак рекламе или издатак за репрезентацију. Због тога опет ваља указати на решења из домена пореза на додату
вредност. Наиме, рекламним материјалом се сматрају добра на којима је одштампан или утиснут логотип пореског обвезника, односно визуелно испо4

Закон о порезу на додату вредност – ЗПДВ, Службени гласник РС, бр. 84/2004, 86/2004,
61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015.
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љавање бренда који је у вези са делатношћу пореског обвезника, а која тај
порески обвезник бесплатно даје различитим лицима. У Правилнику о рекламном материјалу и поклонима мање вредности наведена су, exempli causa, добра која се дају као рекламни материјал (оловке, роковници, календари, нотеси, привесци, качкети, мајице, комбинезони, кецеље, ранчеви, торбе, упаљачи, отварачи за флаше, подметачи, послужавници, чаше, шоље, бокали, пепељаре, кесе и др.).5 Листа може да буде и шира (нпр. батеријске
лампе, USB меморије, зидни сатови и др.), али је важно да појединачна тржишна вредност добра не прелази лимит од 2.000 динара и да добро буде
погодно да се на њему одштампа или утисне логотип фирме. Поклоном мање вредности сматра се добро појединачне тржишне вредности мање од
2.000 динара, без пореза на додату вредност,6 осим добра које се сматра рекламним материјалом, које обвезник даје повремено7 различитим лицима
(пословним партнерима, потенцијалним пословним партнерима, представницима пословних партнера и др.), а да за то не постоји правна обавеза.8
Пошто је појединачна тржишна вредност добра9 у оба случаја – и код рекламног материјала, и код поклона мање вредности, иста, тј. мања од 2.000
динара, оно што их разликује је то што на добрима која служе за рекламне
сврхе привредног друштва мора да буде утиснут или одштампан његов логотип, односно бренд одређеног производа мора да буде визуелно испољен.
Могло би се поставити питање који је интерес привредног друштва да поклања добра мале вредности, ако на њима није утиснута његова фирма, односно ако му не служе као реклама.
Сем тога, како треба за пореске потребе поступити у ситуацијама
када се као поклон пословним партнерима или клијентима дају таблет
5

6

7

8
9
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Вид. Правилник о утврђивању шта се сматра узимањем и употребом добара, другим прометом добара и пружањем услуга, без накнаде, о утврђивању уобичајених количина пословних
узорака, рекламним материјалом и другим поклонима мање вредности – Правилник о рекламном материјалу и поклонима мање вредности, Службени гласник РС, бр. 118/2012, чл. 8.
У Црној Гори се, примера ради, поклоном мање вредности сматрају производи чија појединачна вредност без пореза на додату вредност не прелази 30 ЕУР-а. Вид. Правилник о примјени Закона о порезу на додату вриједност, Службени лист РЦГ, бр. 65/2002, 13/2003,
59/2004, 79/2005, 16/2006, Службени лист ЦГ, бр. 64/2008 - УС, 30/2013, 32/2015, чл. 20 ст. 2.
Постоји правна празнина у погледу тога шта се сматра „повременим” поклоном, пошто није прецизирано колико пута обвезник може да једном истом лицу у истом пореском периоду дȃ неки
поклон, чија је појединачна тржишна вредност мања од 2.000 динара.
Вид. Правилник о рекламном материјалу и поклонима мање вредности, чл. 9.
Под тржишном вредношћу се подразумева набавна вредност, а уколико су у питању сопствени
производи који се пословним партнерима дају као рекламни материјал или као поклон мање
вредности узима се тржишна вредност по којој би се они могли продати.
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рачунари, мобилни телефони и сл. Јасно је да појединачна тржишна
вредност таквих поклона прелази износ од 2.000 динара, те није реч о поклонима мање вредности, нити о рекламном материјалу. Држећи се одредбе чл. 29 ст. 3 ЗПДВ-а, такви поклони би се сматрали издацима за репрезентацију. Став који је својевремено било заузело Министарство финансија и економије Републике Србије је да трошкови репрезентације
привредног друштва, који са становишта прописа којим се уређује рачуноводство имају карактер пословног расхода, немају карактер прихода
физичких лица који подлежу плаћању пореза на доходак грађана.10 Међутим, уколико је друштво набавило, на пример, мобилне телефоне како би
их неким од својих запослених дало за коришћење у пословне сврхе, сасвим је извесно да ће их они користити и за своје личне потребе, те би их,
чини нам се, са становишта пореза на доходак грађана, ипак требало квалификовати као додатно примање запосленог.11
Проблем у разграничењу издатака може да настане и у случају поклона чија је појединачна тржишна вредност већа од 2.000 динара, али који
има неке одлике рекламног материјала, тј. има утиснут логотип пореског
обвезника. Критеријум опредељивања би, са становишта пореза на добит,
могао да буде број лица којем се такав поклон чини. Примера ради, ако се
кожни каиш, чија је појединачна вредност 3.000 динара и на чију је шналу
утиснут логотип привредног друштва, поклања само мањем броју за друштво посебно важних пословних партнера, сматрамо да је тада у питању издатак репрезентације. Уколико се, међутим, такав каиш поклања свакоме
ко, на пример, купи панталоне, онда је реч о расходу рекламе.
Разлог због којег је врло важно да се у сваком појединачном случају
тачно квалификује да ли је у питању репрезентација или рекламни материјал лежи у другачијем признавању ових трошкова у пореском билансу обвезника пореза на добит, о чему ће касније бити више речи. Са становишта
пореза на додату вредност, то разграничење није од значаја, пошто се сматра да тада није извршен промет добара, што значи да по том основу не постоји обавеза обрачунавања и плаћања пореза на додату вредност.12 Битно је
једино да укупна вредност рекламног материјала и других поклона мање

10
11

12

Вид. Мишљење Министарства финансија и економије Републике Србије, бр. 414-00256/2001-04 од 22.11.2001. године.
Вид. Закон о порезу на доходак грађана − ЗПДГ, Службени гласник РС, бр. 24/2001, 80/2002,
80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 93/2012,
114/2012, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, чл. 14.
Вид. Мишљење Министарства финансија РС, бр. 413-00-00340/2013-04 од 21.10.2013. године.
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вредности у пореском периоду не може да буде већа од 0,25% укупног промета пореског обвезника у том пореском периоду.13
Навешћемо, најзад, и ситуацију када привредно друштво неке производе из сопственог асортимана поклања другим лицима. Ако су производи у уобичајеном комерцијалном паковању, чак и без обзира на њихову појединачну тржишну вредност, такав издатак би се могао окарактерисати као
трошак репрезентације. Међутим, уколико се производ друкчије пакује
(нпр. парфеми у малом паковању, газирано безалкохолно пиће у малим, нестандардним лименкама и др.) и, уз то, на амбалажу стави ознака „није за
продају”, тада се сматра да је давање купцима оваквих производа извршено
у рекламне сврхе.14 Често је ова давања тешко разграничити од пословних
узорака, који такође нису намењени промету и, по правилу, су у паковању
различитом од комерцијалног. Могли бисмо да закључимо да добра на којима је назначено да нису за продају, а која се дају купцима или потрошачима
имају карактер рекламе (нпр. пасте за зубе у малом паковању), а она која се
дају трговини на мало јесу пословни узорци (нпр. узорци мебл штофа које
произвођач даје продавници намештаја).
Напред смо истакли да се издацима за репрезентацију сматрају и издаци за одмор (нпр. уплаћено летовање или зимовање), спорт (нпр. плаћање
закупа термина у спортској сали или на тениском терену) и разоноду (нпр.
поклањање карти за позоришне представе, музичке концерте, утакмице,
уплата термина у спа центрима и др.) учињени у корист пословних партнера, представника пословних партнера и других физичких лица. Пошто одредбом чл. 29 ст. 3 ЗПДВ-а нису ограничени појединачни износи тих издатака, то значи да би и врло високи износи дати за ове намене за једног пословног партнера могли да се, са становишта привредног друштва, третирају као
издатак за репрезентацију (нпр. уплаћено летовање на Малдивима; карте за
фудбалску утакмицу која се игра у Бразилу, као и трошкови смештаја и превоза до те дестинације, итд.). Не сматрамо да је то добро решење, јер на тај
начин привредно друштво може коруптивно да делује на одређена лица.15
Ако не прелазе законско ограничење прописано за укупне издатке за репрезентацију, ови износи би умањили основицу пореза на добит. Сем тога, та13
14
15
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Вид. Правилник о рекламном материјалу и поклонима мање вредности, чл. 10 ст. 1.
Вид. Mišljenje Ministarstva financija, Porezna uprava Republike Hrvatske, br. 513-07-21-01/07-2
од 29.08.2007. године.
Вид. Гордана Илић-Попов, Дејан Поповић, „Пореска структура и корупција”, Анали Правног
факултета у Београду, бр. 1/2014, 5–22; Драгомир Антонић, Будимир Бабовић et al., Корупција у Србији, Београд, 2001, 21.
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кав издатак остаје изван сфере опорезивања и са стране примаоца таквог
„поклона”, који би, као приход, требало да буде порески третиран у систему
пореза на доходак грађана.
Што се тиче рекламе, привредно друштво се одлучује на овај вид
маркетиншке активности онда када жели да придобије што већи број купаца, истицањем позитивних својстава и корисности неког производа из
свог асортимана. Такође, реклама често служи да би се развио бренд неког производа. Могуће је да привредно друштво своја добра, без накнаде,
дȃ на употребу другим лицима, а у циљу рекламе и пропаганде. На пример, произвођач безалкохолних пића може своје расхладне витрине на
којима се налази његов лого да дȃ на употребу кафићима, како би у њима
држали сокове које он производи. У том случају ради се о употреби добара без накнаде за рекламне сврхе, односно о услузи давања на коришћење добара, без накнаде, пошто витрине и даље остају у власништву тог
привредног друштва, а другим лицима су само дате на употребу, са циљем рекламирања његових производа.
Пропаганда подразумева истицање општих информација о делатности фирме и њене контакт податке, и врши се путем пропагандно-информационог материјала (проспекти, каталози и сл.), излагања на сајмовима и
др.16 У промотивне сврхе се користе добра која немају карактер рекламног
материјала, јер немају употребну вредност за примаоца, већ се преко њих
тржиште упознаје са фирмом (нпр. светлеће рекламе, билборди, постери и
сл. на којима се налази лого фирме или лого неке од њених робних марки,
који се истичу на фасадама, оградама и другим јавним местима).
Трошкови рекламе и пропаганде најчешће обухватају: трошкове
оглашавања у јавним медијима (телевизија, радио, дневне новине, часописи и др.), трошкове штампања плаката, проспеката или реклама на амбалажи, трошкове постављања билборда и сличних рекламних паноа на јавним
местима, трошкове снимања кратких филмова са пропагандним порукама
(који се нпр. приказују пре биоскопске пројекције филма) и др.17
Оно што би могло да представља линију разграничења између, с
једне стране, трошка рекламе и пропаганде, и трошка репрезентације, с
друге стране, је да су реклама и пропаганда намењене већем броју непозна16
17

