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О бавсзпост и опозивост поиудс за закључиваљс уговора 
прсма упорсдном праву и међунардним уииформним

изворима права

Резгше

Питање обавсзности и опозивости понуде за уговор различито јерсшено у 
разшш националним правима. Те разликс стварају правну неапурност у  
закључивању спољпотрГовинских уговора и уопште уговора са елементом 
иностраности и прсдстављају прспреку у Глатком одвијању међународног 
промета. Стога је на међународиом плану предузета акција на унификацији 
правила о закључивању уговора о мсђународној продаји којаје довела до усва- 
јања међународних униформних правила у овој области.

У чланку су изложена и анализирана рсшења питања обавезности и опози- 
вости понуде за уговор у упоредном праву и у међународним униформшш  
изворима. Национална права систематизована су по Групама формирашш по 
сличности ових решења на анГлосаксонска која усвајају у принципу апсолутну 
опозивост понуде, романска која садрже мешовито решење и срсдњеевропска и 
источноевропска у  којима је понуда неопозива. На крају су изложена рсшења 
међународних униформних извора права.

Кључнеречи: понуда за уговор, обавезност понуде, повлачење понуде, опозив 
понуде, анГлосаксонска права, романска права, средњссвропска и 
источноевропаса права, хашки Једнообразни закон о



за/сључчвању уговора о међународној продаји ("хшики Ј З ”), 
Конвенција УН о уговорима о међународној продајироое ("бечка 
Конвенција").

Увод

Свака понуда за уговор у свим правима обавезује понуђача у том смислу што 
он нс може да спречи настанак уговора, уколико је понуђени прихватио понуду 
пре него што ју је понуђач опозвао и прпхват учинио у гранпцама рока трајања 
понуде. Прихват понуде која није опозвана доводн увек до закључења уговора. 
уколико је учињен благовремено. Понуђач не може успешно оспоравити 
пуноважност уговора који је на тај начин настао. Ова обавезност понуде настаје у 
тренутку кад она постане ефективна, a то значи у тренутку кад ју је понуђени 
пришш.

Међутим, кад се у правној теорији говори о обавезности понуде, онда се не 
мисли на ово дејство понуде. већ на могућност њеног опозива. ГТонуда је 
обавезна кад је опозив. док она траје. без дејства.

Пре него игго пређемо на разматрање опозивосги понуде у разним нацпона- 
лним правима, морамо скренути пажњу на конфузпју која се у теорији и у закон- 
одавству прави између "повлачења" и "опозива" понуде. Обично се и један и 
други акт понуђача назнва опозивом иако су разлике мсђу њима суштанског 
карактера. Мада и један и други акт утачу на дејство понуде (и отуда вероватно 
проистиче конфузија). повлачење је акт којн спречава да понуда, чак иако је 
неопозива, уопште стекне своје правно дејство. док опозив окончава дејство 
понуде, која је већ постала ефективна.

Сва национална права^ признају да понуда може бити повучена пре него 
игго ступи у дејство. ако изјава о њеном повлачењу стнгне дестинатору пре 
понуде или истовремено с њом. Такав предлог уствари и не постаје понуда за 
уговор, он не ствара моћ понуђеног да путем прихвата створи уговор.

Опознв, напротив, гаси дејства понуде, која су већ настала, јер ју је понуђени 
примио, и која су, да ју је понуђени прихватио пре опозива, могла довести до нас- 
танка уговора. За разлуку од повлачења понуде, њен опозив није могућ у свим 
националним правима, нити у свим ситуацијама. Постоји велика разноликост 
између националних права у погледу опозивости понуде. Разлике се овде пока- 
зују у погледу питања да ли и под каквпм претпоставкама је опозив могућ. затим 
у погледу дејства опозива и, најзад, у погледу временских оквира у којима понуда 
може бити опозвана.

1. В. наш Закон о облигацвионнм односима -  чл. 36. ст. 2. Једнообразни закон о закључивању )то- 
вора о међународној продаји -  чл. 5. ст. 1. н бечка Конвенција -  ч.п. 15. сг. 2.



Аиглосаксоиска праса

У погледу дозвољавања опозива понуде најдаље је отишао common law 
(англосаксонско право). У овом праву понуда може начслно бити увск огтозвана 
све до закл^учсња уговора. и то без обзира на чињеницу што је речно да је "firm" 
или "open" или "garanteed". Понуда не везује ни тада кад је одређен рок за прих- 
ват. Дејство одређпвања рока је само у понуђачсву корист. оно служи као огтом- 
ена да прихват неће бити примл>ен после протека наведеног рока. Најзад. понуда 
је чак и тада опозива. кадје понуђач взрично изјавио спремност да је -  у оквиру 
одређеног рока -  не опозове. Овакав став common law-a је гтоследица тзв. теор- 
ије concidcration- а Ч  По тој теорији нпко се не може једнострано обвезпвати. 
Свакој обавези мора да одговара нека накнада (противггрестација) или обећање 
накнаде. Понуђач се, према томе, не може обавезати да понуду држи отвореном, 
ако за ту обавезу не постоји consideration. Обећање да ће се понуда држати 
отвореном за одређено време је. ако није подржана consideration-ом, nudum pac
tum и може бити опозвана у свако доба пре прихвата. У шкотској, у чијем праву 
не постоји учење о consideration, призната је, напротив, неопозивост понуде, кад 
је понуђач у понуди означио рок за прихват.

Могућност опозива ограничавају у common law два правила: 1. опозив мора 
бити саопигген дестинатеру до тренутка закључења уговора; и 2. уговор се 
сматра у овом праву закљученим већ у тренутку одашиљања прихвата. Понуђач 
не може бити везан пре прихватиоца. To је једно од основних начела доктрине о 
consideration-y. Отуда понуђени сноси пун ризик за евентуалне припремне радње, 
које је предузео да би утврдио да ли му је могућно и корисно да прихвати понуду. 
Тај ризик он сноси не само у случају да дође до закључка да му посао не одговара, 
него и у случају кад је понуда опозвана.

Изузетак од правила о опозивости понуде јесте понуда учињена "under 
seal"4 Она је неопозшза чак пре него што за њу сазна понуђени. У америчком 
правосуђуЧ печат задржава доста од својпх традпцкналних дејстава и оно санк- 
ционише обећања дата под печатом без обзира да ли постоји consideration. Каже 
се било да ннкакав consideration није потребан за обећање под печатом да би оно 
било пуноважно, било да печат ствара претпоставку да постоји consideration за 
обећање (formalan consideration). Интересантно је да индијско право не признаје 
seal као супститут за consideration.

Друга случај. који се у литератури^ често наводи као изузетак од правнла о 
опозивости. јесте онај кад се обећање да се неће опозвати понуда заснива на соп- 2 3 4 5

2. Consideration је радња или уздржавање или обећање радње или уздржавања које чини
једна уговорна страна, а друга прихвата као разлог за своју радњу или обећање.

3. В. Извештај о енглеском праву (А-10). У: Formation of Contracts, стр. 766-767.
4. Извештај о америчком праву (А-10). У: Formation of Contracts, стр. 747-763,
5. V. Anson, Principles of the english law of contract, str. 56.



sideralion-u^ (тзв. "option"). Међутим. овдс се уствари ради о једном уговору о 
обавезности понудс, а нс о нсопозивости понуде која проистиче из оппггих 
правнла. Ови опцијски или "условнм" уговори су пуноважни ако су захтеви за 
consideration задовол>ени. Они садрже обсћање понуђача да понуду неће опоз- 
вати за одређени период времена и consideration за то обећање. Consideration не
мора бити адекватан^. Моћ гтрпхвата која је створена таквим обећањем не 
престаје упркос покушаја да се понуда опозове.

Ово стриктно правило о опозивости понуде претрпело је. под утицајем 
потреба трговине. у последње врсме значајну сволуцију у неким земљама Com
mon law система. Тако се. у члану 2-205 UCC (америчког Јсднообразног 
трговачког законика), одрсђује да је тзв. чврста понуда неопозива. без обзпра на 
постојање considcration-a. Период неопозивости је ограничен на најдуже три 
месеца. Тиме је америчко право увело један нов изузетак од општег правила о 
опозивости понуде. Међутим. и у енглеском праву се осећају стремљења у правцу
обавезностп понуде. У судској пракси^ ова еволуцпја тежи да се остварм ггутем 
принципа estoppcl-a^). a British Law Revision врши, како каже Lagcrgrcn6 7 8 9 10 11 12̂ 
стидљиви напад на доктрину considcration-a, која лежи у основи правила о 
опозпвости понуде. Слпчна схватања изражена су и у теорији. Denning 
изражава чак мишљење да већ ло важећем праву. на основу последњег развоја, 
понуда је постала неопозива, кад се понуђач одрекао права на опозив а понуђени 
се сагласно тој изјави понашао. И у америчком праву поверење понуђеног у 
обећање неопозивости игра значајну улогу. Ако се ради о понуди која тражи 
радњу (понуда за "једнострани уговор") н ако је део престације која се тражи од 
понуђеног дат или понуђен. понуђач је везан уговором. с тим што је обавеза 
његовог извршења условљена потпуним извршењем престације у границама 
рока који је одређен у понуди или, ако никакав рок није одређен, у оквиру разум- 
ног рока^Ч Овакакав став се образлаже претпоставком да таква понуда садржи 
прећутну подпонуду да се одржи главна понуда отвореном за разумно време 
после почетка извршења радње понуђеног. Треба. међутим. запазити да само 
отпочињање припрема извршење. ма како оне биле значајне. нцје довољно да би

6. На пр. да понуђени плати мзвесму накнаду за држаље попуде отвореном за одређено 
време.

7. В. на пр. ICA -  параграф 25.
8. Central London Property Trust. Ltd., v. Trees House. Ltd. (1947).
9. Estoppel je правило o доказу no коме једпа страна tie може доказивати да нека чињепица 

друкчије стоји него што је она рамије тврдила. ако је друга страпка имала поверење у 
раније тврђење.

10. Lagergren. G.. Fonrmtion of Contract. U: Honnold, J. Unification of the Law Coverrting Interna
tional Sales of Goods (Paris 1966.). стр. 55-77.

11. Denning. The Changing law. стр. 59.
12. Restatement — # 45. И према енглеском праву почетак извршења радње која је тражена 
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наступила описана дејства. У случају понуда које траже обећање (понуда за 
"двострани уговор") назначење у понуди да је неопозива нзазива поверење 
понуђсног II сматра се да то поверсњс можс утицати на суд да не прихвати опозив 
покуде. Ово је тзв. неопозивост без considcration-a.

Индијско право је у том погледу неигго конзерватнвније. Поверсње 
понуђеног у понуду за коју је изјављено да јс неопозива не везује понуђача за 
његово обећање ако не nocTojiCquid pro quo. Ипак. корисник таквог обећања 
може. према §1591C А. тражити накнаду губитака које је претрпео услед опозива.

Уколико понуда не спада у оквпр једног од наведсних изузетака. она је, као 
што смо већ рекли. опозива у англосаксонским правима. Међутим, чак и у тим 
случајевима правосуђе је понекад пружало заштиту интересима поверења путем 
давања накнаде штете. Тај став је нарочито дошао до изражаја у ситуацпјама кад 
је понуђени. на основу понуде будућег подуговорача учинио понуду главном 
сауговарачу. па је подуговарач накнадно опозове.

Понуда која није опозвана доводи, уколпко је прихваћена. до заључења уго- 
вора. Као опозив се сматра и поуздано обавсштење. које је понуђени примио о 
продаји понуђене стварп арећем лпцу^ . Овдс трсба поново мсгаћи. међутим. да 
се сваки предлог за закључење уговора не сматра ттонудом за уговор. Ако из 
обећања, изјаве намере илм околности лонуђени дозна или има разлога да дозна 
да их лпце које их је учинило не сматра као израз своје чврсте намере, понуда за 
уговор не постоји. Такво обећање или изјаву изјавилац не мора опозвати, она га 
ipso facto ни на дгга не обавезује.

Ромапска права

Закључивање уговора између одсутних лица нпје регулисано француским 
Грађанским закоником ни законицима који су у прошлом веку донесени под 
његовим утнцајем (земл>е романског правног круга). Зато је овде питање опози- 
вости понуде предмет спора у правној теорији. Утицај римског права је у овим 
правима веома јак и у основи решења старије судске праксе лежи догма да једино 
уговор може да створи обавезу. па зато понуда не може бити обавезна. Понуђач 
ствара понуду својом слободном вољом, па је он исто тако слободан и да је 
уништи. Међ.утим. потребе промета су наметале друкчнје решење и оно је 
дошло до изражаја не само у схватању модерне теорије него и у одлукама пра- 
восуђа^. У тој сволуцнји ово право јс дошло до средњег рсшсња. ио коме је 
неорочена понуда увек опозива. али понудплац може понуди датм обавезно 
дејство одређивањем рока за прихват. Тиме што је фиксирао рок. понуђач је, 
сматра се, изразио чврсту вол^у да не опозове своју одлуку до тог рока. У оквиру 
тог рока понуда је неопозива. Понуђач је не може ни опозвати у целнни нити 13 14

13. Dickinson, v. Dodds (1876.). -  Cit. prema Formation of Contracts, стр. 808.
14. Colin et Capitant, Cours elementaire de droit civil francais, 7. ed. T. II, 6p. 28.



модификовати. Понуда је такође неопозива ако се понуђач одрекао права на 
опозив. Најзад, понуда може бити неопозива и на основу трговачких обичаја.

Развој у правцу неопозивости ишао је у неким романским правнма још даље. 
Тако је у италијанском п раву^  предвнђено да чак и у оним случејевима кад је 
опозив дозвољен, понуђач је обавезан да накнади штету коју је понуђени претр- 
пео услед тога што јс у доброј вери у понуду предузео извршење. У том смислу се 
изјаснила н француска судска пракса^.

На основу схватања да одређивање рока прихвата значи одрицање од 
могућности опозива. покушава се сада -  пре свега у Француској -  постићи даље 
проширење случајева неопозивости. Ако је понуда са роком обавезности 
неопозива, онда је свака понуда неопозива, јер је свака понуда. у којој рок прих- 
вата није изричито назначен. обавсзна за један delai normal (нормални рок) или 
raisonable (разуман). У оквиру тог рока она би, према томе, била неопозива. Нико 
не чини понуду на неодређено време. Овакво схватање би, уколико би било при- 
хваћено. довело до неопозпвости понуде^. У сваком случају без обзира на успех 
наведеног схватања,15 16 17 18 19 20) у правној теорпјп^ и правосуђу је готово једнодушно 
прихваћено да одрицање од принципа опозивости понуде може произићи из 
околности, тј. да не мора битн изрично. У пресудн француског Касационог суда 
од 17. XII. 1958/®-) сматра се да "мада је понуда у принцитту опозива догод нпје 
прихваћена, ситуација је другачија кад је понуђач изричито или прећутно обећао 
да је не опозове за одређени пернод.”

Ова еволуција је резултат практичних потреба. Трговинске трансакције. као 
што запажају ГГланиол и Риперт. једва би биле могуће кад понуди не би било 
дато обавезујуће дејство. Понуђени мора у оквиру рока прихвата извршити 
припреме, преговарати или уговарити са подлиферантима и евентуалним 
купцима и, уопште. извршити испитивања. која му тек омогућују одлуку о прих- 
вату или одбијању понуде. He може се дозволити да његови трошкови буду уза- 
лудни, у случају да пре одаслања изјаве о прихвату стигне телеграм понуђача о 
опозиву. Захтевом за накнаду иггете из culpa in contrabendo при неоснованом 
позиву не може се много помоћи.

Ипак, тешко је за сада рећи да је обавеза да се понуда држи отвореном за 
одређени период апсолутна и општа у француском праву. јер нема прецизну 
законску основу. Ова обавеза може бити само један аспект опигге обавезе сва-

15. Итал. грађански законик (СС) -  чл. 1328.
16. Cass. 8.10.1958. Ј.С.Р.. 1958, IV, 158.
17. Laborde -  Lacoste, Expose methodique de droit civil, Siery 1947, T. 2, 6p. 63.
18. У правосуђу cy, no Esmein-y, признати само изузеци од слободног опозивања засновани на 

трговинским обичајима.
19. Planiol et Ripert, Traite pratique de droit civil francais br. 134, Escarra, J., Cours de droit commer

cial, str. 650, Colin-Capitant, op. cit.. str. 271 и др.
20. Cass. 17. dec. 1958,, D. 1959.33.



кога да дела разумно и у доброј верн. To даље значи да под извесним околнос- 
тима, кад се неопозивост не може установити ни прећутно, понуђач задржава
моћ да опозове понуду, иако јс није изричито задржао.-^ Према садашњем стању 
француског права нужно је у сваком случају открити намеру покуђача да се 
обавеже.

Даље постојање доктрине опозивости објашњава се тиме што против праксе 
опозива постоје строге ванправне санкције. Очскивање будућих трансакција 
ствара за трговца неопходност да сачува своју репутацију пословне лојалности. У 
Енглеској је готово непознато у пословној пракси да се неко користи правилом 
common-law о опозивости понуде. јср би се сматрало да то није fair.

Друго спорно питање у француском праву односи се на судбмну орочсне 
понуде после протека рока њене неопозивости. Да ли се она после протека 
назначеног рока аутоматски гаси или је потребно да је понуђач опозове? 
Гледишта су у теорији у том погледу подељена. Изгледа нам да преовлађује 
гледиште да после протека рока понуђач само поново стиче своју способност да 
опозове али да понуда и дал>е постоји и да мора бити предмет опозива да би се 
понуђач коначно ослободио. Правосуђе је. обрнуто, пре склоно солуцији да пон- 
уда не мора да буде опозвана, већ да се гаси сама по себи са протеком рока. 
Разуме се, понуђач може у понуди изричито предвидети да понуда пада на крају 
назначеногрока.

Различита су у овим правима схватања о последицама опозива понуде којп је 
учињен иако се понудилац изрично или прећутно одрскао опозивости. По једном 
схватању опозив спречава закључмвање уговора, али настаје за понуђача
обавеза да накнади понуђеном ш тету .^  Ово се закл^учује полазећи од гради- 
ционалног становишта да је за закључење уговора неопходна једновремена саг- 
ласност воља странака. која недостаје ако је понуђач променио своју вољу. 
Planiol -  Ripert (бр. 132) заступају тако у принципу горње схватање, али сматрају 
да судија може да. као неку врсту натуралне реституције, прогласи да је олозив 
без дејства и да сматра да је отуда уговор закључен у оним случајевима кад би 
штета за прихватиоца била сувише велика. а он захтева натуралну реституцију. 
Понуђач се, пак, не може позивати на то да је његов опозив без дејства, јер би то 
могло довести до злоупочреба. нарочито у погледу преласка ризика.

Према већини франдуских аутора, основа обавезе понуђача на накнаду 
иггете заснива се при неопозивој понуди на предуговору (теорија предуговора). 
Према тој теорији, орочена понуда садржи прећутно акцесорни предлог, којим 
понуђач обећава да је држи отвореном за извесно време. Тај имплидирани пред- 
лог може бити прихваћен и ћутањем, јер је он учињен у искључнву корист 
понуђеног. На основу овог предуговора, понуђени може тражити и да се понуда 21 22
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сматра неопозивом. а уговор закључен његовим прихватом упркос опозива 
понуђача који је претходно интервенмсао.

Према другом гледишту. којс се среће пре свега у новијим законима. 
недозвољени опозив је без дејста. Јасан пример за такво регулисање је италијан- 
ски СС (чл. 1329.).

Ако је опозив дозвољен. а он је то у начелу увск кад рок прихвата није 
одређен. изрично или прећутно. онда је за разлику од common law-a. за дејство 
опозива довољно да га је понуђач отпослао или изјавио пре нсго што је сазнао за 
прихват.

Ипак. за понуђача којп је опозвао може и у оваквој ситуацији насгати изве- 
сна одговорност. Суд може сматрати да околности опозива указују на кривицу 
понуђача, која повлачи његову одговорност за накнаду штсте. Сам опознв. 
према томе. није основ за тужбу за накнаду штсте. Понуђени мора доказатп п 
кривицу понуђача (овде се ради уствари о дсликтној одговорности). Мера 
накнаде је претрпљена стварна штета (demnum emergens).

Срсдњ есвропска права и права нсточносвропских зсмал.а

Национална права тзв. германског правногкруга^ признају начслно понуди 
обавезно дејство. Опозив понуде је у овим правпма у принципу нсдозвољен. Под 
утицајем потрсба промета овакав став прихваћсн је и у правима исгочноевроп- 
ских земаља24) и појединнм правима латнно-амсричких држава.

Понуда дејствује од тренутка кад је приспела понуђеном. Ако она успут про- 
падне. не настаје ннкаква обавеза. Исто тако. нс настаје нпкаква обавсза ако 
повлачење понуде стигне пре или нстовремено са понудом2̂ . Пошто је стигла 
понуђена понуда се внше не може опозвати. Швајцарско п раво^  сматра 
изузетно понуду повученом и онда кад повлачење стигне после понуде, али пре 
него што је понуђенн за њу дознао. Исто тако понуђени неће моћл да сс позове 
на закашњење опозива ако је спречио уредно достављање.

Ако неко покуша да опозове понуду иако је то недозвол^ено, опозив је у 
већини ових права без дејстава. Могуће су. ипак. ситуације. кад је. и при 
неопозивим понудама. настанак уговора сттречен услед промене намсре 
понуђача. To су случајеви тзв. фактичког опозива, када понуђач закл>учи 
предвиђени уговор са неким трећим лицем (без обзира на то да ли је о томе 
првобитни понуђсни био обавештсн или не). a то закључсње онемогућује нас- 
танак првобитно предвиђеног уговора (јер је. на пр., предмет уговора индивпду-

23. Немачки грађапски законнк (BGB) -  # 145, швајцарски Закомико облигацнјама (Svto).
24. Мађарски ГЗ -  параграф 212. Грађ. зак. РСФСР -  чл. 162. и 163. чехословачкн ГЗ -  пара-

граф 45, наш Закои о облигационим одиоснма -  чл. 36.
25. BGB -  параграф 13о, SvZO -  чл. 9. паш Закон о облигацноним односима -  чл. 36, ст. 2.
26. Голдштајн, Привредно уговорно право. стр. 131.



ално одређена ствар). Ако је трсће лице савссно. не може се прогласити 
нипггавост насталог уговора са трећим лмцем н једина могућа санкција оваквог 
опозива неопозиве ионудс јссте накнада штете којује претрпсо понуђени.

Сва ова права дозвољавају задржавање права на опозив. Прн том је. 
међутим. тешко разликовати да лн се ради о задржавању опозива или само 
позиву на понуду (invitatio od offerendum). У првом случају постојп понуда која. 
ако није опозвана. води путем прихвата закл>учсњу уговора. У другом случају не 
постоји устварн понуда за уговор. Тек изјава понуђеног дата на основу овог 
позива на понуду представ.л>а понуду. која може бити прсћутно прихваћена.

Према нашем Закону о облигационим односима (чл. 36. ст. 1.) опозивост 
може произаћи и из "околности посла". Таква околност би постојала. између 
осталог. у случају којп је регулмсан у чл. 55 овог Закона. Ако је учињена понуда 
за уговор. за који је општим актом правног лица одређсно и у регастар уписано 
да њен заступник можс да га закључи само уз сагласност неког органа. онда ттон- 
уда престаје да'обавезује понудиоцима од тренутка кад је понуђени обавепгген о 
одбијању сагласности. Овај закл3учак произлази из одредбе ст. 4. чл. 55. Ако ни 
закључени уговор без дате сагласности не пропзводи дејства, онда -  a fortiori -  to 
важп и за гтонуду.

Искључење неопозивости понуде можс произлазити и из односа којп су пос- 
тојали у току преговора или нз претходне пословне праксе међу странкама (ако 
је. на пр.. понудилац у претходном пословању редовно задражвао право на 
опозив покуде).

Понудилац који је задржао право опозмва. може пуноважно опозвата понуду 
све до тренутка пријема ттрихвата. јср у том тренутку настаје уговор. Огтозив ће 
произвести дејство само ако стигне понуђеном пре него што прихват стнгне 
понудоцу. Ризик преноса опозива сноси понудплац.