Вид. Мишљење Министарства финансија РС, бр. 430-07-000314/2006-04 од 8.11.2006. године.
Спонзорство спортских, културних, уметничких и сличних манифестација (нпр. на дресовима
фудбалских играча видно је истакнут амблем неког друштва, на покорици књиге налази се логотип фирме-спонзора и сл.) могло би се окарактерисати као облик посредне пропаганде.
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тих лица, док је репрезентација увек намењена унапред одређеним и познатим лицима.18 Нагласак је, дакле, на томе да ли се издатак чини познатим или непознатим лицима. Уз то, реклама и пропаганда су, по природи
ствари, увек усмерене ка много ширем кругу лица, за разлику од репрезентације, у којем случају привредно друштво чини поклон одређеним лицима или изводи своје постојеће пословне партнере на ручак или вечеру, у
настојању да са њима одржи добре пословне односе или, пак, да успостави
пословне односе са новим пословним партнерима. Издаци за репрезентацију се чине у циљу придобијања пословних партнера и стварања код њих
позитивног става према том привредном друштву, а не у опште промотивне сврхе. Трошкови репрезентације се најчешће јављају приликом преговарања новог посла, односно закључења уговора са пословним партнером,19 обележавања јубилеја фирме,20 у време одржавања сајамских манифестација и сл. С друге стране, у ситуацији када произвођач сухомеснатих
производа, воћних јогурта, безалкохолних пића и др. унутар или испред
супермаркета нуди своје производе на дегустацију, то се сматра трошком
рекламе који се, као такав, признаје у пореском билансу, а не репрезентацијом, пошто ови издаци служе промоцији његовог пословања.21
Међутим, у пракси се могу појавити још неке дилеме. Није спорно
да издатак за угоститељске услуге који се непосредно чини угоститељском предузећу представља за привредно друштво издатак за репрезентацију.22 При томе, није од значаја да ли је та услуга непосредно пружена у
угоститељском објекту или је, пак, кетеринг достављен привредном друштву у његове просторије или, евентуално, на неко друго место. Наиме,
угоститељска делатност подразумева пружање услуга смештаја, припремање и услуживање хране, пића и напитака, као и припремање и доста-

18
19

20
21
22
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Вид. Мишљење Министарства финансија РС, бр. 430-00-379/2014-08 од 30.3.2015. године.
Поред трошкова угоститељских услуга (храна и пиће), и трошкови на име уплата угоститељским
предузећима по основу преноћишта пословних партнера (нпр. из иностранства) сматрају се, такође, издацима за репрезентацију, уколико су у функцији закључивања и реализације пословних
уговора, односно остваривања других облика пословне сарадње. Вид. Мишљење Министарства
финансија РС, бр. 414-00-227/2007-04 од 10.9.2008. године.
Вид. Мишљење Министарства финансија и економије Републике Србије, бр. 414-00118/2002-04 од 22.4.2002. године.
Вид. Мишљење Министарства финансија РС, бр. 413-00-00369/2013-04 од 14.10.2015. године.
Тако се и ваучер који привредно друштво даје пословним партнеру ради коришћења угоститељских услуга у тачно одређеним објектима сматра издатком за репрезентацију. Вид. Мишљење Министарства финансија РС, бр. 413-00-02777/2010-04 од 5.1.2011. године.
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вљање хране корисницима за потрошњу на другом месту.23 У том смислу,
издаци за угоститељске услуге имају третман трошка репрезентације, без
обзира колики је износ накнаде за те услуге. Али, намеће се питање како
третирати конзумирање кафе, чаја, сокова, минералне воде и сл. од стране запослених, клијената, пословних партнера и др. у току редовног обављања пословне активности. Мишљења смо да, са становишта друштва,
ови издаци представљају трошак репрезентације.24 Најзад, какав третман
треба да имају издаци конзумирања хране и пића, уколико привредно
друштво има сопствену кантину или ресторан. Могуће је, рецимо, да се
прослава дана фирме не организује у неком угоститељском објекту, већ у
самој фирми, која има салу погодну да прими већи број пословних званица, укључујући и запослене. Храна се за ту прилику припрема у кантини фирме, те је за те потребе купљена већа количина различитих животних намирница (меса, поврћа, пецива, безалкохолног пића и др.), за које
су добављачи друштву испоставили рачуне са урачунатим порезом на додату вредност. Сматрамо да би, из угла пореза на добит, цео износ приказан у рачунима представљао за привредно друштво трошак репрезентације, укључујући и порез на додату вредност, јер се претходни порез исказан у рачуну добављача не може одбити.25 Друга је, међутим, ситуација
када у тој истој кантини радним даном ручају запослени, који за то плаћају одређену цену, без обзира што је она нижа у односу на тржишну, па,
наравно, тада нема говора о издацима за репрезентацију на страни привредног друштва.
Посебно је интересантна ситуација у вези са утврђивањем трошка
репрезентације код привредног друштва које се бави угоститељском делатношћу. Наиме, уколико такво привредно друштво пружа угоститељске
услуге за сопствене пословне потребе (нпр. током ручка у угоститељском
објекту директор угоститељског предузећа се са пословним партнером из
иностранства договара око набавке одређене врсте зачина потребне за
припрему неких јела које ресторан има на свом менију), такав трошак се
23
24

25

Вид. Закон о туризму, Службени гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011, 93/2012, 84/2015,
чл. 3 тач. 27).
За запослене би конзумирање кафе, минералне воде, сокова и сл. у току радног времена, заправо, представљало примање остварено пружањем погодности од стране послодавца. Вид.
ЗПДГ, чл. 14 ст. 1. Ако би привредно друштво утврдило вредност тог примања, онда тај издатак не би био издатак за репрезентацију, већ трошак зараде.
Према чл. 29 ст. 1 тач. 2 ЗПДВ обвезник нема право на одбитак претходног пореза по основу
издатака за репрезентацију. Вид. Гордана Илић-Попов, Закон о порезу на додату вредност у
Србији: Коментар закона и подзаконских аката, Пословни зборник, Београд, 2005, 151–152.
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сматра репрезентацијом. У том случају, друштво не треба да издаје фискални рачун, јер се не сматра да је извршило промет, пошто није ни наплатило накнаду за пружену услугу.26 Но, да би се избегле евентуалне злоупотребе, потребно је да води посебну евиденцију ових трошкова. Понекад
се дешава да угоститељско предузеће својим сталним гостима, на крају
ручка или вечере, послужи гратис десерт или кафу. У том случају не ради
се о трошку репрезентације, нити о трошку рекламе (јер је издатак учињен
мањем броју одређених лица), већ је реч о пружању услуге без накнаде, коју је порески обвезник извршио у непословне сврхе.27 Иако је реч о пружању услуге које се не врши у циљу повећања прихода, односно смањења
расхода пореског обвезника,28 таква услуга, иако је пружена без накнаде,
може индиректно да повећа добит тог привредног друштва, јер ће таквим
лепим гестовима не само да се задржи постојећа клијентела, већ ће она радо препоручивати тај ресторан и другим лицима.
Пореска управа у сваком појединачном случају утврђује све неопходне чињенице, на основу података из пословних књига и других евиденција пореског обвезника, и опредељује врсту трошка које је привредно друштво имало, како би утврдила да ли су они у непосредној вези са
пословањем пореског обвезника, те да ли су испуњени услови за њихово
признавање у пореском билансу и по којем основу.29

III Порески третман трошкова рекламе, пропаганде
и репрезентације у пореском билансу
Јасно разграничење између трошкова рекламе, пропаганде и репрезентације је врло значајно, са аспекта обрачуна пореза на добит правних лица. У билансу успеха привредно друштво исказује све пословне
расходе, финансијске, непословне и ванредне расходе које је имало у обављању своје делатности током једне пословне године.30 Међутим, да би се

26
27
28
29

30
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Вид. Мишљење Министарства финансија РС, бр. 430-00-00740/2006-04 од 20.6.2006. године.
Вид. ЗПДВ, чл. 5 ст. 4 тач. 2.
Вид. Правилник о рекламном материјалу и поклонима мање вредности, чл. 5.
Вид. Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Службени гласник РС, бр.
80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009,
72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 112/2015,
15/2016, чл. 9 ст. 1.
Вид. више у Вера Леко, „Основи рачуноводства и финансијски извештаји”, Правни и рачуноводствени аспекти пореског саветовања (уредник Гордана Илић-Попов), Правни факултет
Универзитета у Беграду, Београд, 2012, 614–616.
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спречиле могуће злоупотребе пореским законом су предвиђене одређене
корекције на страни расхода.
Тако, да би се избегло да се под трошак репрезентације подведу и
они трошкови који то, заправо, нису, већ које привредно друштво чини у
неке друге сврхе, а не у циљу одржавања добрих пословних односа са пословним партнерима (нпр. када се пословним партнерима и другим физичким лицима поклањају добра која и по својој природи, и по вредности превазилазе оно што би се могло оценити примереним са аспекта репрезентације друштва), ограничава се износ издатака за репрезентацију
који се могу признати као расход у пореском билансу. У намери да се
спречи ерозија основице пореза на добит ограничавају се, такође, и расходи на име рекламе и пропаганде.
У Србији, почев од 2001. године, па све до 2010. године, у пореском билансу није прављена разлика између издатака за рекламу, пропаганду и репрезентацију, већ су они збирно третирани као (један) расход
до 3% од укупног прихода. Од 2010. године31 порески законодавац је, међутим, одлучио да рекламу и репрезентацију раздвојено третира, те је
трошкове рекламе и пропаганде признао као расход у пореском билансу
у износу до 5% од укупног прихода, а издатке за репрезентацију до 0,5%
од укупног прихода. Као расходи пропаганде у пореском билансу се признају само они поклони и други расходи који служе промоцији пословања пореског обвезника. Од јануара 2013. године,32 повећан је износ признатог расхода за рекламу и пропаганду са 5% на 10% од укупног прихода, док су издаци за репрезентацију остали на ранијем нивоу. Овакво законско решење задржано је и у важећем ЗПДПЛ.33
Законодавац у својој формулацији користи термин „признају се”,
што наводи на закључак да привредно друштво може да има и значајно веће трошкове по овим основама, који морају да буду уредно и ажурно приказани у пословним књигама и финансијским извештајима. Међутим, при
утврђивању опорезиве добити, тј. основице пореза на добит правних лица,
друштву се одобрава само онај износ трошкова до прописаних законских
максимума. Трошкови које је друштво имало, а који прелазе те законске
границе увећавају опорезиву добит, па самим тим и износ пореза на добит
31
32
33