Попгго је у средњеевропској групи права свака понуда у начелу неопозива, 
појам "опције" има у овим правима другу квалификацију неголн у англосаксон- 
ским правима. У Немачкој и Аустрији преовлађује гледиште да је опција понуда 
која је неопозива за дужи псриод. Ово гледиште нс искључује, мсђутим, 
закључење споразума, којнм се може предвидети исплата понуђачу извесне суме 
новца као накнаде за његово преузимање обавезе на нсопозивост за дуже време. 
У Швајцарској је појам опције крајње контравсрзан. Осер јс трстира као услован 
уговора. Други сматрају да се овде ради о уговору sui generis којим је једна 
странка овлашћена да створи пројектовани уговор својом једносграном 
изјавом^. По.трећем. овде се ради о понуди која је допуњена споразумом да се 
она одржи отвореном за дуже време (thcorie dc la convention dc maintien). У нашем 
праву опција ce дефинише као изјава једног лица којом оно, на основу права 
признатог у другом уговору, тражи од другог лица да међусобно закључе

27. Извештај о немачком и швајцаркском праву. Анотација о аустријском праву (А-10). -  У: 
Formation of Contracts, стр. 780-783.



одређсни уговор. Услови тог уговора одређени су у првобитном уговору. тј. у 
уговору којимје било гтредвиђено право на опцију ч

Закључак

Тешко је, с обзиром на наведсне начелнс разлике између националних 
правних система. утврдити нска заједничка гтравила у погледу опозива тточуде. 
Ипак, потребе праксе, посебно трговинске праксе, свуда су исте. па се стога у 
конкретним решењима правосуђа и у доктрини могу запазити сличне тснденцттје 
у разним правима. Покушаћемо да те зајсдничке тенденције изнесемо и размот- 
римо.

а) Сва национална права признају да понуда може битн повучена прс него 
што сгупи у дејство, тј. ако изјава о повлачењу стигне дестинатеру пре понуде 
или, бар. истовремено с њом. To правмло прнхватају и национална ирава у којима 
је понуда неопозива, а оно. у другам националнпм правима. произлази из начела 
опозивосги понуде.

б) Понуђач може у свим правима да задржи право опозива. To је дозвол^ено 
и у земљама у којима је понуда у начелу неопознва и ово право понуђачм у 
трговини врло често користе. Таква понуда може бити опозвана све до прихвата. 
Тиме понуђач. обезбеђује себи могућност да узме у обзнр и најновији развој 
стања на тржишту приликом одлучпвања (посебно кад се ради о понудама које 
су учињене неколнци или кад се ради о предмету чије се цене брзо мењају). С 
друге стране, интереси понуђеног нису оваквнм правилом ннуколико повређени. 
јер он у том случају зна да се не може сигурно ослонити на понуду. Напротив. он 
је клаузулом о задржавању права на опозив упозорен да прилмком испптпвања 
понуде не улази у веће обавезе или издатке. Ако он то ипак учини, мора и да 
сноси ризик тога. Ово даље значи да понуђач који жели уговор за чпје су 
закључивање потребне прнпреме. не треба да задржава право опозива. јер 
понуђени иначе неће да улази у припреме.

У правима у којима се понуда сматра у начелу неопозивом (средњеевропска 
и источноевропска), задржавање права на опознв може изазвати дплеме у 
погледу карактера таквог предлога. Ово задржавање може бити протумачено 
само као израз воље понуђача да резервмшс право опозива до тренутка опозива. 
Али. оно може такође бити протумачено и као израз воље да се не учпни понуда 
за уговор. већ само позив на понуду или позив на прсговоре. У овом последњем 
случају "прихват" предлога. чак иако учињен прс његовог огтозтша. не би довео 
до уговора. У спорним случајевима даје се у средњеевропској групи права пред- 
ност тумачењу да такав предлог не представља понуду за уговор. Према томе. 
предлог који садржи клаузулу "без обавезе" третира се као позпв на понуду.

28. Константнновнћ, М„ Облигације и уговори. Скица за Законнк о облигацијама и уговор- 
има чл. 30.. Јакшић, Ст.. Облигационо право. стр. 129.



уколико понуђач јасно не нагласи да, мада задржава право на опозив. сматра свој 
предлог понудом за уговор, која може бити прпхваћсна свс док није опозвана^л 
У овим правима. дакле. понуда са уговор се можс учиннти опозивом само ако се 
изричито у њој предвиде две ствари: 1. резервација права на опозив; и 2) квали- 
фикација предлога као понуде за уговор. Иначе, такав прсдлог не сматра се 
понудом за угбвор. Напротив. у правима, у којима је понуда опозива ex lege, 
задржавање права на опозив не претвара понуду у позив на понуду. Све док пон- 
уда није опозвана. она је отворена за прпхват. To је став права common law 
земаља и романског правног круга. Француско право. на пример. фаворизује 
карактерисање уговорних предлога као понуда. Оно се позива на предлоге као 
на понуде за уговор чак и тамо где понуђач резервише право да одбије изјављени 
прихват, што несумњиво води конфузији појмова~У.

Спорно је. ипак, у случајевима кад је право опозива задржано у понуди. до 
ког тренутка опозив може уследити. У нечелу прихвата се као меродаван тре- 
нутак заклзучења уговора. који је у разним правима одређен на различите 
начнне. Дилема се, међутим. јавља у оним правима у којима се уговор међу 
одсутним лицима сматра закљученим у тренутку приспећа прихвата понуђачу 
(теорија пријема). Да ли и у тим правима понуђач може опозвати своју понуду 
све до тренутка прпјема прихвата или га у том његовом праву треба временски 
огранпчити у интересу понуђеног? Било је мишљења у доктрини да интереси 
понуђеног захтевају да се опозив ограничи у тим случајевима • до тренутка 
одаслања прихвата^

Да ли и у овом случају опозив производи своје дејство већ са одаслањем или 
тек са приспећем дестинатеру? За случај кад право на опозив није задржано, у 
већпнн права, која дозвољавају опозив, сматра се да опозив производи своје 
дејство од тренутка приспећа понуђеном. Да ли то важи у случају задржавања 
права на опозив, с обзиром да је понуђач овде показао посебан интерес за опозив, 
а понуђени је у понуди упозорен на ту могућност? Ако се прихвати да опозив 
произовди у овом случају дејство већ са одаслањем а прихват са приспећем 
понуђачу, онда се у истом месту. према редоследу догађаја (опозива односно 
прихвата) одлучује да ли је уговор настао или не. Једна страна (понуђач. је бар 
одмах на чнсто да ли је опозив још правовремен. При супротном решењу било би

29. Извештај о пемачком и швајцарском праву. Анотација у аустријском праву (А-10). -  У: 
Formation of Contracts, стр. 780-783.
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којој се понуђени налази за једно кратко време. није сувише велика, јер он приспеће свог 
прихвата може унапред одредити, а упозорен је на ту могућност опозива и клаузулом о 
задржавању права на опозив. С друге страпе, интереси понуђача били би таквим решењем 
знатно погођени. Јер, нарочито при дужем року за прихват, on пе може никад знати кад је 
прихват уследио, тако да практичпо своје задржано право на опозив никад ие би могао 
потпуно искористити.



потрсбно узајамно обавсштавање и упођлвање тачних врсмена приспсћа. У 
прилог првог решења говори и пнтерес понуђача, на који јс он указао 
задржавањеи права на опозив, да може гтри одлучивању да узмс у обзир пос- 
ледње сгање на тржишту. Додуше, ово решење није без својих недосгатака. Оно 
одлаже почстак извршења уговора. јер he обазрмви прихватилац чекати у 
таквом случају за времс које је потребно да му евентуални лравоврсмено пос- 
лати опозлв стигне. Алн. у таквом случају је сам ттонуђач своју сигурност прет- 
поставно брзини извршсња.

ц) Под утицајем потреба праксе може се сматрагн као широко прпхваћено 
да. ако се понуђач одрскао права на опозпв за одређсно врсме. његова изјава о 
опозиву. коју је он упркостоме дао. нема дејства. Ово решењс је претпоставл>ено 
супротном гледишту. по коме понуда губи својс дејство услед таквог опозива али 
за понуђача настаје обавеза накнаде штете. Ово друго становиште има само 
теоријско оправдање (супротност прннцтту аутономије вол>е). али не води 
рачуна о практичним потребама и о начелу поштења и савесности.

Права common law-a заузимају у том поглсду начелно супротан став. Упркос 
изричитој лонуђачевој вољи, таква понуда је у тим правима у лринципу опознва. 
Игтак, простор неслагања између common law и civil law система знатно је сужен у 
пракси. захваљујући изузецима од гснсралног правила у правпма common law 
система. Впделп смо всћ да. ако јс понуда учлњсна у одрсђсној форми -  "under 
seal", она постаје неопозива. Исто то важи и за обсћањс неопознвости које је 
подржано concidcrationom. Најзад, лравосуђе тих зсмал.а јс. користећи технпку 
estoppcl-a. давало правну снагу обећању нсопозлвостл л бсз considcralion-a, ако 
је то обећање изазвало оправдано поверсње у понуду.

Да лл одрлцање од опозлвостл мора битл лзрлчно ллл прсћутно. фактлчко 
је питање које се рсшава прсма околностлма случаја л према одговарјућлм 
трговинским обичајима. Посебно то важи за случај кад лонуђач одрсдл у понуди 
трајање њене обавезности.

Чак и у системлма л рава .^  у којлма се сматра да нијсдан уговор ле може 
бити створен прихватом "неопозлве" понуде после њеног опозлвања. такав 
опозив третира се као деллкт н понуђенл може тражптл накнаду "губитака пов- 
ерења” (негатлвних интереса) у таквом случају.

д) За случајеве кад у понудл није садржано ли задржавање права на опозив. 
ни одрицање од њега. у правима. као што смо влдели, постоје разллчлта решсња 
у погледу дозвољености опозива и њсговог дејства. Ипак. запажа се оллгга тен- 
денција да се ограничл могућност опозлвања понуђача. Две врсте регуллсања 
говоре у прллог ове консгатлцлје: 1. нсопозлвост понуде у средњеевролском 
правном круг}' н у лсточноевропсклм правима л 2. обавсза накнаде лггете као 
последица опозива у неклм правлма где јс олозлв иначе могућ.

32. Француско прапо. на пример.



У основи ове тенденције леже пре свега практични разлози. Нсопозивост 
гтонуде ствара код понуђеног поверење у њено одржањс. На основу тога он 
предузима припремнс радње за прмхват таквс понудс. За спровођење тих 
припремннх радњи мма и понуђач no правилу свој интерсс. јср јс и њему. бар у 
тренутку кад чнни понуду. стало да уговор насгане. Расположсње понуђеног да 
врши те радње бпло бп знатно огранмчено кад би само он сносио рнзик 
изостанка закључења уговора у сваком случају. тј. без обзнра на то да лм јс уго- 
вор изостао по његовој воллг или због опознва понуде.

Апсолутно право опозива ствара потпуну неизвесност на страни понуђеног. 
To нарочнто важи у оним правпмаА̂ у којима је опозив дозвол>сн и у фази после 
одашиљања прнхвата а пре његовог прпјсма од стране гтонуђача. Док у фази 
после пријема понуде понуђени оправдано рачуна с тим да he понуда бити 
одржана. али не и да ће уговор бити закључен, у фази после одашиљања прих- 
вата он верује у настајање уговора. јер овај може бити спречен само услед 
изванредних околностн. Ова разлика у степену поверсња постаје јасна кад се има 
у виду да понуђени на основу понудс предузмма само такве радње које му служе 
да утврди да ли може да прихвати понуду. Радње извршсња он напротив предуз- 
има тек онда кад сигурно рачуна са настанком уговора, тј. најранпје са 
одаслањем прихвата.

Сви овн разлози говоре у прилог неопознвости понуде. Истина. постоје и 
практични интереси на страни понуђача који говоре против тога принципа. 
Наиме, понуђач има понекад и интерес да што дуже остане слободан. да би могао 
да узме у обзнр и најновије промене у стању на тржпшту или у свом личном 
положају. Овај његов интерес оправдава прпнцип опозивоста понуде. Р1пак. 
треба стално имата у виду да јс опозив у пракси изузетак а да у нормалним 
случајевима не долази до опозива. Правило је. дакле, да понуда остаје на снази до 
њеног рока обавезности, а опозив је изузетак од тога правила. Понуђсни и има 
повсрења у понуду стога што је њено остајањс на снази id quod plcrumquc lit. 
Стога и право треба да прихвати правило којс одговара ономе што се у животу 
нормално дешава.

Понуђач за кога је посебно значајно да не буде везан понудом. можс увек да 
заштити овај свој интерес задржавањем у понудм права на опозив.

Рсш сњ а јсдиообразиих мсђународпих извора прапа

С обзиром на, у начелу врло радикалнс, разлике између надионалних 
правних система. врло је интересантно како је питање опозпвости решсно у јед— 
нообразним међународним изворима права.

Једнообразни закон о закл^учивању уговора о мсђународној продаји (чл. 5.) и 
бечка Конвенција (чл. 16.) прихватају у начелу становиште common law-a о

33. Француском и италИјанском.



опозивости понуде. Али. они предвиђају и знатна одступања од тога принципа. 
Понуда не може бити по Јсденообразном закону опозвана: 1. ако опозив није 
учнњен савесно или саобразно лојалности ("fair dealing") у трговини; 2. ако је у 
понуди био одређен рок за прихват, или 3. ако је у њој било означено да је чврста 
или неопозива. Указивање да је понуда била чврста или неогтозива не мора бити 
изрично. Овакав карактер понудс може произлазити и из околности, претходних 
преговора. праксе утврђене између страна или обичаја. Према бечкој Конвсн- 
цији понуда се не може опозвати у два случаја: а) ако је у њој назначено било 
тиме што је одређен рок за прихватање или на други начин, да је неопозива, и б) 
ако је понуђени разумно веровао да је понуда неопозива и понашао се сагласно 
томе. Опозивање понуде има дсјство само ако буде стигло понуђеном пре него 
игго је он отпослао своје прихватање или извршио радњу која се може сматрати 
равном изјави о прихвату.

Ублажавања рпгорозног принципа common law-a о опозивости. који је у 
начелу прихваћен у овим униформним актима. толико су значајна да готово ану- 
лнрају прпнцип.^ Пре свега. даје се -  за разлику од common law -  законско 
дејство обећању (изричитом^ или прећутном^) гтонуђача да нс опозовс. To 
обећање може произлазити чак и из обмчаја. а не само из околности. претходних 
преговора и праксе међу странкама. Прмхваћсн је и принцип романског права по 
коме се за орочену понуду претпоставља да је имлиците неопозива. И. најзад. 
опознв no ЈЗ. не сме бити учињен mala fide (нссавесно или несаобразно лојалном 
понашању у трговини). У погледу овог изузетка од принцнпа опознвости постоје 
знатне резсрве у теорији. јср су концепти савесности и "fair dealing" 
недефинисани. Постоји бојазан да ће употребљенн изрази бнти различито 
тумачени од стране судова разних земаља. Нама изгледа да. посебно у овом 
случају. еластичност ових стандарда. који су за доброг арбитра увек објективно 
одредљиви за конкретан случај. пружа сјајне могућностп да општа пракса и 
обичаји у трговини дођу до изражаја приликом примене прпнципа опозивости. У 
сваком случају при примени овог изузетка треба правити разлику нзмеђу трго- 
ваца и нетрговаца. За прве ће овај изузетак много чешће важити неголи за друге.

Ипак, имајући у виду наведене критике. у бечкој Конвенцпји је формулацпја 
овог одступања модификована: понуда ће бити неопозива кад је понуђенн имао 
разумних разлога да верује да је понуда неопозива и тако се понашао (на пр. ако

34. V. Dolle, Kommentarzum Einheitlichen Konfrecht, стр. 703. У Римском пројекту овог Закона 
било је предвнђено правило да је у сумњи понуда пеопозива.

35. Изричито озпачење да је понуда неопозива може бити учнњено не само изразима 
“обавезна" или "неопозива". Beb и употребом мзраза којн само у односном пословном 
кругу илн по стручном правннчком речнику једне земље значе неопозивост (на пр. "Open 
offer", "option", firm offer и сл.)

36. Околности које указују да је понуђач учинио неопозиву помуду ме могу се апстрактно 
одреднти, већ је то ствар сулске праксе. Прећутпа неопозивост може произилазити из 
преговора, претходне праксе међу странкама и обнчаја.



је у поверењу у постојаност понуде припремао извршење, закључио уговоре са 
кооперантима и сл.).При примени овог изузетка велику улогу игра чињеница да 
је понуђач знао или морао знати. за повсрење понуђеног у понуду.

Ова правила о опозивости односно неопознвости понуде не искл3учују 
примене одредби националних права о одговорности за накнаду штете због 
опозивања понуде.

Опозивост је и временски ограничена. Мада, у погледу тренутка закључења 
уговора прихватају теорнју пријсма, Једнообразни закон и бсчка Конвенцпја у 
погледу дсјства опозива гтрпхватају енглсску "mail box" тсорнју.^ Опозмв мора 
стнћи понуђеном пре одаишљања прихвата. Тмме се времс неизвесности за 
понуђеног скраћује. јер је он увек може прскинути са слањем прихвата. Тсрст 
доказивања да је прихват одаслат пре стизања опозива сноси прихватилац. 
Понуђач. напротив, доказује стизање опознва.

И некн општн услови Економске комнсије ОУН за Еврогту^ разлнкују 
чврсте понуде од "осталих" и само првима дају обавсзујуће дејство. Према томе, 
н они начелно полазе од прикцила опозивости понуде. Да би понуда била 
неопозива. мора бити назначено да је чврста или бар да "се сматра" чврстом.
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OBLIGATORINESS AND REVOCABILITY OF THE OFFER TO 
CONTRACT ACCORDING TO COM PARATIVE LAW AND  

INTERNATIONAL UNIFORM  SOURCES OF LAW

Summary

The question of obligatoriness and revocability of the offer to contract is solved in 
different ways by different national legal systems. Such differences have as their conse
quence the legal insecurity in cases of concluding foreign trade contracts and generally

37. Енгласка "mail box theory" прммењује ce, као што њен назив показује, само на пошмљке 
путем поште. Предаја уредно адресованог и франкираног писма са опозивом пошти 
одрешује тренутак његовог одаслања. Ако је обавештење предато заступнпку или глас- 
нику. време одаслања је тренутак кад су ова лмца предала писмо поштц..Иста прапмла 
важе и за одашиљање телеграма.

38. Општи услови за извоз и увоз мекаме резане грађе -  тач. 2. 3. ОУ за међупародму продају 
јужног воћа -  тач.2.2.



of contracts with foreign element and thus present an obstacle to easy accomplishment of 
international trade. So. on the international plane, action has been directed towards uni
fication o f the rules regarding conclusion of contracts on international sale which leads 
to the adoption of international uniform rules in this field.

This article explains and analyses the solutions regarding obligatoriness and revo- 
cability o f the offer to contract in comparative law and in international uniform legal 
sources. National legal systems have been arranged into groups according to affinities in 
regardof these solutions into the Anglosaxon systems generally accepting the absolute 
revocability o f offer, into the Romananic systems containing mixed solutions, and into the 
Middle European and the East European systems where the offer is irrevocable. At the 
end. the author explains solutions given by the international uniform sources of law.

KEY WORDS: offer to contract, obligatoriness of the offer, revocation of the offer. 
Anglosaxon systems o f law. Romanic systems o f law. Middle European and East Euro
pean systems o f law, The Hague Uniform Law on Conclusion of International Contracts 
on Sale o f Goods (the Vienna Convention).
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Аутопутсви у рсжиму концссије у Шпанији

Резиме

Аутор чланка дешаљпије разматра иашискч Закон о аутопутевима у 
режиму концесије (1972) и Декрет о условнма општи.х клаузула за изГрадњу, 
одржавање и експлоатацију аутопутева у режиму концесије, као и нске друГе 
прописе везане за оау материју.

Полазећи у свом раду од појмова аутопута и административне концесије 
за аутопут у Шпшнији, аутор чланка се са мање или више дстаља задржава на 
следећим питањшш: постуГшк за додсљивање концесије, кауција изГрадње 
аутопута, концесијско друшШво, концесијски уГовор, права и обавезе конце- 
сионара, трајање и уступање концесије, пореске и финансијске повластице, 
тарифе и путарине, експропријација и оГраничења приватне својине, Гашење и 
прекид концесије.

На крају рада се препоручује ЈуГославији da се у eehoj мери користи норма- 
тивним искуствима Шпаније и друГчх земаља за изГрадњу, одржавање и 
експлоатацију аутопутева у режиму концесије, првенствено за полу-аутопут  
од Добановаца do мађарске Границе са пратећим објекташа, као и за завршетак 
аутопута кроз Србију.

У најширем смислу концесија значи дозволу, коју јавна власт изадаје 
домаћем или страном лицу ради обављања неке привредне делатности, под 
законом утврђеним условима. Институт концесије је акт власти, који увек пред-



ставља одступања од општих правила. јер концесионар ужива одређене прива- 
легије, односно преузима на себе извесне обавсзе. које немају други субјекти.

Историјски. концесијс су се јављале у различитим облицима и са различитом 
садржином, у зависности од привредног и социјалног развоја једног друиггва. 
Временом. са прилагођавањем државне (јавне) управе новонасталим захтевима 
и потребама друштва. дошло је до исчезавања појединих врста концесија (нпр. 
вршење полицијске и судске заиггите, убирање пореза, ковање новца). Данас се 
прибегава давању концесија углавном за јавне службе и делатносги са комерци- 
јалним могућносгима њиховог вршења.

У савременој законодавној пракси. поједине земље полазе у правном рег- 
улпсању концеспја од њиховнх врста. док друге од концесијских делатности, 
односно посебно регулишу једну концесијску делатност (нпр. водне снаге, ауто- 
путевн). Различите врсте концесија по правилу захтевају посебно правно рег- 
улисање, императивннм и диспозитивним нормама. и имају своје посебне правне 
режпме. Кондесије се могу регулнсати законпма (општим или посебнпм -  
гранским), подзаконскпм актима и уговором. односно националнпм и међунар- 
одним прописима (мултнлатералним и билатералним уговорнма).

Кад је реч о Шпанији, без обзира на Франкову диктатуру до 1975. године. 
препород у демократској Европи од средине педесетпх годпна па надал3е обезбе- 
дили су тој земљи почетком 60-их година стабилан правнреднп раст. У периоду 
између 1962 -  1975. године, доходак по глави становника порастао је 10 пута. на 
300 долара^.

Почетком шездесетих година овог века, у Шпанији се јавила потреба за 
доношењем националног законодавства о аутопутевима у режиму концесије. 
Наиме, после покретања инпцијативе за доношење плана за аутопутеве било је 
потребно да се по хитном поступку донесу правни прописи о концесијама, уз 
проглашење декрета -  закона за сваки расписани конкурс и одговарајућих 
правних решења о концесијама за аутопутеве са путарином. Такав приступ 
захтевао је да се прикупе домаћа и страна искуства нз ове области јавног 
управљања. која су послужила за израду посебног законодавства, које пред- 
ставља општн нормативни систем применљив на све аутопутеве. У том цшву, 
најпре је донет закон. којим је успостављен основни правни режим администра- 
тивних концесија за аутопутеве^, а затпм је Миннстарство за јавне радове (у 
наставку: Управа)^ припремило услове општих клаузула^.

1. Савезно Извршно веће -  Секретаријат за информације. Економска и политичка реформа 
Шпаније, Београд. 1991. годиме, стр. 2.

2. Закон 8/1972. од 10. маја. о аутопутевима у режиму концесмје. "Спужбени билтен државе", бр. 
113 од 11. маја 1972. годипе.

3. Изразн "Управа". "Управа за закључење уговора" или "Управа за одобрење" подразумевају да 
је реч о Министарству за јавне путеве.



П ојам аутопута

Регулмсање, планнрање, пројекција, изградња, одржавање, финансирање, 
употреба и експолатација државних гтутева у Шпанији предмет је посебног 
закона^. Путевима се сматрају друмови јавне својине и употребе. који су пројск- 
товани и изграђени нарочито за промет аутомобила. По својнм карактерис- 
тикама, путеви се класификују у следеће групе: 1) аутопутеви, 2) путеви, 3) брзи 
путевн, 4) конвенционални путеви.