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа, Службени гласник РС, бр.
18/2010.
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Службени гласник РС,
бр. 119/2012.
Вид. ЗПДПЛ, чл. 15 ст. 6 и 7.
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које је оно у обавези да плати. Разлог за то лежи у интенцији законодавца
да на тај начин спречи нелегитимну евазију пореза на добит.
Упоредно гледано, различити порески системи имају различит
приступ у пореском третирању ових издатака.34 На пример, у Немачкој се
као порески одбитак признаје 70% износа трошкова за пословне ручкове,
под условом да порески обвезник достави пореском органу детаљну документацију, која садржи податке не само о укупном износу трошка, него
и спецификацију по појединим ставкама хране и пића који су конзумирани током ручка, затим име лица која су ручавала, место и време одржавања ручка и којим поводом је организован. Поклони који се дају пословним партнерима се признају као расход у пореске сврхе, уколико не
прелазе 35 ЕУР-а по особи на годишњем нивоу.35 Трошкови рекламе се у
Немачкој признају у пуном износу. У Италији се, такође, трошкови рекламе и пропаганде признају у пуном износу у фискалној години у којој
су настали, али се њихово признавање може, такође, вршити у једнаким
ратама у тој и у наредне четири године. Издаци за репрезентацију могу да
умање опорезиву добит само уколико су повезани са пословном активношћу пореског обвезника, што се цени на основу критеријума предвиђених посебним правилником, ако су примерени и на одговарајући начин
документовани. Од 1. јануара 2016. године, издаци за репрезентацију се
признају у ограниченом износу, и то: до 1,5% од укупног прихода, уколико не прелазе 10 милиона ЕУР-а, 0,6% од укупног прихода, ако се њихов
износ креће између 10 и 50 милиона ЕУР-а и 0,4% од укупног прихода
ако је износ ових трошкова већи од 50 милиона ЕУР-а.36 Поклони мање
вредности који се дају пословним партнерима се у Италији признају у пуном износу, под условом да њихова појединачна вредност не прелази 50
ЕУР-а. У Мађарској постоји, чак, посебан порез на рекламу,37 па се трошкови рекламе, у складу са законом који уређује овај порез, не признају
као расход за потребе утврђивања основице пореза на добит уколико њихов укупни годишњи износ прелази HUF 30 милиона.38
34
35
36
37
38
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О разлозима разликовања пореских система, вид. више у Cedric Sandford, Why Tax Systems
Differ, Fiscal Publications, 2000, 62–66.
Вид. Sec. 4(5) of No. 1 and 2 of the Einkommensteuergesetz, 19 Oktober 2002 (BGBl. I S. 2002,
4210; BGBl. I S. 2003, 179; BGBl. I S. 2015, 2553).
Вид. Art. 108(2) Testo Unico delle Imposte sui Redditti, Decreto legislative, N. 344/2003.
Вид. Law on Advertisement Tax, 2014/XXII, доступно на адреси: www.ibfd.org/IBFD Tax Portal/My Account/Country Analysis, 30.3.2016.
Вид. Law on Corporate Income Tax and Dividend Tax, 1996/LXXXI, доступно на адреси:
www.ibfd.org/IBFD Tax Portal/My Account/Country Analysis, 30.3.2016.

ПОРЕСКО ПРАВО

Право и привреда

Ни решења у пореском законодавству земаља из састава бивше
СФРЈ нису иста. Тако се у Хрватској основица пореза на добит повећава
за 70% трошкова репрезентације, у висини трошкова насталих из пословног односа са пословним партнером.39 При томе, трошковима репрезентације се сматрају трошкови угоститељских услуга, поклони са или без
утиснутог знака фирме или производа, трошкови одмора, спорта, рекреације и разоноде, трошкови закупа аутомобила, пловила, ваздухоплова,
кућа за одмор, али не и производи и роба из асортимана пореског обвезника са ознаком „није на продају”, као ни други рекламни производи са
називом фирме, производа и другог облика рекламе (чаше, пепељаре,
столњаци, подметачи, оловке, роковници, упаљачи, привесци и сл.) дати
за употребу у продајном простору купца, а ако се дају потрошачима не
сматрају се репрезентацијом уколико је њихова појединачна вредност,
без пореза на додату вредност, до 160,00 куна.40 У Републици Српској је у
погледу издатака за репрезентацију предвиђено врло слично решење као
у хрватском законодавству. Наиме, издаци за репрезентацију у вези са
пословном делатношћу пореског обвезника признају се у износу од 30%
од трошкова репрезентације (извођење пословних партнера у угоститељске објекте, на спортске приредбе, у позоришта, трошкови рекреације и
сл.), под условом да су настали ради унапређивања пословања, да су документовани и да њихов прималац није повезано лице.41 С друге стране,
издвајају се расходи по основу спонзорства, који су порески признат расход у износу до 2% од укупног прихода у тој пореској години.42 Не бисмо
могли са сигурношћу тврдити да ли је под појмом „спонзорство” законодавац имао у виду и трошкове рекламе и пропаганде, или, пак, издвајања
у хуманитарне, спортске, културне и друге сврхе. У Црној Гори се трошкови рекламе и пропаганде за потребе обрачуна пореза на добит признају у пуном износу, уз услов да су документовани и да су настали у вези
са пословном делатношћу пореског обвезника. Црногорски законодавац
је ограничио издатке за репрезентацију до 1% укупног прихода, с тим да
су настали ради унапређења пословања, да су документовани и да њихов
прималац није повезано лице.43 Мишљења смо да је решење у Црној Гори
39
40
41
42
43

Вид. Zakon o porezu na dobit, Narodne novine, бр. 177/2004, 90/2005, 57/2006, 146/2008, 80/2010,
22/2012, 148/2013, 143/2014, чл. 7 ст. 1 тач. 3.
Ibid., чл. 7 ст. 6.
Вид. Закон о порезу на добит, Службени гласник Републике Српске, бр. 94/2015, чл. 15.
Ibid., чл. 17.
Закон о порезу на добит правних лица, Службени лист РЦГ, бр. 65/2001, 12/2002, 80/2004,
Службени лист ЦГ, бр. 40/2008, 86/2009, 40/2011, 14/2012, 61/2013, чл. 15.
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врло прихватљиво, из разлога што не ограничава трошкове рекламе и
пропаганде у пореском билансу, а трошкове репрезентације ограничава
не само у погледу износа (који је двоструко већи него у Србији), већ и у
погледу тога да се не могу чинити повезаним лицима, чиме спречава одлив добити у нелегитимне сврхе.

IV Закључак
Из разлога што ЗПДПЛ-ом није јасно уређено шта се сматра трошковима рекламе и пропаганде, а шта издацима за репрезентацију, порески обвезник може да дође у ситуацију да се његова квалификација одређеног расхода не слаже са квалификацијом пореског органа који спроводи пореску контролу. Пореска управа у сваком конкретном случају, сагласно са начелом фактицитета, утврђује чињенично стање, и у складу са
њим процењује да ли се ради о расходима репрезентације, расходима рекламе и пропаганде или, евентуално, неким другим расходима.
Реклама и економска пропаганда су у модерним тржишним друштвима неопходни пратилац економског раста. То је начин да, кроз промоцију и јавно оглашавање и рекламирање сопствених производа и услуга,
производи или услуге фирме постану препознатљиви на тржишту у условима конкуренције. Отуда смо мишљења да порески третман трошкова рекламе и пропаганде не би требало да буде исти као за издатке за репрезентацију, јер се циљеви ових трошкова разликују. Мање је извесно да су ови трошкови порески мотивисани, већ су пре резултат пословне стратегије коју
друштво води. Cost-benefit анализа наводи на закључак да је корист од издатака за рекламу и пропаганду већа него што је њихов трошак. Наиме, трошкови које привредно друштво има по овим основама доприносе да оно
остварује већу добит од пословања, што представља корист не само за то
друштво, већ и за државу, пошто је износ пореза обрачунат на већу добит
које привредно друштво остварује већи. Због тога би трошкови рекламе и
пропаганде, за потребе утврђивања опорезиве добити, требало да се признају у пуном износу у којем их је имало привредно друштво.
С друге стране, издаци за репрезентацију треба да и даље буду
ограничени у пореском билансу. Они могу да створе простор за различите злоупотребе, па су и могућности за нелегитимну пореску евазију у том
случају знатно веће. Издаци за репрезентацију (што, уосталом, важи и за
трошкове рекламе и пропаганде) морају да буду веродостојни, односно
документовани одговарајућим доказима да су настали и да су плаћени,
како би се, примера ради, избегле ситуације да фирма кроз трошак ре778
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презентације извлачи добит (која остаје изван опорезивања), а у договору са угоститељским предузећем које му издаје рачуне за храну и пиће, а
да до њихове конзумације уопште није ни дошло. Сем тога, требало би
одговарајућим подзаконским актом у области опорезивања добити правних лица што јасније прецизирати шта се све сматра издатком за репрезентацију, као и искључити могућност њиховог признавања за пореске
потребе уколико се чине повезаним лицима.
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Professor at the Faculty of Law University of Belgrade
Svetislav V. KOSTIĆ, PhD
Assistant Professor at the Faculty of Law University of Belgrade

ADVERTISING AND ENTERTAINMENT
– BUSINESS COSTS AND/OR TAX EXPENDITURE
Summary
In accordance with their business strategy and financial possibilities,
companies allocate certain funds to promote them and their business. In this paper, the authors seek to distinguish the entertainment costs from advertising and
economic promotion costs, pointing out the dilemmas arising in practice and giving a number of illustrative examples. It is necessary to determine the nature of
a certain expense from the tax point of view and assert whether it shall be treated as an entertainment cost or the cost of advertising and propaganda. Delimitation of those expenses is important with respect to their recognition as expenditures for tax purposes, which reduce the tax base of the corporate profits tax.
In the Serbian system of the corporate profits taxation such expenses are limited, i.e. they are not recognized in the full amount for the purposes of determining taxable profit. Thus, the legislator wanted to prevent erosion of the tax base and an illegitimate tax evasion. The aim of this paper is to show that advertising expenses are, however, fully justified, not only from the standpoint of business, but also from a tax point of view, since they often contribute to a better
and more profitable business of the company, which is reflected in higher profits
and thus in higher amount of taxes on profits.
Key words: advertising expenses, corporate profits tax, promotional material,
entertainment costs, tax balance.
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BEPS (BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING)
И КОРПОРАТИВНО ПОРЕСКО ПЛАНИРАЊЕ
Резиме
Најновија иницијатива ОЕЦД и Г20 усмерена је на спречавање агресивног пореског планирања мултинационалних компанија. Предлози и мере
предвиђени у документу BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) и Акционом
плану за његово спровођење јављају се као реакција на неприхватљива пореска понашања ових моћних привредних субјеката. Раширено је мишљење у
политичкој и стручној јавности да међународно пореско планирање са компонентом агресивности изазива ерозију пореске основице и пресељење добити у земље пореске рајеве. У фокусу анализе у овом раду су одредбе BEPS везане за коришћење трансферних цена у пословним односима „групе повезаних
друштава“. С обзиром да је то један од најзначајнијих модалитета агресивног пореског планирања, у овом документу предвиђене су одређене новине са
циљем објективнијег одређивања цена између матичне компаније и њених
филијала. Важно је нагласити да се принцип „ван дохвата руке“ и даље задржава као међународни стандард за утврђивање цена између повезаних
лица мултинационалне групе, без прихватања алтернативног приступа у
виду глобалне расподеле добити по формули. Остаје отворено питање да ли
ће се предвиђене међународне мере одразити на олакшавање или отежавање
услова пословања мултинационалних компанија.
Кључне речи: агресивно пореско планирање, ерозија пореске основице и
пресељење добити, трансферне цене.

I Увод у проблематику
ОЕЦД је 2013. године усвојио документ под називом BEPS1 који
садржи план реформе опорезивања мултинационалних компанија. Ови

1
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Чланак је резултат рада на пројекту „Усклађивање права Србије са правом Европске уније“
који финансира Правни факултет у Нишу у периоду 2013-2018. године.
OECD (2013), Addressing Base Erosion and profit Shifting, OECD Publishing, доступно на адреси:
http://dx.doi.org/10.1787/9789264192744-en, 20.2.2016.
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главни субјекти међународног трговинског права, захваљујући економској моћи, годинама прикривено врше лобирање националних пореских
власти за повољнијим третманом у међународном пословању. Државе се
тако налазе у својеврсном „зачараном кругу“. На једној страни, међународни финансијски захтеви све више се глобално намећу а на другој
страни, постоје константне потребе за убирањем јавних прихода и привлачењем и задржавањем пословних активности мултинационалних
компанија на домаћим територијама. Свеобухватност и брзина формулисања мера предложених овим пројектом покреће одређена питања. Да ли
је реч о „унапређеној стратегији“ против штетне пореске праксе? Колико
је озбиљан проблем ерозије пореске основице и пресељења добити да би
постао централно питање политичке агенде ОЕЦД и Г20 последњих неколико година? Да ли се крећемо ка корпоративном пореском систему
који одговара 21. веку? У којој мери ће се редефинисати основе међународног опорезивања корпорација? Шта могу очекивати од ових промена
развијене земље а шта земље у развоју? Ко ће надгледати спровођење
BEPS? Сва ова питања и одговори на њих важна су за разумевање будућег
развоја међународног пореског режима. Међутим, циљ анализе у овом
раду јесте покушај да се сагледају разлози прихватања овог политичког
документа на међународном плану и какви су његови домети у домену
регулисања и контроле трансферних цена које се уговарају у оквиру чланица мултинационалне групе.
У раду се најпре објашњава значај BEPS и указује на разлоге повећаног интересовања држава за међународно пореско планирање мултинационалних компанија. Затим се дефинише појам „агресивног пореског
планирања“ као феномена који нагриза пореску основицу резидентних
држава и омогућава мултинационалним компанијама да остваре огромне
пореске уштеде у међународним пословним трансакцијама. Даље следи
кратко објашњење важећег режима регулисања трансферних цена на међународном плану. Принцип „ван дохвата руке“ већ један век служи као
међународни стандард за примену правила о трансферним ценама у пословним односима групе повезаних компанија. Због испољених недостатака овог принципа, данас се јављају предлози у међународној јавности и
литератури у правцу његове замене алтернативним приступом у виду
глобалне расподеле добити по формули. Нашу пажњу у раду задржавамо
на одредбама BEPS које предвиђају промене у домену регулисања трансферних цена из повезаних трансакција мултинационалних компанија,
као најзначајнијем модалитету агресивног пореског планирања.
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II Значај BEPS за корпоративно пореско планирање
Г20 је, уз техничку подршку ОЕЦД, усвојио и препоручио свим
државама учешће у пројекту BEPS у специфичним кризним условима.
Међународне активности које иницирају ове међународне организације
усмерене су на понашања мултинационалних компанија у прекограничним трансакцијама које имају за последицу неплаћање пореза коришћењем разлика у националним пореским системима или празнина у међународним пореским споразумима. Ерозија пореске основице и пресељење добити у земље са повољнијим пореским режимима није нов феномен. Последњих неколико деценија ова појава се нарочито испољила са
интензивнијом либерализацијом међународних економских токова и односа што је погодовало крупном финансијском капиталу да се „сели по
свету“ у потрази за најповољнијим пореским режимима. Имајући у виду
чињеницу да земље ОЕЦД крајем 90-тих година прошлог века нису успеле у свом „нападу“ на „штетне пореске режиме“, ова нова иницијатива
BEPS изгледа да представља „унапређену“ стратегију усмерену на ограничавање аутономије пореских оаза. Читав сет мера представљен у Акционом плану, онако како је замишљен и ако се буде остварио у пракси, пружиће ново усмерење у решавању међународних пореских проблема и
спорова. Софистицираност пореског планирања у идентификовању и искоришћавању разлика и неусклађености у опорезивању међународних
трансакција подстиче мултинационалне компаније да заузимају агресивне пореске позиције.2 У том смислу, ОЕЦД, Г20 и УН истичу неопходност
успостављања равнотеже у интересима између развијених земаља и земаља у развоју у домену опорезивања мултинационалних компанија.
1. Околности које су погодовале повећаном интересовању међународне
јавности за опорезивање мултинационалних компанија
Актуелна економска и буџетска криза великог броја држава представљају погодно тло за условљавање дубљих реформистичких промена
међународних пореских односа са (не)извесношћу креирања транспарентнијег и правичнијег међународног пореског система. У успостављању глобалних пореских правила битне су позиције са којих стартују и делују земље различитог нивоа економске развијености. Нема сумње да ће
економски најразвијеније државе посредством међународних финансијских институција бити у позицији да искористе већу политичку моћ у
2
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циљу прикривеног и постепеног ограничавања фискалног суверенитета
осталих држава. Конфликти су неизбежни у будућем редефинисању
основа и оквира међународног пореског режима који важи скоро један
век. Јасно је да земље извознице капитала имају интересе супротне интересима земаља увозница капитала. Мултинационалне компаније у највећем броју резиденти су економски развијених држава које природно желе да остваре принцип светског дохотка. Званично, основни циљ пројекта BEPS јесте јачање глобалних пореских правила усмерених на опорезивање профита где су економске активности извршене и остварена вредност. Велике компаније пренеле су добар део својих активности у земље
са нижим трошковима пословања. Земље извора (углавном земље у развоју) на основу принципа територијалности претендују да опорезују приходе остварене у оквиру њихових граница, уколико не служе само као
„канал“ за пролазак опорезиве добити у пореске оазе или земље са преференцијалним пореским режимима. Управо сада међународне организације од њих очекују сарадњу и прихватање ових нових глобалних пореских правила а за узврат им се обећава уравнотежена подела пореских
прихода од опорезивања корпорацијског сектора. Иако се у самом документу одриче могућност задирања у пореска овлашћења држава, врло је
извесно да ће доћи до „прерасподеле“ права опорезивања.
Акциони план садржи читав спектар мера које de facto треба да
побољшају наплату пореза што је потврђено и на Самиту Г20 из 2013. године,3 када је договорен нови приступ глобалне пореске политике против
коришћења пореских оаза, мобилности капитала, губитка прихода и
агресивног пореског планирања. Досадашње искуство нам показује да неће сви имати користи од глобалних пореских правила, зато што њих креирају моћни економски и политички субјекти посредством међународних институција, намећу глобалне пореске стандарде у виду soft law регулативе. Њиховом уградњом у националне пореске прописе постепено се
реализује својеврсна пореска хармонизација на глобалном плану.
Генерално посматрано, све ове активности ОЕЦД и Г20 везане за
BEPS представљају наставак борбе против штетне пореске праксе започете
1998. године, усвајањем од стране ОЕЦД Извештаја о штетној пореској
конкуренцији.4 У фокусу тадашњег политичког ангажовања у области ме3
4