Аутопут је посебно иројектован пут, изграђсн и назначен као такав за 
искључиву циркулацију (промет) аутомобила, а има следеће карактеристике:

-  суседни поседи немају приступ истом;
-  He укршта се ни у једном нивоу ниједан други пут. железничка или трам- 

вајска линија, нити се укршта са путем или услужним путем ни у једном иравцу;
-  састоји се од различитих коловоза за сваки правац или циркулацнју, који су 

међусобно одвојени, осим на неким местима или са приврсменим карактером, 
где постоји појас земл>е који није намењен циркулацији^.

П ојам концссијс за аутопут

Реч је о административној концесији, којом држава уступа неком приватном 
лицу право изградње, одржавања и експлоатације аутопута. Аутопутом 
(услугом), предметом концесије, управља кондесионар привремено у име државе 
а под инспекцијом и надзором државне адмнпстрације^.

Носиоци админисгративне концесије за аутопут су концендент (држава, 
односно други овлашћени државни орган) и концесионар (приватно лице: 
физичко или правно. домаће или страно), ако испуњава услове за вршење конц- 
есијске делатности. Концесија претпоставлза два субјскта са специфичним 
својствима. Они су неравноправни у изјавама воља, јер концедентувек настуиа са 
прерогативима јавне власти. Због тога воља концедента није аутономна, јер

4. Декрет 215/1973. од 25.јануара,о аутопутевима -Услови општих клаузула (Јавни радовн), којим 
се одобравају услови општих клаузула за изградњу, одржавање и експлоатацију аутопутева у 
режиму концесије. Краљевски декрет 1878/1981. од 20. августа, о измени клаузуле 45 услова 
општих клаузула за изградњу, одржавање и експлоатацију аутопутева у режиму концесије и 
Краљевски декрет 210/1990. од 16. фебруара, о поступку ревизије тарифа у аутопутевима са 
ггутарнном.

5. Закон 25/1988. од 25. јула.о уређењу аутопутева, "Службени билтен државе”, бр. 182, од 30. јула 
1988. чл. 1.

6. Закон 25/1988, види чл. 2. и Закои 8/1972, види чл. 1.
7. Административна концесија за изградњу, одржаваЈће и експлоатацију аутопутева првенствено 

се даје на основу Закона 8/1972, а допумске одредбе и одредбе развоја црпи нз прописа одго- 
варајућих услова посебних клаузула и из Услова општах клаузула. Законодавство о државним 
уговорима прдмењује се као допунско.



њему јавни интерес намеће одређене обавезе и ограничења којима није подврг- 
нут концесионар, као субјект приватног права.

Предмет концесије за аутопут је изградња. одржавање и експлоатација 
одређеног аутопута. којим привремено управља концесионар. Другим речима, 
предмет концесије је привредна јавна служба.

Концедент је власник аутопута у режиму кнцесије, али тај аутопут у име 
државе експлоатише концесионар за време трајања концесије, под сталном и 
перманентном контролом и надзором концедента. На тај начин субјекти овог 
концесијског односа прихватају јавни поредак, односно опигге право. уз одсту- 
пања која су предвиђена концесијским актом и уговором.

Поступак за додсл.ивањс концссијс

Шпанско законодавство познаје две врсте поступака за давање концесије за 
аутопутеве: објављивањем конкурса и непосредним уговарањем. Законодавац 
уређујг поступак додељивања концеснје уз поштовање начсла јавности и сло- 
бодне конкуренције. управљајући се системом конкурса као најприкладнијег 
начнна за додељшзање концесије. Концесија за нзградњу аутопута или инста- 
лацнја као и сукцесивно управљање услугом (изграђеним аутопутом), додељује 
се декретом Савета министара (у наставку: Влада), на предлог Управе и на 
основу претходно спроведеног конкурса, осим у тачно утврђеним случајевима 
који су садржани у Закону о државним уговорима. када је допуштено директно 
уговарањс^.

Јавни копкурс је сложен вишефазни поступак, који се спроводи по 
службеној дужности. У првој фази Управа у име шпанске државе позива на 
конкурс потенцијалне учеснике, сагласно условима који су утврђени тендером, 
тј. тзв. општим условима.

Друга фаза (могућност учешћа на конкурсу) претпоставља подношење 
понуде на конкурс од стране лица која имају пословну способност. уз прилагање 
тражене документације. Понуда подразумева збир докумената који сачињавају 
предлог и комплемснтарну документацију^. Понуда се доставља Генералној 
дирекцији за путеве и оближње путеве Министарства за јавне радове (у наставку: 
Генерална дирекција).

У трећој фази се прммају ионуде само ако су лично предате. а одбацују се све 
оне које су послате поштом или на неки други начин достављене. Предлог и 
остала докумснтација која сачпњава понуду предају се у затвореннм и 
запечећеним ковертама^).

Четврта фаза подразумева отварање предлога. У месту за уговарање. које је 
одређено од стране Уттраве. одржава се чнн јавног отварања коверти свих

8. Закон 8Д972, внди чл. 7.
9. Декрет 215/1973, види клаузуле 8 и 9.



понуђача. уз састављање списка докумената за сваког од њих. По завршетку 
читања последњег предлога саставља се записник са састанка, али без 
додељивања конкурса.

Додељпвање конкурса је пета фаза у спровођењу јавног конкурса, Комисија 
коју је именовала. а која укључује у свом сасгаву једног прсдставника Мпнистар- 
ства за финансије. приступа дефинитивном разматрању прихваћених предлога. У 
року од три месеца Комисија he оценити најповољнију понуду.

Декретом Владе. на предлог Управе, конкурс се додељује учеснику чија се 
понуда сматра најповољнијом. Декрет се објавл>ује у службеном листу и сматра 
се објавом свим заинтересованим и за све сврхе.

Други начин додељивања концесијског права је непосредно уговарање 
између концедента и концесионара. али само у тачно утврђеним случајевима 
који су предвиђени у посебном Закону о државним уговорима. Међутим, и у тим 
случајевима затражене понуде морају да испуњавају услове у погледу учесника 
уговарања. прибављања комплетне документације. оквирних услова и допунске 
документације.

Кауција изградљс аутопута

Да би се учествовало на јавном конкурсу за додељивање концесије. сваки 
његов учесник дужан је да положи кауцију најмање 50% од дефинитивне вред- 
ности, на начнн утврђен основним условима конкурса. Концесионар утврђује 
дефинитивно кауцију, која одговара фази изградње аутопута, а да при том она 
није мања од 4% предвиђене инвестиције за сваку деоницу која је предмет неза- 
висне експлоатације. О датој кауцији закључује се писмени уговор^.

Кауција се полаже паушално. пре почетка радова за сваку деоницу која 
може одвојено да се експлоатнше. а предвиђена инвестицпја за сваку деоницу 
служн за њено израчунавање. Декретом о додељивању права на концесију 
одређује се износ кауције у пезетнма^. Дефинитнвна кауцнја изградње полаже 
се у Генералну касу депозита. у новцу или вредносним папирима јавног дуга, или 
авалом.

Неизвршавање било које од уговором утврђених обавеза концесионара 
везаних за фазу изградње. има за последицу почетак поступања концедента на 
рачун положених средстава на име кауције. Управа је ораган који одлучује о 
примени кауције, у ком случају је концесионар дужан да употпуни кауцију, 
најкасније у року од месец дана.

10. Коверта треба да садржи следећи натпис: "Понуда за конкурс који је држава расписала за 
додељивање права административне комцесије за мзградњу, одржавање и експлоатацију 
аутопута" (уз наслов аутопута за који се даје концеснја).

11. Закон 8/1972, види чл. 8-10.
12. Декрет 215/1973, види клаузулу 22.



Најзад. уколико не постоје разлози за задржавање кауције, она се враћа кон- 
цесионару. Повраћај се може извршити после завршстка радова изградње и 
протека гарантног рока за сваку деоницу.

Копцссијско друш гво

За реализацмју концесије концесионар оснива концесијско друштво. У уну- 
трашњг-ш законодавствима, готово без изузетка. предвиђа се оснивање акцио- 
нарског друштва. Такав је случај и са предметним законодавством Шпаније. 
Победник на конкурсу се обавезује да у одређеном року и под одрсђеним услов- 
има, који су утврђени условима конкурса. конституише акционарско друштво 
шпанске националности. а чији је циљ изградња. одржавање и експлоатација 
аутопута.

Акцнонарско друштво се оснива према .одрсдбама општег законодавства, a 
посебно према шпанском Закону о акционарским друиггвима. са свим 
специфичностима предвиђеним у Условима општих клаузула за изградњу, 
одржавање и експлоатацију аутопутева у режиму концесије и у посебнтш услов- 
и м а^ .

Друштвени капитал концесијског друштва не може бити мањи од 10% уку- 
пне инвестиције предвиђене за изградњу аутопута. Другим речима, износ 
друштвеног капитала мора да представља најмањи проценат који одређује уку- 
пна инвестиција предвнђена за изградњу аутопута. који је предвгфен декретом о 
додељивању концесије, а у складу са понудом, узимајући у обзир минимални 
износ одређен условима посебних клаузула и увек у оквпру законоског мини- 
малног лимита. Ако би дошло до већих пнвестиционих радова од предвиђенпх. 
тај износ друштвеног капитала морао би да се увећа ради поштовања законског 
минимума. На тај начин. капитал концесијског друштва не може бити мањп од 
законског минимума за све време трајања концесије. У случају настанка губитка, 
којим се умањује имовина концесијског друштва на износ испод трећине 
друштвеног капитала, нужно је да се друиггвени капитал увећа како би се избе- 
гао престанак концесијског друштва.

Друштвеки капптал може да се унесе оцједном или у утврђеним временским 
периодима. Неновчана улагања која се уносе у друштво обавезно се процењују. у 
чему обавезно учествује Делегацпја владе. Уколико се ради о улагањима шпан- 
ске државе преко већ извршених радова. Управа је овлашћена да одредн њихову 
вредност.

За реализацију добијене концесије, односно укупне инвестиције аутопута. 
капитал концесмјског друштва може да се употпуни туђим средствима. Међутим, 
још у декрету о додељивању права на коцесију. уважавајући посебне услове и 
предлоге концесионара, утврђује се сразмера између домаћих и странњх сред-

13. Декрет 215/1973, клаузула 14.



става. као и њихов максимални лимит. Шпански прописп допуштају измену 
одредаба декрета у случају да то произилази из стан.а на тржишту капитала. 
Таквс промене врши Влада. уз прстходну сагласност концесијског друш тва^.

Кондесионару је допуштено да тражи кредит на страном и домаћем 
тржшхпу' кагштала у форми емнтовања обвезница, бонова или других сличних 
вредносних папира. Министарство за финанспје одобрава емпскје и све њене 
карактеристике, вредност трансакције и модалитете папира. уз једну изричиту 
забрану: емисија обвсзница није дозвољена ако њсн рок враћања досгтева, у уку- 
пном или парцијалном обиму, после датума престанка концесије. Такође. конц- 
есијско друштво може тражити и добити зајмове у вредносним папирима, с тим 
да њпхов истек рока буде пре завршетка рока трајања концесије^.

Концесионар може дати име концесијском друштву по свом нахођсњу. али је 
нужно да то име указује на његову националност. Предмет друштва је 
искључнво у области вршења права и испуњења обавеза управљања добнјеном 
концесијом.

Без обзира на порекло капитала акцпонара. концесијско друштво увек има 
шпанско држављанство, биће подрсђено игпанском правном порстку и под- 
падаће под јурисдикцију шпанског суда. Седиште друштва увек је на шпанској 
територији. уз изрмчито његово навођење у статуту друштва и узима се за 
званнчно пребнвалиште^.

Концесионар је дужан да оснује концесијско друштво, у законом утврђеном 
поступку, у току од 2 месеца. Датум оснивања друштва уједно је и дадуад почетка 
његовог рада и пословања. Уколико се такво друштво не оснује у утврђеном 
року. концедент можће да одузме концесију уз задржавање положене кауције.

Основни капитал концесијског друштва је издељен на акције, које гласе на 
унапред утврђену минималну вредност и не допуигга се промена њихове природе 
за време трајања концесије. Затим, страним праватним физичким и правним 
лицима као и шпанским лицима са боравиштем или пребивалиштем изван 
Шпаније. допушта се куповина акција концесијског друштва, али вредност 
њихових акција не може да гтремаши 50% вредности друштвеног капитала. 
Даље, представниди Владе контролишу да се променама не премаши проценат 
страног учешћа у кондесијском друштву, а управни органи друштва дужни су да 
обавештавају представнике Владе о почетном власништву акција и о променама 
које настану у току пословања друш тва^.