Вид. St Petersburg G20 Leaders Declaration, доступно на адреси: www.oecd.org/g20/summits/saint-petersburg/Sain..., 28.3.2016.
Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue (1998), OECD, доступно на адреси:
www.oecd.org/tax/transparency44430243.pdf, 20.3.2016.
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ђународних пореских односа налазиле су се пореске оазе и притисак на
њих да прихвате административну пореску сарадњу са другим државама.
Пројекат се показао делимично успешним у погледу пристајања великог
броја држава, различитог нивоа економске и технолошке развијености, на
размену пореских информација на захтев и скидање вела са банкарске тајности. Поред наведених околности, опорезивање мултинационалних компанија изазива забринутост држава због изазова дигиталне економије и
већег учешћа нематеријалне имовине и услуга у стварању нове вредности.
2. Неопходност прецизног дефинисања агресивног
пореског планирања
Важно је нагласити да су шеме пореског планирања део пореске
стратегије мултинационалних компанија а ове интегративни део глобалне
корпоративне стратегије. Основни циљ пореске стратегије је дугорочно и
одрживо снижавање ефективног пореског оптерећења. У том смислу,
основни и суштински проблем у реформисању међународних пореских
правила јесте потреба прецизног разграничења нефер од фер понашања,
односно прихватљивог од неприхватљивог (агресивног) пореског планирања. Па и сам термин „агресивно пореско планирање“ мора бити предмет
пажљивог дефинисања. Она понашања која порески обвезници сматрају
допуштенима, са становишта државе могу бити квалификована као недопуштена и неприхватљива, у зависности од тренутних процена, што може
да унесе правну несигурност и неизвесност у планирању пословних активности и пореске стратегије мултинационалних компанија. Са таквим
„ефектом изненађења“ вероватно и рачунaју поједине државе како би осујетиле непожељна понашања корпоративних порeских обвезника.
У Студији OECD о улози пореских посредника из 2008. године5 постоји одређивање појма „агресивног пореског планирања“, које би се могло
сматрати радном дефиницијом, као помоћ пореским администрацијама у
разграничењу различитих понашања пореских обвезника. Агресивно пореско планирање се односи на шеме или аранжмане којима се постижу резултати који нису предвиђени пореским законодавством или који се заснивају
на неизвесној пореској позицији. На жалост, ово није нарочито користан
приступ за идентификовање агресивног пореског планирања. Први део дефиниције захтева разумевање онога што је било и што није било предвиђено од стране законодавца, јер у много случајева изостаје јасна намера шта се
5
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жели постићи пореским законима или што би било од помоћи пореским
обвeзницима у њиховом пореском планирању. Други део дефиниције не даје јасно назначење степена неизвесности у пореској позицији. Понашање
пореских обвезника у великој мери зависи од ових недостатака недоречености и нејасноће пореске регулативе тако да они могу бити и успешни у својим настојањима да снизе пореске обавезе испод нивоа који је законодавац
имао у виду. У литератури се сматра да је овакво објашњење агресивног пореског планирања неодређено и да је тешко за практичну примену.6 На важност ове теме указује и формирање Директоријума за агресивно пореско
планирање у оквиру ОЕЦД који се у свом раду држи много ширег дефинисања овог феномена. Шеме агресивног пореског планирања генерално се
схватају као било која шема којој је главна сврха умањење пореза и да тражене пореске погодности нису јасно санкционисане пореским законима. У
те сврхе користе се празнине или друге недоречености у законима, често се
прибегава артифицијелним, сложеним или измишљеним трансакцијама
или се користе посредничке компаније или компаније које не послују али
формално постоје у земљама без пореза или са ниским порезима. Оваква дефиниција је прилично широка, вероватно са идејом да се државама омогући
прикупљање свих потребних информација о овим шемама како би могле
донети исправну одлуку где треба повући линију између прихватљивог и
неприхватљивог пореског планирања.
У суштини, ради се о варијанти легалног избегавања плаћања пореза
где обвезници тумаче пореске прописе у њихову корист, на један формалистички начин, не узимајући у обзир сврху закона, спуштајући на тај начин
пореску обавезу испод нивоа који је законодавац имао у виду усвајањем релевантне регулативе. „Агресивност“ пореског планирања огледа се у коришћењу изразито софистицираних и вештих правно-пословних конструкција и аранжмана чији је искључиви циљ умањење или избегавање плаћања
пореза, остајући формално у границама националних пореских закона или
међународних пореских споразума супротно њиховом духу.
Термин „агресивно пореско планирање“ игра кључну улогу у расправи о BEPS. Међутим, појам није добро дефинисан у самом документу
што државама оставља могућности врло различитих интерпретација шта
он обухвата или значи. У том смислу, Европска Комисија је учинила покушаје да у различитим документима дефинише агресивно пореско планирање. У документу из 2012. године наводи се да се агресивно пореско
6
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планирање састоји у коришћењу погодности формалности у пореском
систему или празнина између два или више пореска система у циљу смањења порeске способности.7 У другом документу посвећеном добром пореском управљању, на следећи начин се дефинише овај феномен. Агресивно пореско планирање генерално може бити описано као пракса где
порески обвезници искоришћавају празнине у пореском систему или неусклађености између два или више пореска система помоћу сложених
и/или артифицијелних аранжмана ради умањења њихове пореске способности. У овим случајевима, пореске уштеде се могу сматрати ненамераваним од стране било које укључене јурисдикције, али аранжмани генерално нису незаконити. Оваквим шемама пореског планирања често
недостаје транспарентност и због тога су тешке за откривање. Земље чланице ЕУ чак могу бити и несвесне њиховог постојања и због тога пропуштају да предузму адекватне мере како би им се ефективно супротставиле. Укратко, може се сматрати да агресивно пореско планирање успева
због недостатка транспарентности, недовољне сарадње између пореских
администрација и постојања посебних порeских подстицаја.8

III Важећи режим регулисања трансферних цена
Политика трансферних цена врло често има евазивни мотив, али
то не даје за право пореским органима да аутоматски претпоставе да су
повезана лица покушала да манипулишу својим профитом. Трансферне
цене су цене које одступају од тржишних цена чијим модификовањем
може да дође до умањења пореских прихода. Међународне организације,
као и државе појединачно, усвојиле су одговарајућу пореску регулативу
ради регулисања трансферних цена. Основни циљ норми о трансферним
ценама, односно начела ван дохвата руке јесте заштита пореске основице
и да опорезива добит пореског обвезника одговара оној коју би он имао
да је пословао у потпуности на слободном тржишту са неповезаним лицима.9 Принцип ван дохвата руке прихваћен је у чл. 9. Модел Конвенције
ОЕЦД о порезима на доходак и имовину и доношењем ОЕЦД Смерница
о трансферним ценама за мултинационалне корпорације и пореске адми7
8

9
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нистрације, зато што обезбеђује једнак порески третман чланова мултинационалне групе и неповезаних лица. У пракси земаља ОЕЦД дозвољена је примена пет метода за проверу усклађености трансферних цена: 1)
метода упоредиве цене на тржишту; 2) метода цене коштања увећане за
уобичајену зараду; 3) метода препродајне цене, 4) метода трансакционе
нето марже и 5) метода поделе добити. Изменама и допунама Закона о
порезу на добит правних лица10 из 2013. године и у Србији је допуштена
примена наведених пет метода тако да обвезник може да бира ону која
највише одговара конкретним околностима случаја.
Принцип ван дохвата руке, сам по себи, изгледа једноставан и има за
циљ да спречи ерозију пореске основице због нетачног вредновања међукомпанијских трансакција мултинационалних компанија. Међутим, његова
примена у пракси показала се тешком за поједине врсте трансакција. Све
чешће се чују приговори у погледу могућности ерозије пореске основице
због ширег коришћења нематеријалне имовине у контролисаним трансакцијама чиме се отежава њихово вредновање. Поштовање принципа ван дохвата руке испољило је одређене недостатке у међународном пословању, јер
због обимности и сложености прекограничних трансакција, у одређеним
ситуацијама овај принцип ствара знатне трошкове и пореским органима и
пореским обвезницима а често се јављају и потешкоће са прикупљањем адекватних информација за утврђивање цена спорних трансакција.11 Интересантно је размишљање у литератури да тешкоће у примени принципа ван
дохвата руке постоје чак и у случајевима утврђивања цена између повезаних
лица на основу цена између неповезаних лица, јер трансакције могу имати
за резултат пресељење добити у земље са ниским порезима.12
У циљу боље порескоправне контроле пословања мултинационалних
компанија дошло је до промена и допуна процедура које користе поједине националне пореске власти. Када се одлучују за трансферне цене, фирме не знају да ли ће их прихватити пореске власти и у коликом обиму ће бити прилагођене на основу принципа ван дохвата руке. Један од начина да се смањи таква
пореска несигурност јесте закључивање „споразума о утврђивању цена уна10
11

12

Закон о порезу на добит правних лица, Службени гласник РС, бр. 25/01, ...119/12, 47/13,
108/13, 68/14..., чл. 61.
Смернице ОЕЦД за примену правила о трансферним ценама за мултинационална предузећа
и пореске управе, ОЕЦД, 22. јули 2010. године, доступно на адреси: www.ius.bg.ac.rs/prof/Materijali/popdej/Transferne%cene. 20. pdf, 10.1.2016, 37.
Michael P. Devereux, John Vella, „Are we heading towards a corporate tax system fit for the 21st century?“, Oxford University Centre for Business Taxation, Working Paper, бр. 25/2014, доступно на адреси: www.sbs.ox.ac.uk/...tax/.../are-we-heading-towar..., 20.12.2015, 6.
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пред“ (Advance Pricing Agreements) у којима се порески обвезник и пореска администрација договарају о изабраној методологији која ће се применити за
трансферне цене. Уколико су ови преговори успешни, мултинационална
компанија закључује уговор и споразум о утврђивању цена унапред ступа на
снагу. На основу мишљења Европске Комисије дужина трајања овог споразума је предвиђена на пет година. Имајући у виду сложеност материје трансферних цена, у литератури се сматра да овакав начин комуникације смањује
и административне трошкове и трошкове плаћања пореских обвезника и
умањује ризик од двоструког опорезивања.13 Међутим, ефективност ових
споразума је ограничена, јер су ad hoc карактера и строго поверљиве природе
тако да од њихове примене немају користи други порески обвезници у сличним ситуацијама. Увек постоји простор за неслагања између пореских администрација и пореског обвезника у погледу фактора који одређују цене трансакција, што може да резултира дискреционим проценама и арбитрарношћу,
уз знатне трошкове и једне и друге стране.14

IV Aлтернативни приступ решавању проблема
трансферних цена
Главна алтернатива која је повремено предлагана уместо принципа
ван дохвата руке за поделу пореске основице мултинационалних компанија
јесте глобална расподела добити по формули, приступ који је интерно примењен у незнатном броју држава.15 Ради се, у суштини, о предлогу за увођење модела унитарног опорезивања где се захтева да резидентна мултинационална компанија утврђује и расподељује једну пореску основицу према
уделима које зависне филијале остваре у укупној пословној активности према унапред одређеној формули. Ова формула би се заснивала на географској дистрибуцији, унутар једне мултинационалне компаније, фактора као
што су обим продаја, зараде запослених и имовина. Неки аутори сматрају да
су ови фактори мање подложни манипулацијама него цене уговорене изме-

13

14

15
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Johannes Becker, Ronald B. Davies, Gitte Jakobs, „The economics of advanced pricing agreements“, Oxford University Center for Business Taxation, Working Paper, бр. 26/2014, доступно на
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ђу повезаних страна.16 Заговорници његове примене тврде да би овај приступ био погоднији у административном смислу и у већој мери у складу са
економском реалношћу. Разлог је правна фикција која се чини код принципа ван дохвата руке, где се чланице групе повезаних лица третирају као самостални ентитети и захтева се вођење посебног рачуноводства у сврхе опорезивања. Противници овог приступа указују да би његова примена створила озбиљне и нерешиве техничке проблеме у погледу усаглашавања пословања са позитивним законодавством у свакој јурисдикцији али и због различитих капацитета, надлежности и повезаности пореских администрација.
Поред тога, повећана улога нематеријалне активе може ограничити могућност режима расподеле на основу формуле за смањење пресељења добити.17
У сваком случају, на садашњем степену развоја међународних пореских односа, имплементација овог приступа је под знаком питања будући да је потребна знатна међународна координација и сагласност око унапред одређене формуле која ће се користити, као и око састава групе у питању. Подужа
историја међународног опорезивања указује да овако радикална промена у
систему је мање вероватна него трајање традиционалног процеса маргиналних прилагођавања правила које државе врше у зависности од специфичних пореских проблема и на специфичне начине.18 Сматра се да је политичко противљење,19 као значајан разлог за неприхватање овог алтернативног
предлога, повезано са ефектима пореске конкуренције која врши притисак
на државе да своје пореске системе прилагођавају у настојањима да привуку
мобилни капитал. На глобалном плану, овај предлог за сада нема изгледа,
али зато на регионалном нивоу у оквиру ЕУ постоји иницијатива из 2011.
године о увођењу заједничке консолидоване основице пореза на добит корпорација (Common Consolidated Corporate Tax Base).20 Европска Комисија
полази од модела опорезивања мултидржавних корпорација САД као узор
16
17