Изричито је забрањена трансформација концесијског друштва у неки други 
правноорганЕзациони облик, уз обавезу задржавања акционарске форме до 
престанка друшгва. Такође, не допушта се сиајање концесијског друштва са

14. Декрет215/1973.клаузула31.
15. Декрет 215/1973, пидм клаузулу 33.
16. Декрет 215/1973. клаузула 16.
17. Декрет 215/1973, клаузула 19.



другим друиггвом, аттсорпција других друштава или његова апсорпција од стране 
другог друпггва, без претходног одобрења Владе. Наведени државни орган ће 
дати или одбити дозволу. за напред наведену радњу, али без права на жалбу за 
концесионара.

Временски рок за који је дата концесија одрсђује трајање концесијског 
друштва. Другим речима. гашење концесије узрокује престанак концесијског 
друштва, без потребе за претходним договором акционара или посебном 
изјавом.

Концесијско друштво престаје са радом на основу разлога из Закона о 
акдионарским друиггвима, уз утврђени изузетак у Условима општих клаузула. 
Након престанка концесијског друштва. врши се његова ликвидација, а у ликвтг- 
дационој комисији обавезно учествује један представник Владе.

Концссијски уговор

Овај уговор заклзучује се код нотара између концесијског друпггва и 
У праве^. Концесијски уговор сс закључује у року који је одрсђсн декретом о 
додељивању права на концесију. после оснивања концесијског друштва и пола- 
гања паушала кауције за изградњу одговарајуће деонице.

Нотарни документ којим се закључује концесијски уговор обавезно садржи: 
1) учеснике концесијског односа и њихову правну способност; 2) детал>ан опис 
услуге коју треба да пружи концесионар. а која га обавезује у експлоатацнји 
аутопута; 3) тарифе на које има право концесионар и посгупак за њихову ревиз- 
ију; 4) рок трајања уговора; 5) дефиницију радова које треба да изврши конце- 
сионар; 6) укупан рок за извршење радова, одређене парцнјалне рокове и, 
посебно. гарантне рокове; 7) кауцију коју полаже кондесионар; 8) клаузуле које 
су узрок промена нацрта пројеката предложених од стране концесионара. а које 
је Управа декретом о додељивању концесије усвојила; 9) посебне гаранције које 
даје концесионар; 10) пореске и економско-фннансијске повластнце одобрене 
концесионару; 11) друге клаузуле и, посебно. санкције које могу да се примене 
према концесионару; 12) изричита подређеност кондесионара пропнсима јавно-
правне природе^.

Нотарном документу увек се прмлажу одговарајући услови посебних клау- 
зула.

18. Нотара именује Дреуштоо нотара Мадрнда.
19. Декрет 215/1973. клаузула 27.



П рава и об авсзс  копцссиопара

У прописима Шпаније постојм нзграђен правни рсжнм о изградњи и 
експлоатацији аутопута који је прсдмст концесије. односно утврђена су права и 
обавезе концесионара.

а) Правни режим у току мзградње аутопута огледа се у следећем: 1) конце- 
сионар увек има положај корисника скспропријације; 2) концссионар може 
дмректно да изгради објекат или да уговори његову реализацију. у целости или 
делимично, на начин како то утврђују услови концесије; 3) радови се реализују на 
ризик концесионара, уз плаћање свих трошкова који настану током изградње до 
завршетка радова. насталих по бнло ком основу осим оних насталих из разлога 
више силе; 4) концесионар сноси одговорност за последице настале по основу 
уговора које закључи са грађевинарима или испоручиоцима опрема; 5) конце- 
сионару се не признајс право на продужење рока изградње аутопута због 
кашњења у извођењу радова. осим ако су таква кашњења изазвана вишом силом; 
ако концесионар каснп у радовима услед више силе. Управа ћс одобрити 
продужење рока за онолико времена колико су трајали разлози вмше силе. осим 
у случају да концесионар тражи краћи рок; 6) концесинар има право да му се 
после завршетка радова одобри гтуиггање у рад. делимично или у целости, свих 
или некнх деоница. а уз претходно добијену сагласност Управе; 7) концесионару 
може да се допусти од стране Управе да бесплатно употребљава воде и минер- 
ална богатства (нпр. стене), која се као последмца извршења радова појаве у 
земљи јавне својине аутопута. али само за извршење радова аутопута; воде које 
извиру током извођења радова и минерална богатства која се пронађу пред- 
стављају јавно добро и не сматрају се саставним делом устулл^ене концесије.

б) Правни режим током експлоатације аутогтута огледа се у следећем: 1) 
концесионар је у обавези да одржава аутоггут, приступе. сигнализацију као и 
остале услужне објекте; 2) концесионар је дужан да пружа услуге у контину- 
итету; 3) концесонар користи изграђени аутопут 24 сата дневно. осим у 
случајевима више силе. када се морају применити мсре предострожности које 
намеће Управа, како би се пгго пре обновило коришћење услуге без права на 
накнаду; 4) концесионар може да уговори управл^анзе додатним услугама у 
услужним областима; 5) држава задржава право на добит од нафте. јер се конц- 
есија на пумпним станицама на аутопуту у режпму концесије уређује посебним 
одредбама.

Трајањс коицссије

У законодавству постоје различити систсми за одређивање трајања конц- 
есије, односно концесијског уговора. Већина законодавстава у свету утврђује 
само општи максимални рок за који може да се додели концесија. Законодавац 
Шпаније је такође одрсдио да концесија не може трајати дуже од 50 година, а да



се декретом Владе о додели концесије утврђује њсно врсменско трајањ е^. 
Другим рсчи.ма. рок трајања концеснје одређује сс декретом о додељивању гтрава 
на концесију, сагласно понуђеном предлогу и посебним условима, а који ни у ком 
случају не може да премаши лимит од 50 година^Ч

Уступан.с коицесијс

Додел3ена концесија је лична и концесионару није доиуштено да је уступа по 
свом нахођењу. У том смислу и шпански прописи захтевају испуњење нсколико 
услова за пренос концесије. Најпре. устулање концесије трећем лицу захтева 
претходну сагласност Владе. Затнм, уступањс мора бити потпуно. Парцијална 
уступања једном већ дате концесије нису допуштена. Даље, захтева се да усту- 
пање буде у корист концесијског друштва (акционарског друштва). које ће се 
основати у року од два месеца. Наиме. ако концесионар одлучи да користи право 
уступања концесије. нужно је да га затражи молбом од Управе. уз коју ће 
приложити: 1) списак оснивача. физичких и гтравних лица. новог концесијског 
друштва које he се основати, 2) изричиту изјаву о обавсзи оснивања друштва у 
року од 2 месеца од дана добијања одобрења за устугтањс^. Последњи услов за 
уступање концесије: концесија мора да буде коришћена од концеспонара нај- 
мање 5 година од дана када је пуштена у рад последња изграђена деоница 
аутопута^ч

П орсске и финансијекс повластице

Ове повластице се дају концесионару. а садржане су у тзв. општим условима 
конкурса и декрету о додељивању концесије. Порсске повластице могу да се 
односе само на чињенице и радње које су у нспосредној вези са инвестпцијом коју 
треба да реализује концесионар аутопута. Декретом о додељивању права на 
концесију одрсђује се проценат повластица и рок трајања. с тим да тај рок не 
може бити дужи од рока трајања концесије.

Пореске и економске-финансијске повластице јесу следеће: 1) умањење до 
95% основице територијалног градског доприноса; 2) умањсња од 95% основице 
општег пореза на буџетске преносе и правна документа: 3) умањење обавеза 
(бонификација) до 95% квоте пореза на добит од капитала којује остварило 
концесијско друиггво. као и на зајмове које исто друштво закл>учи са страннм 
организацијама или финансијским институцијама, под условом да се тако

20. Законом Шпаиије о државним уговорима одређеп је макеимални рок трајања концесије на 100 
година.

21. Закон 8/1972, чл. 30 и Декрет 215/1973. клаузула 104.
22. Декрет 215/1973, клаузула 105.
23. Закон 8/1972, чл. 31.



формирани фондови користе наменски; 4) умањења до 95% царинских обавеза, 
компензационих пореза унутрашњег намета, као и општег порсза на промет 
прсдузећа који оптерећује увоз добара п опреме потребне за нзградњу аутопута, 
а сагласно извештају Управе, под условом да се таква опрема не производи у
Шпанпји^).

Концесионар расгтолаже и следећпм економско-фннансијсктШ повласти- 
цама: 1) амортизацијом активе за време трајања концесије; 2) у изузетним 
случајевнма субвенцијама. којс се дају у случајевима када је због хитннх нацио- 
налнпх разлога препоручљива промоција аутоттута и то прс нсго овај достигне 
минимални праг рентабилности; 3) изузетно, авансима који се могу повратити 
током првих неколико годнна експлоатације аутопута и то у случајевима када 
нема довољно фондова који би покрили стечсне фннансијске обавезе.

Тарнфе и путариис

Тарифс се дефинишу као појсдиначне цене за пружсну' услугу од сгране 
концесионара. Њнхова примена за изграђене деонице аутоттута мора да буде 
претходно одобрена од странс Управе и укл,учена у Правилник концесијских 
услуга. С друге стране. концесионар потражује од кориснпка путарину, на име 
коришћења аутопута. која се наплаћује на основу одобрених тарифа. Другим 
реччма. путарпиа је протнвуслуга у новцу коју остварујс концесионар од корис- 
ника аутопута. на име накнаде за његову употребу. Износ путарине одређује се 
применом тарифа на ефективну удаљсност којује корисник превалио^л

Уз претходну сагласност Управе, концссионару се допушта да утврди 
системе попуста или премија за путарнне. уз прстпоставку да је процснио да ћс 
добити максималну комерцијалну корист у експлоатацији изграђеног аутопута.

Ослобађања у наплати путарине нису допуштена, осим у изричито 
утврђеннм случајевима. Сваки други споразум смазраћс се правно ннштавим.

Концесионару је дато право на ревизију тарнфа једино у случајевима и на 
начин утврђенгш у Условима општих клаузула^.

Експропрпјација и ограиичси>а прнватне својипс

Експропијација је значајно ограничење приватне својине, а представл>а 
оригннални начин стицања својине на објектима у приватној својини. Она сс 
врши у општем интересу и уз плаћање правичне накнаде бившем власнику.

Експропријација може да буде потпуна и непотгтуна (делимична). Док код 
потпуне експропријације приватна својнна у потпуносш прелази у државну

24. Закон 8/1972, видн чл. 12.
25. Декрет 215/1973, види клаузулу 40,
26. Декрет 215/1973. пиди клаузулу 45.



својину, дотле се непотттуном експропријацијом установљава извесно 
ограничење својине над ексгтроприсаним објектом и дају овлашћења у јавном 
(државном) интересу (стварна службеност. закуп или привремено заузимање). 
Експропријација се спроводи по нарочитом поступку, који је законом одређен.

Декрет о додељнвању права на концесију садржи и објаву о јавном 
коришћењу објекта. Збогтога, потреба за окуппрањем приватне својине по себи 
подразумева одобрење Управе за иројекте о трасирању аутоиута. у којима he се 
прецизно дефинисати зона која ћс бити предмет експропријације. укључујући и 
прилазе. Такви пројекти треба да садрже и све услужне објекте у оквиру једног 
аутопута. На тај начин, сва добра и права која се нађу унутар зоне експропри- 
јације сматрају се укљученим у објаву о потрсби за окупирањем. која се врши на 
основу посебног Закона о експропријацттји^Д

Сва експроприсана добра н права која су део концесије инкорпоришу се у 
јавно државно власништво. Концесионар је дужан да упише у регистар имовине 
сву експроприсану имовину и права у корнст шпанске државе. Међутнм. за време 
трајања концесије, експроприсана имовина и права остају у режиму концесије и 
стављени су у функцију концесијске делатности.