18

19

20

James R. Hines, „How Serious is the Problem of Base Erosion and Profit Shifting?“, Canadian Tax
Journal, бр. 2/2014, доступно на адреси: http://repository.law.unich.edu/article, 20.3.2016, 452.
Mark P. Keightley, Jeffrey M. Stupak, „Corporate Tax Base and Profit Shifting (BEPS): An Examination of the Data“, Congressional Research Service Report, April 30/2015, доступно на адреси:
www.crs.gov, 10.12.2015, 20.
Richard M. Bird, „Global Taxes and International Taxation: Mirage and Reality“, International
Center for Public Policy Working Paper Series, бр. 4/2014, доступно на адреси: http://scholarworks.gsu.edu/icepp/4, 8.8.2015, 30.
Michael C. Durst, „Limitations of the BEPS Reforms: Looking Beyond Corporate Taxation for Revenue Gains“, ICTD Working Paper, бр. 40/2015, доступно на адреси: www.ictd.ac> Publications>Working Papers, 10.1.2016, 12.
European Commission, Councile Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base
(CCCTB), COM(2011), бр. 121/4, 2011/0058 (CNS), Brussel.
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за опорезивање мултинационалних корпорација у Европској унији, које би
израчунавале само једну европску пореску основицу, коју би затим поделиле између земаља чланица у којима су лоциране филијале европске мултинационалне корпорације, према унапред утврђеној формули за расподелу.21
Може се сматрати да је то први формални међународни предлог за унитарно опорезивање мултинационалних компанија. Европска Комисија не одустаје од свог предлога и обнавља наведену иницијативу у контексту усаглашавања са захтевима BEPS, како би се олакшало пословање на европском
тржишту, ефективно спречило пресељење добити и корпоративне пореске
злоупотребе у ЕУ. Кључне промене се тичу обавезности утврђивања заједничке консолидоване основице пореза, барем за мултинационална предузећа, као и развијање постепеног приступа у договарању о различитим елементима њеног одређивања.22

V Промене предвиђене у BEPS - преиспитивање документације о
трансферним ценама
Област трансферних цена представља предмет посебног разматрања и
анализе у Акционом плану за спровођење BEPS у виду предузимања Акција 8,
9, 10 и 13. Разлог је оправдан имајући у виду чињеницу да су трансферне цене
примарни елеменат BEPS планирања.23 Уз даље задржавање принципа ван
дохвата руке, ове мере имају за циљ да потпуније уреде односе између повезаних лица у њиховим трансакцијама унутар мултинационалне компаније. Акција 8 је усмерена на прецизније регулисање трансферних цена које су у вези
са нематеријалном имовином. Акција 9 треба да ограничи неосновано преношење губитака у међукомпанијским односима. Акција 10 се односи на регулисање других високо ризичних области које доприносе ерозији пореске
основице немајући повезаност са створеном вредношћу. Акција 13 предвиђа
побољшање и боље усклађену документацију за трансферне цене што би требало да повећа квалитет информација пружених пореским администрацијама и ограничи трошкове плаћања предузећима.24 Предвиђа се обавеза саста21
22

23
24
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вљања три врсте документације - мастер фајла, локалног фајла и Извештаја
по појединим земљама на основу заједничког обрасца. Овом документацијом
постављају се захтеви пореским обвезницима да искажу чврсту позицију
трансферних цена, очекује се да се њима пруже корисне информације пореским органима за процену ризика трансферних цена и за доношење одлука у
погледу најефикаснијег усмеравања контроле. У случају да дође до пореске
контроле обезбедиће се информације потребне за спровођење постављених
циљева. Мастер фајл треба да садржи информације о укупним пословним активностима и политици трансферних цена које би биле доступне свим релевантним пореским администрацијама. Информације би обухватале пет категорија: организациону структуру групе; опис пословне активности; држање
нематеријалне имовине; међукомпанијске финансијске активности; и финансијску и пореску позицију мултинационалне компаније. Локални фајл би обухватао информације специфичне за одређену јурисдикцију чиме би се допунио мастер фајл, што би помогло држави да се увери да обвезник поступа у
складу са принципом ван дохвата руке и правилима о трансферним ценама у
његовим главним трансакцијама повезаним са том јурисдикцијом. Посебан
документ мораће да подносе велике мултинационалне компаније, једном годишње, у земљи у којој се налази централа групе и за сваку пореску јурисдикцију, у вези са повезаним лицима. Извештај ће садржати податке о приходима, броју запослених, резултату пре опорезивања, о имовини, о свим чланицама групације које послују у свету.
Преиспитивање документације о трансферним ценама и нови
предлози изазвали су одређене реакције у међународној стручној јавности. Сматра се да је праг за подношење Извештаја по појединим земљама
превише висок (750 милиона евра), што има смисла за највеће мултинационалне компаније држава ОЕЦД и Г20, али ће оставити мање државе
без адекватних информација о неким компанијама које су битне за њих.
Даље се замера што је предвиђено достављање документације о трансферним ценама само пореским администрацијама а не и јавности и организацијама цивилног друштва (које су, мора се приметити, својим ангажовањем допринеле великој медијској пажњи проблемима у вези са
BEPS).25 Примећује се и недостатак у погледу броја пореских власти којима треба доставити овај Извештај и да би било потребно то учинити за
све пореске јурисдикције где мултинационалне компаније обављају опо25

The BEPS Monitoring Group (BMG), Overall Evaluation of the G20/OECD Base Erosion and Profit
Shifting (BEPS) Project, доступно на адреси: http://bepsmonitoringgroup.woedpress.com, 10.1.2016,
5.
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резиву делатност.26 Посебно осетљиво питање у вези са достављањем наведених података тиче се обезбеђења њихове поверљивости и овлашћеног обелодањивања јавности. Разумљива је забринутост пореских обвезника у вези потенцијалних злоупотреба и неовлашћеног одавања података достављених пореским органима. Генерално, то се испољава као важан проблем на садашњем степену развоја међународне пореске сарадње
и прихватања аутоматске размене пореских информација као глобалног
пореског стандарда. ОЕЦД упорно тврди да су информације које се захтевају на основу Акције 13 намењене само пореским властима и једино у
сврхе процене ризика за BEPS.27 Изгледа да је оправдана примедба да се
предложеном документацијом везaном за трансферне цене постављају
далеко шири захтеви за информацијама него што је то потребно у циљу
наплате пореза. Пореске обвезнике посебно забрињава чињеница да ниједна држава не може да гарантује потпуну заштиту поверљивости њихових осетљивих финансијских података.28

VI Закључак
Агресивно пореско планирање мултинационалних компанија нашло се у жижи интересовања међународне јавности у актуелној економској кризи. Резултат такве забринутости представља усвајање документа
BEPS и Акционог плана за његово спровођење 2013. године. Основни циљ
предвиђених мера усмерен је на спречавање злоупотреба пореских погодности и празнина у националним пореским системима и међународним
пореским споразумима. Мултинационалним компанијама се не оспорава
право на легитимне пореске уштеде, али им се више не толерише артифицијелно пресељење добити у земље са повољнијим пореским режимима,
раздвајајући на тај начин локацију одвијања економске активности од места рачуноводственог приказивања профита. Најзначајнији модалитет
ерозије пореске основице у међународном пословању везан је за примену
трансферних цена унутар групе компанија, чије се регулисање још увек за26
27

28
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снива на међународном стандарду „ван дохвата руке“. Проблеми повезани
са његовом применом настоје се превазићи уношењем одређених промена
у процедуру утврђивања вредности трансферних цена и строжијим захтевима за достављање релевантне документације. Међународно порeско планирање, коме прибегавају мултинационалне компаније, по свему судећи,
одвијаће се под прилично измењеним условима, уколико се све државе сагласе са новим међународним пореским правилима.

Mileva ANĐELKOVIĆ, PhD
Professor at Faculty of Law University of Niš

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)
AND CORPORATE TAX PLANNING
Summary
The latest initiative of the OECD and the G20 countries is aimed at preventing aggressive tax planning of multinational companies. The proposals and
measures envisaged in the BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) document
and the Action Plan for its implementation emerge as a reaction to the unacceptable tax behavior of these powerful economic entities. There is a widespread
opinion in the political and professional community that international tax
planning involving such aggressive measures erodes the tax base and causes profit shifting into ‘tax haven’ countries. This paper provides an analysis of the
BEPS provisions pertaining to the use of transfer pricing in business relations
between companies within the multinational company structure. Given that
transfer pricing is one of the most important modalities of aggressive tax planning, there are certain novelties in this document aimed at accomplishing objective pricing between the parent company and its subsidiaries. It is important to
emphasize that the ‘arm's length’ principle is still preserved as an international
standard for pricing between related parties, without accepting alternative approaches embodied in the global formulary apportionment. It remains open
whether the envisaged international measures will facilitate or hinder the business operations of multinational companies.
Key words: aggressive tax planning, BEPS (base erosion and profit shifting),
transfer pricing.
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НЕУРЕЂЕНОСТ ПОРЕСКЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ
Резиме
Прошле године у Републици Србији усвојене су измене и допуне важних пореских закона: Закона о порезу на добит правних лица, Закона о
порезу на доходак грађана, Закона о акцизама, Закона о порезу на додату
вредност и Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Те
измене су се махом односиле на повећање пореских обавеза, пореских стопа или нa лекторске промене, увођење или смањење новчаних казни. Измене и допуне наведених пореских закона не само да говоре о неуређености и о лутању у погледу правца пореске политике, већ и о површном раду који је основа тих учесталих промена важних пореских закона протекле деценије.
Кључне речи: акцизе, усклађивање, правичност, казнене одредбе.

I Увод
Право пореских обвезника на стабилност пореских закона у Републици Србији (у даљем тексту: Србија), као и принцип да „непознавање
закона никога не оправдава“ поред мноштва пореских прописа, изгледа
као иронија због сложености и обимности, честих измена и допуна пореских прописа. Обвезницима није пружено право на стабилност пореских
закона, које би практично представљало заштиту од честих промена пореских одредби и закона у целини. Тим честим и непромишљеним променама непрестано се мењају услови привређивања, што неповољно утиче, како на пословне резултате привредних субјеката, тако и на повећање
трошкова администрације. Порески систем не би се смео често мењати,
јер инвеститори желе извесност. Промене пореских прописа би се морале вршити на основу еx аnte анализа о финасијским, социјалним и пореско-техничким ефектима тих промена. Тиме би се ограничиле честе измене пореских закона. Обавеза владе би требало да буде да послови припреме закона и припреме пореске управе буду осмишљени и студиозни.
Сталне промене не само да повећавају трошкове пореских обвезника, већ
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уносе и неизвесност у пословању, односно отежавају планирање пословних резултата.1 Отежавајућа околност за пореске обвезнике свакако је непредузимање свеобухватне реформе Пореске управе чиме се омогућава
даље деловање корупције и високог учешћа сиве економије.

II Повећање износа акциза
Закон о акцизама се од 2001. године мењао 33 пута.2 Последњим изменама и допунама Закона о акцизама у 2015. години повећана је цена
безоловног бензина са 50 на 52,50 дин/лит; гасног уља са 50 на 54,50
дин/лит; течног нафтног гаса са 40 на 41 дин/кг, гасних уља као моторних
горива за транспортне сврхе за превоз лица и ствари са 39,50 дин/лит на
45,50 дин/лит, гасних уља за грејање са 2,50 дин/лит на 7,0 дин/лит, за
течни нафтни гас са 4,40 дин/кг на 23 дин.
Такође, повећано је и пореско оптерећење акцизом за ракију од
воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком екстракта биља, делова биља или пољопривредних производа са 53,83 дин/лит; 124,00
дин/лит; за ракију од житарица и осталих пољопривредних сировина са
136,55 дин/лит на 316,00 дин/лит; за остала јака алкохолна пића са 87,54
дин/лит на 203,00 дин/лит, а за нискоалкохолна пића са 9,00 дин/лит на
21,00 дин/лит.

III Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана
Последњим изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
у 2015. години најважнија промена је да ће се порез на доходак грађана од
1. јануара 2017. године плаћати и на приходе од непокретности које обвезник оствари издавањем у закуп или подзакуп непокретности.3 Непокретностима се сматрају земљиште, стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други (надземни и подземни) грађевински објекти, односно њихови делови, а порески обвезник је физичко лице
које издавањем у закуп или подзакуп непокретности оствари приходе по
том основу. Обвезником се не сматра предузетник који непокретности из1
2

3

Хасиба Хрустић, „Пореска политика без стратегије“, Право и привреда, бр. 7-9/2013, 623-635.
Закон о акцизама, Службени гласник РС, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04,
135/04, 46/05, 101/05, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12, 43/12, 76/12, 93/12, 119/12,
8/13, 119/12, 8/13, 47/13; 4/14, 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15, 5/16.
Закон о порезу на доходак грађана, Службени гласник РС, бр. 24/01, 80/02, 80/02, 135/04,
62/2006, 65/2006, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – одлука УС, 7/12 93/12, 114/12 - одлука УС,
8/13, 47/13, 48/13, 108/13, 6/14 57/14, 68/14, 5/15, 112/15, 5/16.
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даје у закуп или подзакуп у оквиру обављања регистроване самосталне делатности. Стопа пореза на приходе од непокретности биће 20%, с тим што
ће се опорезиви бруто приход од непокретности умањивати за нормиране
трошкове у висини од 25%, а код утврђивања опорезивог прихода од непокретности оствареног по основу изнајмљивања станова, соба и постеља
путницима и туристима за које је плаћена боравишна такса, нормирани
трошкови ће се признавати у висини од 50% од бруто прихода. Обвезнику
пореза на приходе од непокретности, на његов захтев, уместо нормираних
трошкова признаће се стварни трошкови које је имао при остваривању и
очувању прихода, ако за то поднесе доказе.
Порез на доходак грађана остао је цедуларни, тј. свака врста оствареног прихода има своју стопу и признате трошкове за које се умањује
основица опорезивања. Тако је принцип правичности опорезивања и даље остао занемарен, а евентуално увођење прогресивног опорезивања је
остављено ad acta.

IV Споро усклађивање Закона о пореза на додату вредност
са пореским директивама ЕУ
Изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност донетог у
крајем 2015. године очекује се позитиван утицај на наплату пореза, а тиме и на буџет Републике услед проширења круга пореских обвезника,
прецизирања измена пореске основице, увођење обавезе да обвезици сачињавају прегледе обрачуна ПДВ ради осигурања правилне наплате ПДВ
и спречавања утаје, укидањем тромесечног пореског периода и увођењем
јединственог пореског периода за све обвезнике да подносе пореску пријаву у року од 15 дана по истеку месеца, прецизирањем права на повраћај
пореза у случају да пореска пријава није благовремено поднета.4 Овим
изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност измењене су 33
одредбе Закона којим је извршено даље усклађивање овог закона са прописима ЕУ.5
Имајући у виду да је стратешки приоритет Србије да постане чланица Европске уније (у даљем тексту: ЕУ), потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању у априлу 2008. године, Србија је први пут

4
5
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формализовала институционалну сарадњу са ЕУ,6 и преузела обавезу
усклађивања прописа са правним тековинама ЕУ (acquis communitaire),
као и обавезу њихове доследне примене. Што се тиче области пореског
усклађивања, она је регулисана чланом 100 Споразума, којим се, између
осталог, предвиђа да ће Србија успоставити сарадњу у области опорезивања, укључујући мере усмерене ка даљој реформи фискалног система и
реструктуирању пореске управе ради ефективније наплате јавних прихода и борбе против пореске утаје и штетне пореске конкуренције. Међутим, ова обавеза усклађивања пореских прописа са правним тековинама
ЕУ одвија се изузетно споро.
За пореску хармонизацију у ЕУ битна је хармонизација индиректних
пореза (пореза на потрошњу – пореза на додату вредност и акциза), јер је
чланом 93 Уговора ЕУ, прописано да је хармонизација индиректних пореза предуслов за успостављање и несметано функционисање унутрашњег тржишта Уније. На основу тог члана, органи Уније имају овлашћења да доносе директиве у овој области. Усвојеним директивама о хармонизацији пореза на додату вредност у ЕУ дефинисани су заједнички ставови у погледу територије примене, предмета опорезивања, пореских обвезника, основице, броја и минималне висине стопа, врста ослобађања,
одбитка, посебних поступака опорезивања, обавеза обвезника. ЕУ Директива 2006/112/ЕЗ о заједничком систему пореза на додату вредност сматра се базичном директивом за хармонизацију овог пореза.7
Закон о порезу на додату вредност у основи је, са извесним одступањима, базиран на принципима ЕУ Директиве 2006/112/ЕЗ о заједничком
систему пореза на додату вредност (ПДВ). Потпуна усклађеност Закона о
ПДВ би требала да се постигне у наредном периоду. Законом о изменама
и допунама Закона о порезу на додату у 2015. години извршена су усклађивања која се односе на:
1. проширење предмета опорезивања, спречавање нарушавања тржишне конкуренције у случајевима кад прималац имовине не подлеже
6

7

Споразум о стабилизацији и придруживању, Службени гласник РС, бр. 83/2008, (енг. The Stabilisation and Association Agreement between the EU and Serbia – SAA). Споразум о стабилизацији и
придруживању је ступио на снагу 1. септембра 2013. године. Садржај Споразума је типски за
све земље које су га потписале, обухвата бројне области – политички дијалог, политику сарадње, регионалну сарадњу, слободу кретања људи, услуга и роба, усклађивање националног законодавства sa прописима ЕУ (acquis communitaire), финансијску помоћ и сарадњу и др.
Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax,
Official Journal L 347 од 11.12.2006.
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опорезивању, и предузимање мера које могу да буду и мере за спречавање
утаје или избегавања плаћања пореза. Зато су у члану 6. Закона о ПДВ
којим је предвиђено да се промет добара и услуга не сматра извршеним,
између осталог, и код преноса целокупне или дела имовине, са или без
накнаде, или као улог, ако стицалац имовине тим преносом постане порески обвезник и ако продужи да обавља исту делатност;
2. проширење круга пореских обвезника, јер је у складу са одредбом члана 9. став 1. ЕУ директиве о ПДВ, порески обвезник свако лице које самостално обавља привредну активност на било којем месту, без обзира на сврху или резултате те активности. Зато је прописано да је порески дужник и:
- прималац електричне енергије и природног гаса који се испоручују преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, обвезник ПДВ
који је ова добра набавио ради даље продаје, за промет електричне енергије и природног гаса извршен од стране другог обвезника ПДВ;
- прималац добара или услуга обвезник ПДВ, за промет извршен од
стране другог обвезника ПДВ, и то код промета хипотековане непокретности код реализације хипотеке, предмета заложног права код реализације уговора о залози у складу са законом којим се уређује заложно право
на покретним стварима и добара или услуга над којима се спроводи извршење у извршном поступку;
- стицалац имовине или дела имовине чији је пренос извршен, а после којег је стицалац престао да обавља исту делатност;
3. прецизирање обавеза страног лица и одговорности пореског пуномоћника, увођењем члана 10а у Закону о ПДВ, чиме је регулисана обавеза
страног лица које врши промет добара и услуга у Републици да одреди
пореског пуномоћника, ко може да буде порески пуномоћник страног
лица, обавезе и одговорности пореског пуномоћника;
4. прецизирање места промета за електричну енергију, природни
гас и енергију за грејање, односно хлађење, чија се испорука врши преко
преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, да је то место у којем
прималац тих добрара има седиште или сталну пословну јединицу којима се добра испоручују, а који је ова добра набавио ради даље продаје.
Место промета воде, електричне енергије, природног гаса и енергије за
грејање, односно хлађење, за крајњу потрошњу, је место пријема ових добара, чиме се мења члан 11. став 1. у Закону о ПДВ;
5. прецизирање места промета услуга за услуге уступања информација о пословним поступцима и искуству и за услуге омогућавања при798

ПОРЕСКО ПРАВО

Право и привреда

ступа мрежи природног гаса, мрежи за пренос електричне енергије и
мрежи за грејање, односно хлађење, транспорта и дистрибуције путем
тих мрежа, као и других услуга које су непосредно повезане са тим услугама, укључујући и услуге омогућавања учешћа на организованом тржишту електричне енергије, да је то место у којем прималац услуге обавља
делатност или има пословну јединицу за коју се пружа услуга, односно
место у којем прималац услуге има седиште или пребивалиште;
6. прецизирање времена настанка промета добара, да промет електричне енергије, природног гаса и енергије за грејање, односно хлађење,
чија испорука се врши преко преносне, транспортне и дистрибутивне
мреже, настаје даном преноса права располагања тих добара, а да у циљу
обрачуна потрошње промет воде, електричне енергије, природног гаса и
енергије за грејање, односно хлађење, настаје даном очитавања стања тих
примљених добара;
7. прецизирање настанка пореске обавезе, да је то дан када се најраније изврши једна од следећих радњи: промет добара и услуга или наплата, односно плаћање ако је накнада или део накнаде наплаћен, односно
плаћен у новцу пре промета добара и услуга; али и дан издавања рачуна
код услуга преноса, уступања и давање на коришћење ауторских и сродних права, патената, лиценци, заштитних знакова, као и других права интелектуалне својине;
8. прецизирање пореске основице код промета добара и услуга и прецизирање измена пореске основице;
9. усклађивање са одредбом члана 98. ЕУ директиве о ПДВ, да се по
нижој пореској стопи, односно по посебној стопи од 10%, у нашем закону
о ПДВ, уместо опорезивања „услуга смештаја у хотелима, мотелима, одмаралиштима, домовима и камповима“, опорезују услуге смештаја у угоститељским објектима за смештај у складу са законом којим се уређује
туризам и све услуге превоза путника и њиховог пртљага (осим оних за
које је прописано пореско ослобођење);
10. проширење ослобађања на увоз у складу са одредбом члана 143,
став 1. ЕУ директиве о ПДВ, да се ПДВ не плаћа на увоз добара чија се испорука врши преко преносне, транспортне и дистрибутивне мреже, и то:
електричне енергије, природног гаса и енергије за грејање, односно хлађење;
11. усклађивање са одредбом члана 176. ЕУ директиве о ПДВ, да одбитак ПДВ ни у ком случају није могућ за трошкове који нису строго по799

4-6/2016.