У поступку експропрнјације. концесионар је дужан да преузме права и 
обавезе од корисника експропријацнје, са обавезом да покрије све накнаде које 
настану по основу ексиропријације и приврсменог окупирања потребног ради 
реализације концесије. Одрсђивање праведне накнаде (цене) за одузету својину и 
права која су подвргнута експропријацији no сили закона. вршп се на основу 
Закона о експропријацији и договора заинтересованпх.

Од момента кад се заузме землдшгге до престанка концесије, искључиво је 
концесионар у обавези да чува то земљиште н пмовпну лоцирану на њ ем у^.

Када је за реализацију пројекта изградње аутопута неопходно да се измести 
или измени постојећа инфраструктура због неких других јавних услуга. конце- 
сионар је дужан да нарушену инфраструктуру поново успостави. Накнаде иду на 
терет концесионара у случајевима када су штете настале реализацнјом пројекта 
или када су настале услед експлоатацнје додел^ене услуге.

У оквиру пројеката о изградњи или трасирању аутопута. које је одобрнла 
Управа. са карактерисгикама и ограничењима одређују се:

а) Корисиа зоиа. која се састоји од 2 траке терена 8 метара шприне свака са 
обе стране аутопута. Та зона се укључује у пројекат као предмет експропрцјације 
по сили закона.

б) Ссрвисиа зона. која се састоји од 2 траке земљиигга са обе стране 
аутопута, а користи се од стране Управе или концесионара за привремено 
складиштење материјала, машина и алата за изградњу и одражвање објекта.

27. Закон 8/1972. види чл. 16.
28. Декрет215/1973. видм клаузулу59.



ц) Зоиа утицаја. која се састоји од две траке земљишта са обс стране 
аутопута. у којој се забрањују све врсте јавности. а Управа може да одреди 
комплетну или парцпјалну експропријацију терена^.

Гашсп.с и прскид коицсси јс

Шпански прописи познају више разлога за гашење концесије, односно за 
престанак концесијског односа између концендента и концссионара, a то су: 1) 
исгек рока за којн је концесија дата, 2) неисгтуњење обавеза од стране конце- 
сионара. 3) престанак концесионаровог својства правног лица. 4) стечај конце- 
сионара. 5) споразум између Управе и концесионара, 6) откуп концесије од 
стране Управе. 7) други разлози. Наспрам разлога за гашсње концесије, конц- 
есијски однос може само да се прекине (суспендује), и то из следећих разлога: 1) у 
случају рата, тешкс побуне или из неког другог разлога који условљава објаву 
ратног стања. 2) ако дође до парцијалног унииггења аутопута или његових 
делова. 3) нз других разлога наведеннх у условима концесије^.

Степен развијености ггутне мрсже утиче на привредни развој једне земље. 
Пошто путеви служе опигшм интересима друштва. природно је да јавна власт не 
само уређује област путне привреде, него и да предузима иницијативе у поступку 
изградње. одржавања и експлоатације путева.

Политика стварања саобраћајне мреже сувоземних путева, односно 
изградње. одржавања и експлоатације путева засннва се на интересима државе и 
локалне самоуправе. У том смислу треба разумети шпанске специјалне пропнсе 
о аутопутевима у режиму концесије, план за аутоггутеве и стављање у дужност 
Министарству за јавне радове да реализује припремне радње, које су непходне у 
поступку давања концесије за аутопутеве. Припремне радње се односе на израду 
предпројеката. пројеката и студија свих врста, зашта се бирају првенствено 
домаћи експерти и национапне консултантске фирме. Истовремено се допушта 
физичким и правним лицима да презентирају предлоге, студлје и пројекте за 
изградњу и експлоатацију аутопутева који могу бити предмет концесије. У сва- 
ком случају. концссијама за аутопутеве претходе сдедеће радње: одобрење пред- 
пројеката и клаузула о експлоатацији од стране Управе и припремање поступка 
уговарања.

Југословенска привреда he после укидања Санкција Савета безбедности УН 
поново бити упућена на међународне односе. Уколико наша земл^а жели да

29. Закон 84972. види чл. 20.
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ублажи последпце неправедно уведених санкцпја. она ће бити принуђена да даје 
одређене погодности страном капиталу и у форми концесионарства. На тај 
начин дошло би до одливања дела профита у иностранство. али би Југославија 
успела да обезбеди бржи прпвредни развој. Другнм речима. Југославија треба 
своју оштрицу у економској политици да усмери на привлачсњу страног капи- 
тала првенствено у форми директних пнвестицпја. па тиме и у облику давања 
концесија. Таквим приступом југословенска привреда би на најболл-i начин иско- 
ристила своје потенцијале, брже се укључила у светске токове' н умањила 
заостајање у развоју у односу на развпјене земље.

Југославија ће се после укидања Санкција Савета безбедноста УН суочити 
са потребом већлх улагања и у путну привреду. јер ће се у противном наћи на 
странпутици и изолована од главних ггутних праваца за промет робе и путника. 
Наша земља треба у већој мери да се користи нормативним искуствима Шпаније 
и других земал.а за изградњу. одржавање и експлоатацију аутопутева у режиму 
концесије. првенствсно да страна пскуства искористи за изградњу деонице полу- 
аутопута од Добановаца до Мађарске гранидс са прштадајућим објектима, као и 
за завршетак аутопута кроз Србију. Реализацнја наведених пројеката у режиму 
концесије имала би за позитивну последицу:

-  оживљавање привредне активности уопште;
-  ангажовање неупослене радне снаге у грађевинарству и пратећшм гранама;
-  ангажовање неупослених индустријских капацитета;
-  прилив конвертибилних девиза по основу набавке домаћих сировина и 

услуга, али и плаћања зарада страном особљу;
-  плаћање одговарајућих такса, пореза и других дажбина.
Шпанија и Југославија су половином 70-тих година биле на приближно 

истом степену економске развијености. Тада је Шпанија широм отворила врата 
за стране инвеститоре. што јој је омогућило да уђе у онај круг европских земал^а 
са највећим годишњим приливом страног капитала. Тиме су стране инвестиције 
битније утицале на стабилност шпанске пезете. некада пзузетно слабе. а данас 
једне од јачих европских валута. Дугорочни прилив страног капитала у Шпанију 
објашњава се као одраз међународног повсрења у њену привреду. С друге 
стране, Шпанија регулише место и улогу страног капитала у привредн првен- 
ствено својом пореском политиком^Д

(члапак примљси: 17.05.95)

31. Економска к|-)етања Шпамије у перноду 1977-1990. године: националин доходак 3000 долара 
(1977-79) и 9600 долара 1990: инфлацнја 26.4% (1977). 36.6% (1980). 7% (1987) и 6.5% (1990): 
дефицит текућег платног билаиса од 25 млрд. (1977). 5 млрд. (1988) и 16 млрд. долара (1990); 
спољнотрговнмски промет: увоз 95 млрд. а извоз 60 млрд. долара (1990); девизне резерве 53 
млрд. долара (1990); приход од туризма 16 млрд. долара (1990); прмлив страног кагштала 18 млрд. 
долара (1990): шпапска улагања у нностранство 2 м.прд. долара (1990). Економска и политвчка 
реформа Шпаније. стр. 13. и 14.
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MOTORWAYS W ITHIN THE CONCESSIONS REGIM E IN SPAIN

Summary

The author o f this article analyses in detail the 1972 Spanish Im w  on Motorways in 
the Regime o f Concessions and the Decree on Building, Mciintenence and Exploitation of 
Motorways in the regime o f concessions, as well as some other provisions related to this 
matter.

Starting from the notion o f a motorway and administrative concession for a motor
way in Spain, the author, in more or less detail, directs his attention to the following 
questions: procedure for granting o f a concession, dencessions contract, rights and 
duties of concession holders, term and transfer o f concession, tax- and financial privi
leges, tariffs and tolls, expropriation and limitation of private property’, extinction and 
suspension o f a concession.

Finally, the author recommends that Yugoslavia should to a greater extent make use 
of experiences o f Spain and other countries in building, maintenance and exploitation of 
motorways in regime o f concessions, primarily in regard of the semi-motorway from 
Dobanovci to the Hungarian border with the attachedfacilities, as well as for finishing of 
the motorway through Serbia.
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Foreign investments in Greece
A survey  of the G reek Legislation 

In tro d u c to ry  notes

The question of the foreign investments in a developing economy is a very 
interesting one in the circles of economists, sociologists and lawyers.

This is because there is a great influence of the foreign investments in the eco
nomic and social life of the host country.

Depending on the point of view, the foreign investments can be regarded either 
as panacea (the medicine that cures all illnesses) or as catastrophe. What we know 
for sure is that regardless their possible negative consequences in the various sectors 
of the economy, in politics and in social life, the foreign investments, especially 
those of high techological level, are absolutely necessary for the economic develop
ment.

We should see under this perspective the effort of the Greek legislation to attract 
foreign investments.

This effort begins in 1952 with the provision of art. 112 of the 1952 Constitu
tion. According to this provision a legislative decree will be issued once and will 
regulate the envestment and protection of foreign capital in Greece. This decree no.



2687 was issued in 1953 and retains its validity till today after the provision or art. 
107 of the Constitution of 1975.

According to this article, LD 2687/53 "retains its former validity further 
strengthened applicable also to capital imported hence forth".

We must nevertheless point out that the philosophy and structure of LD 2687/53 
is similar to the investments codes that apply in developing countries such as: Pro
tection of the foreign investment and property, lower taxes and even exemption from 
duties and dues.of any kind, freedom of the capital movement, clauses of arbitration 
for resolving the possible disputes between investor and the State, bookkeeping in 
foreign currency, employment of foreigners etc.

In general we could say that the tax exemptions granted to the foreign invest
ments in Greece were not in scale that could name Greece as "tax heaven".

The problem was not the legislation itself but the implementation and material
ization of the various provisions.

The Greek Courts were rather unfriendly to the foreign investors.
It is not very common to have a constitutional provision regulating the protec

tion of foreign investments. Article 112 of the 1952 constitution is probably a 
unique case. This practice was condemned as the begining of the century when the 
Greek State in agreements that were ratiafied by law. That was because the Slate 
wanted to reinsure the investrors that the agreements were valid and respected.

Nevertheless after the Balcan Wars when Greece needed desparately foreign 
currency, Laws 987/1915 and 1414/1917 were issued and modified the relative laws 
and agreements the Greek State had signed with foreign investors imposing new 
taxes.

The Supreme Court-Cour de Cassation in the begining ruled that this new laws 
were not lawfull and the terms of the agreements could not be altered.

After a sort time the Supreme Court change its view and ruled that the legislator 
has the Imperium to legislate.

T he constitu tion  of 1952 a rt . 112

The Greek State due to the above practices concerning the foreign investments 
had lost all its credibility intemationaly. There were no more foreign investments in 
Greece after that or there were very few.

After the second world war and the civil war, Greece was in ruins and it needed 
foreign capital for its development.

In order to find its lost credibility there was only one way. To include in the new 
Constitution a provision for the protection of foreign investment and capital.

This provision was included in article 112 of 1952 Constitution which povided 
that a special law regulating the protection of foreign capital would be issued.



Legislative decree 1687/1953

Legislative decree 2687/1953 was issued in the execution of art. 112 and was 
harmonized with the contemporary principles of State intervention for the assistance 
and acceleration of the economic development. It undoubtedly helped the economic 
development of Greece.

Par. 1 art. 3 provided that for the approval of the request for the investment of 
foreign capital in Greece anadministrative decree should be issued. Par. 2 provided 
that the terms of the investment are approved depending on the importance of the 
investment by decree or common Ministerial Act, that is published in the official 
Gazette. With par. 3 the approval is regarded as revocable and is reaffirmed that this 
is under the guarantee of the Greek State to the investor. Change of the terms is per
mitted under the investors consent.

Art. 4. provided that the terms are indicative and there is wide discretion to 
change the with under mutual consent.

According art 8. tax facilities may be granted to manufacturing and mining 
enterprises primarily enagaged in export activities and also to enterprises for the 
first time established in Greece, through their activities of which, substantial 
amounts of foreigh exchanges are annually saved.

Shipping companies were included in the special tax exemptions regime, if they 
register under the Greek flag vessels over 1.500 tons.

The tax facilities may stoped in the case the enterprises cease to fulfill the above 
conditions and requirements.

Exporting enterprises are regarded those which are exporting more than 50% of 
their productions.