Хасиба Хрустић (стр. 794-804)

словни трошкови, као што су трошкови за луксузне предмете, разоноду
или забаву. У том смислу обвезник нема право на одбитак претходног
пореза по основу, између осталих, превозних средстава, као и добара и
услуга који су повезани са коришћењем објеката за смештај тих добара,
нити по основу издатака за исхрану и превоз запослених, односно других
радно ангажованих лица, за долазак на посао, односно одлазак са посла.
Издацима за репрезентацију сматрају се издаци за угоститељске услуге,
поклони, осим поклона мање вредности, издаци за одмор, спорт, разоноду и други издаци учињени у корист пословних партнера, потенцијалних
пословних партнера, представника пословних партнера и других физичких лица, а да за то не постоји правна обавеза;
12. прецизирање права на исправку одбитка претходног пореза за
опрему и објекте за вршење делатности, да обвезник нема обавезу да изврши исправку одбитка претходног пореза у случају: промета опреме и
објеката за вршење делатности са правом на одбитак претходног пореза;
улагања у објекте за вршење делатности за која наплаћује накнаду; и, преноса имовине или дела имовине када наставља да обавља делатност. Ово
прецирање извршено је у складу са одредбом члана 188. и 190. ЕУ директиве о ПДВ, да ако је испорука капиталних добара ослобођена од опорезивања, исправка није потребна ако је купац порески обвезник који користи предметна капитална добра искључиво за трансакције код којих
има право на одбитак ПДВ;
13. увођење обавезе пореских обвезника да сачињавају прегледе обрачуна ПДВ. Ова допуна члана 37. у Закону о ПДВ извршена је ради усклађивања са одредбом члана 273. ЕУ директиве о ПДВ, да се та обавеза може увести ради осигурања правилне наплате ПДВ и спречавања утаје;
14. увођење обавезе пореских обвезника да за сваки порески период сачињавају прегледе обрачуна ПДВ. Ова допуна члана 46. у Закону о ПДВ
извршена је ради усклађивања са одредбом члана 273. ЕУ директиве о
ПДВ, ради осигурања правилне наплате ПДВ и спречавања утаје;
15. увођење јединственог пореског периода за обвезнике да подносе
пореску пријаву надлежном пореском органу на прописаном обрасцу, у
року од 15 дана по истеку пореског периода, а то је календарски месец тако да се укида порески период календарско тромесечје, чиме је извршена
измена члана 50. у Закону о ПДВ;
16. увођење обавезе да је уз пореску пријаву обвезник дужан да поднесе
и преглед обрачуна ПДВ. Ако обвезник уз пореску пријаву не поднесе и
преглед обрачуна ПДВ сматра се да пореска пријава није поднета. Ова
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допуна извршена је ради усклађивања са одредбом члана 273. ЕУ директиве о ПДВ, ради осигурања правилне наплате ПДВ и спречавања утаје.

V Необичне измене Закона о порезу на добит правних лица
Чињеница да Закон о порезу на добит правних лица има 80 брисаних чланова изискује питање да ли је заиста тешко сачинити и усвојити
прочишћен текст овог закона.8
Последњим изменама и допунама Закона о порезу на добит правних
лица у 2015. години извршена је измена члана 40. у Закону тако да сада у
тим чланом у ставу 1, тачка 5. прописано да: „Уколико међународним
уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено,
порез на добит по одбитку по стопи од 20% обрачунава се и плаћа на
приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног
лица по основу накнада од услуга које се пружају или користе, односно
које ће бити пружене или коришћене на територији Републике“.9 Ниједним досадашњим законом о потврђивању уговора између Србије и било
које државе о избегавању двоструког опорезивања „накнада од услуга које се пружају или користе, односно које ће бити пружене или коришћене
на територији државе уговорнице“ није била предмет ових уговора. Порези на које се примењују уговори о избегавању двоструког опорезивања
су: 1) порез на добит правних лица, 2) порез на доходак грађана, или 3)
порез на имовину. Зато би требало преиспитати наведену имену одредбе
члана 40. у Закону о порезу на добит правних лица.
Све до усвајања Закона о изменама и допунама Закона о порезу на
добит правних лица када се изменио члан 35. овог закона имовина која
преостане после подмирења поверилаца (ликвидациони остатак) изнад
вредности уложеног капитала, сматрала се капиталним добитком.10 Међутим, изменом наведеног члана августа 2012. године ликвидациони
остатак, односно вишак деобне масе у новцу, односно неновчаној имовини, изнад вредности уложеног капитала који се расподељује члановима
привредног друштва над којим је окончан поступак ликвидације, односно закључен поступак стечаја, сматра се дивидендом, што јесте правил8
9
10

Закон о порезу на добит правних лица, Службени гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 80/02, 43/03,
84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15, 112/15.
Заком о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Службени гласник РС,
бр. 112/15.
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, Службени гласник РС,
бр. 119/12.
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но. Али, невероватно је да се од 2001. па све до августа 2012. године ликвидациони остатак сматрао капиталним добитком а не добитком, што
говори о две ствари: непостојању стручне јавности и критике у области пореског система, и о фундаменталном непознавању пореских категорија.

VI Измене и допуне Закона о порезима на употребу,
држање и ношење добара
Законом о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара у 2015. години поново су уведене у овај закон казнене одредбе са новчаним казнама за прекршај неплаћања пореза пореза у прописаном року, које су биле брисане Законом о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара у 2014. години, што говори о непромишљености честих измена и непрофесионалном вођењу пореске политике.11

VII Измене и допуне Закона о пореском поступку
и пореској администрацији
Закон о пореском поступку и пореској администрацији усвојен крајем 2002. године мењао се 22 пута.12 Најважнија позитивна промена прописана последњом изменом и допуном Закона о пореском поступку и пореској администрацији у 2015. години су да се одредбе овог закона којима се уређује застарелост права на утврђивање, наплату и повраћај не
примењују се на доприносе за обавезно социјално осигурање (члан
114е).13
Међутим, наведеноном изменом и допуном Закона о пореском поступку и пореској администрацији – ЗППА укинута је обавеза пореског
контролора да покаже службену легитимацију или решење о овлашћењу
пореском обвезнику (члан 124.), а уместо дотадашњег права обвезника да
на записник о теренској контроли може да поднесе примедбе у року од
осам дана од дана пријема записника, сада примедбе може да поднесе у
11
12

13
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Закон о порезима на употребу, држање и ношење добара, Службени гласник РС, бр. 26/01,
80/02, 43/04, 31/09, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14, 140/14, 109/15, 112/15.
Закон о пореском поступку и пореској администрацији, Службени гласник РС, бр. 80/02,
84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12,
93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15, 112/15.
Закон о измени и допуни Закона пореском поступку и пореској администрацији, Службени
гласник РС, бр. 112/15.
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року од два дана од дана пријема записника, чиме се сужавају права пореских обвезника.
Затим, важна измена је и драстично смањење новчаних казни што
указује на опредељење за благу казнену политику и подстицај неплаћања
пореза у ситуацији високог учешћа сиве економије.
После више од једне деценије од усвајања ЗППА, по свему судећи,
одредба члана 186. која се односи на пријаву за евиденцију имовине, чини се да је чиста демагогија, јер се не поштује. Према тој одредби, порески обвезник, физичко лице и предузетник, дужан је да у року од десет
месеци од дана почетка примене овог закона поднесе Пореској управи
пријаву за евиденцију укупне имовине у земљи и иностранству, ако је
њена вредност већа од 20.000.000 динара. Порески обвезник, физичко лице и предузетник, чија је имовина већа од 10.000.000 динара, али не прелази 20.000.000 динара, може да поднесе пријаву за евиденцију имовине,
што значи да и не мора.

VIII Закључак
Када се анализирају последње измене и допуне важних пореских закона може се доћи до закључка, не само о неуређености пореског система
већ и о лутању у погледу вођења пореске политике, површном раду који
је основа тих учесталих промена закона у протеклој деценији. Најбољи
показатељ о непромишљеном вођењу пореске политике је да су Законом
о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара у 2015. години поново уведене у овај закон казнене одредбе са
новчаним казнама за прекршај неплаћања пореза пореза у прописаном
року, које су биле брисане Законом о изменама и допунама закона о порезима на употребу, држање и ношење добара у 2014. години.
Затим, очигледно је изузетно споро спровођење предузете обавезе
усклађивања пореских прописа са правним тековинама ЕУ.
Пореским обвезницима одузето је право на стабилност пореских
прописа које би практично представљало императивну обавезу и одговорност владе да послови око припреме закона и припреме пореске
управе буду осмишљени и студиозни, да предлози законских решења садрже аналитичку подлогу при чему је искључена свака површност и паушалност. У случају промене пореског прописа, обвезници би се путем
упутстава о пореским последицама морали унапред упознати са свим пореским консеквенцама пре деловања промена у циљу благовременог
предузимања потребних припремних активности. Развој пореске културе
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подразумева и да се обвезници подучавају и да пре усвајања и примене
пореских закона буду упознати са нацртима тих закона, да им се пружи
прилика да дају своје сугестије и мишљења. Све те мере помажу да порески систем буде ефикаснији.
Порески систем би требао да буде транспарентан, јасан и једноставан. Отежавајућа околност за пореске обвезнике свакако је непредузимање свеобухватне реформе Пореске управе чиме се омогућава даље деловање корупције и високог учешћа сиве економије. Изузетна слабост је и
непостојање стручне јавности и критике у области пореског система.

Hasiba HRUSTIĆ, PhD
Center for Law and Financial Research, Belgrade

THE PRIORITY OF THE TAX REFORM CONTINUATION IN
SERBIA
Summary
Аmend and supplement important tax laws say, not only about of disorder
of tax system, and already about vagrancy of tax politics, but about slopwork
that was base for frequent change of tax laws at past decade. Slow realization of
harmonization tax laws with EU tax regulations is evident. Taxpayers are deprived of right to stability of tax regulations what would be practically imperative of government obligation and responsibility. Tax system should be transparent, clear and simple.
Key words: excise, harmonization, equity, penalties.
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Васиљевић. - Год. 31, бр. 1/2 (1993) - . - Београд :
Удружење правника у привреди Србије, 1993- (Београд :
Cicero). - 24 cm
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