These tax facilities are:
The tax rate may be lower than the tax rate currently in effect.
It is possible lowering of or exemption from custom duties or charges of 

imports of machinery etc., for a period not exceeding 10 years.
Lowering of or exemption from customs duties, levies, or any other taxes and 

charges imposed on imports of machinery, accessories, spare parts and tools by the 
government or port authorities for a period not exceeding 10 years.

Lowering of or exemption from any charges and dues of any kind in connection 
with registering mortgage or creating a pledge as security for imported capital or 
contract relating thereto.

The above tax facilities shall be extended to similar enterprises now existing or 
to be established or originally instituted.

No export restrictions or taxes, unless in case that reason of national security 
obey this.

The retroactive imposition of taxes shall be prohibited on enterprises estab
lished in accordance with Legislative Decree 2687/1953.



Article 10 established the principal of equal treatment of theenterprises their 
competitiveness and awarding of new beeneficiary terms.

Article 12 provided the resolution of disputes by arbitration.
Art. 13 provided that vessels more than 1.500 tons registered under the Greek 

flag are deemed foreign capital.
LD 2687/53 was quite general and did not regulate all possible cases. For that 

reason another legislative decree was issued, LD 2928/1954 which among others 
regulated foreign in ships.

LD 4526/1962 that was issued eight years later regulated the export and repa
triation of foreign capital invested in Greece as well as loans.

The basic characteristic of this decree was that the Government had absolute 
power and discretion to bargain and accept the investment of foreign capital in 
Greece. In this case there was an obligation not to change unilaterally.the terms of 
the agreement.

T he constitu tion  of 1975 a r t . 107

The new Constitution of 1975 was issued after the seven year long military 
regime. During this period laws 89/1967 and 378/1968 were issued regulating the 
establishment in Greece of foreign Commercial and Industrial Companies.

Par. 1 of art. 107 made a distinction between laws which were issued before 21- 
4-1967 when the military regime was established and laws that wee passed during 
the seven year period. It regarded as valid all laws before 21-4-1967.

Art. 107 par. 2 provided that a new law will revise LD 2687/53 and specify the 
validity of the other regulations.

There was a grate distrust to the legislation of the military regime and to the 
investments of the same period.

Law 141/1975 was issued and regulated the reevaluation of the foreign invest
ments which were approved during the military regime.

The approvals of foreign investments could be revoked if were unconstitutional, 
against public interest, bona mores, and damaging the national economy.

Legislation a fte r  2 1 -4 -1 9 6 7

Law 89/1967 for the establishment in Greece of foreign Commercial and 
Industrial Companies was the most important and wellknown regulation during this 
era.

It coincided with the Arab-Israeli War of 1967 and the influx in Greece of 
Libanese Companies.

This law was amended and supplemented by law 378/1968. Articlel of law 89/ 
1967 regulated the establishment of foreign commercial and industrial companies of



any type or form dealing exclusively with commercial business whose object lies 
outside Greece.

Article 2 refcrres to the facilities which these companies were entitled concern
ing customs duties, taxation and other matters. It also provided for the employment 
of foreign of any kind by the said companies.

The aforesaid companies were exempt from income tax, as well as any other 
tax, charge or contribution in favour of the State or any third party, existing or 
imposed in the future, on income derived activities whose object lie outside the 
Greek territory.

L egislation  a fte r  the accession of G reece to the EEC .

After its accession to the EEC Greece should comply to art. 67 of the Rome 
Treaty.

This article provided for the free movement of capital in the EEC.
With the issue of Presidential decree 170/1986 which regulates the capital 

movement between Greece and the other member States of the European Economic 
Community, now European Union and the Decision of the Governor of the Bank of 
Greece no. 825/1986 which regulates direct investments in Greece of residents of 
non member States of the European Community, LD 2687/53 has primarily theoret
ical value.

Presidential decree 170/1986 which was substituted by PD 207/87, liberalised 
the movement of capital between Greece and the other member States of the EEC, 
according to the provisions of art. 67. of the Rome Treaty.

Governors Act 825/86 gave the same privileges to direct investments in Greece 
of residents of non member States of EEC.

Private investments in Greece are regulated by law 1262/1982 supplemented by 
laws 1360/1983, 1479/1984, 1563/1985, 1682/1987.

Law 4171/1982 with laws 89/1967 and 378/1968, mentioned above, regulate 
the establishment of foreign companies in Greece.

The Eurpopean Union is financing numerous development programs and gives 
subsidies for the investments in various sectors of the economy.

It is very well known the Dclor package for the coherence of European Union.

Final conclusion

The problem in Greece was not the efficient legislationregulaling the foreign 
investments and the incentives for the attraction of foreign capital that could help 
the economic development, but the modern and efficient public administration 
which most of the times acted as repellent force creating problems to the foreign 
investors. We should not forget the Greek Courts that were unfriendly to the for
eigners.



What is very conforting is the positive influence of the European Organizations 
such as the European Commission and the European Court of Justice on Greek 
public administration and on Greek economy in general.
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Presentation des programmes de privatisation 
de 1986 et de 1993/1994

Les privatisations de 1986 et de 1993/1994 ont represente en France un grand enjeu 
etant donne l'importance prise par le secteur public apres les nationalisations de 1981 et 
l'importance des entreprises public[ues elles-memes. A titre d'exemple, Ell Aquitaine, 
Rhone-Poulenc et Renault figurent parmi les dix plus grandes sodietes induslrielles 
Francaises par le chiffre d'affaires.

Les lois de 1986 (2 Juillet et 6 Aout) ont permis entre et 1986 et 1988 la privatisation 
de 13 entreprises publiques (Pour un montant total de 84 Milliards de FF), dont Saint- 
Gobain, Alcatel, Paribas, Compagnie Financiere de Suez, CCf et Societe Generale. Le 
bilan de ce programme peut paraitre quelque peu limite si on considere la liste des 65 
entreprises qui devaient initialement etre privatisees.

Le programme de 1993 est le fruit de la loi du 19 Juillet 1993, qui prevoit le transfert 
du secteur public au secteur prive de 21 entreprises. Cinq d'entre ellcs ont dors et deja ete 
privatisees: B.N.P., Rhone-Poulenc, Elf Aquitaine, Renault et UAP. On precede actuelle- 
ment k la privatisation de la SEITA.

(Sont par ailleurs indues dans ce programme les grandes societes d’assurance 
Francaises telles que AGF, CNP, GAN et d'autres grandes entreprises industrielles telles 
que Usinor-Sacilor, Thomson, Pechiney, Aerospatiale, Air France ou le Credit Lyonnais).

Chargee de fixer le programme des nouvellcs privatisations, la loi de 1993 reactive 
aussi, en la modifiant sur certains points, la loi du 6 Aout 1986 a laquelle elle confere un 
caractcrc permanent en l’instituant desormais conmie la reglementation Francaise des pri
vatisations.



A la difference de la loi du 6 Aout 1986, la loi de 1993 n'est pas limitee dans son 
application et ne pose aucun delai pour la realisation des privatisations. Par aillcurs, elle ne 
prevoit la privatisation que des socictes tetes de groupe, les filialcs elant privatisees con- 
sequeniment. Cepcndant, la privatisation separee des ftliales dcraeure possible, notam- 
ment si le Gouvernement desire privatiser la tlliale avant la societe-mere.

La loi de 1993 reforme enfin la Commission de Privatisation. Cette commission, 
composee d'experts, voitses pouvoirs et son indepcndance renforces dans la mesurc oil des 
regies stictes d'incompatibilite sont prevues quant a ses membres (notamment interdiction 
de sieger dans les organes sociaux de socictes par actions durant leurs fonctions et pendant 
cinq ans aapres leur cessation d'activite dans ceux d'une societe s'etant porlee acqucreur) et 
oil son avis conforme est exige dans certains cas.

Cette presentation achevee, nous allons envisager successivement les differentes 
etapes de la privatisation d'une entreprise d'apres la loi de 1993 et les modalites juridiques 
de l'achat des litres; nous terminerons par un exemple de privatisation d'une societe 
Francaise: Celle de la B.N.P.

Les e tapes de la p riv a tisa tio n  d 'u n e  en trep rise  d 'a p re s  la loi de 1993

Le processus de privatisation comporte en tout six etapes:
1 ere etape: Dans le cadre de la loi, la decision de privatiser telle ou telle cociete est prise

par un decret conjoint du Premier Ministre et du Ministre de l'Econoinie et 
des Finances. Dans le cas ou il est prevu de creer une action specifique, cette 
cretion doit egalement faire l’objet d’un decret. Enfin, un autre decret 
emporte la designation de nouveaux dirigeants sociaux de la societe, le 
Gouvernement pouvant toujours reconduire les anciens.
A compter de 1'entree en vigucur du decret de lancement de la privatisation, 
tous les travaux preparatoires sont effectues: Evaluation, audit et documen
tation legale. On precede a la saisine de la Commission de Privatisation, 
laquelle est chargee de 1'evaluation de la societe. Cellc-ci tient compte de la 
valeur des actifs, de la valeur des titres, de fexistence de filiales et des per
spectives d'avenir de la societe. Ses conclusions sont rendues publiques.

2 erne etape: A Tissue des travaux preliminaires, un projet de prospectus (C'est a dire de
l'offre de vente) est publie aprees avoir ete approuve et vise par la Commis
sion des Operations de Bourse-"COB" (qui est Torgane de controle de la 
bourse de Paris). Le projet de prospectus ne fait pas mention du prix de 
vente des actions.
II peut etre decide l'ouveture d'une procedure de "pre-placement" des 
actions. Cette periode correspond a resevation d'actions par les personnes 
souhaitant devenir acquedure est valable tant pour les particuliers que pour 
les acbeteurs instilutionnels,, et elle doit commencer apres la publication du 
projet de prospectus.



3 erne etape: La Commission de Privatisation donne son avis sur Evaluation ainsi que
sur la parite ou le rapport d'echange si le paiement des titres itervient par- 
remise d'aclifs. La valeur retcnue par la Commission sert de base a la fixsa- 
tion du prix d'achat minimum des actions. La Commission sera egalement 
consultec sur lcs prix d'olTre, de cession et lcs parites d'echange que le Min- 
istre de 1 Economic et des finances propose de fixer.
La Commission determine aussi les conditions et modalites de la privatisa
tion lorsque l'achat des titres est reserve a un certain nombre de personnes: 
La constitution de ccs "noyaus durs" (Groupcs d'actionnaires stables) est 
realisee par le biais d'une cession de gre des titres de la societe privatisee; 
mode de cession hors rnarche qui peut toujours etre prefere par le Gouv- 
emement.
Dans le cadre de cettc procedure, un appel d'offrcs est lance, auquel les 
entreprises peuvent repondre apres un delai d'au moins 15 jours. En con
sideration des reponses, le Gouvcmemcnt choisit lcs acquereurs. Mais ce 
choix doit faire l'objct d'un avis conforme de la Commission. S’il desap- 
prouve ou refuse de suivre 1'avis, le Gouvemement doit renoncer a cctte 
operation.

4 eme etape: Dans les 30 jours de l'avis de la Commission de Privatisation, le Ministrc de
lEconomic et des Finances prend un "arrete" qui fixe:
-  Le prix de vente des actions.
-  Les modalites d'echange de certains titres contre des actions (Certificats 
d'investissement, certificats petroliers...).
-  Le nombre d'actions reservecs a chaque categorie d'acquereurs potenticls 
(Petits porlcurs, investisscurs inslitutionncls, investisseurs etrangers, sala
ries).
-  Les difierents avantages accordes aux acquereurs (Regimes fiscaux de 
faveur, avantages divers pour les salaries).
-  La possibility ou non d'un paiement etale dans le temps )Que la cession 
intervienne sur le rnarche ou de gre a gre.

5 eme etape: Le prospectus est public apres l'approbation par la COB et la SBF (Qui est
l’organe de gestion de la bourse de Paris). II contient tous les details sur les 
modalites de l’acquisition des actions. Au meme moment, les eventuels 
contrats de pre-placement sont executes (On precede a 1'attribution des 
actions qui avaient ete reservees).

Enfin, au cours de la 6 eme etape,, intervient le placement (C'est a dire l'acquisition) 
des actions, notamment des actions restantes si il y a eu pre-placement. Le placement est 
realise en bourse. Si le nombre des demandcs d'actions est supcricur au nombre d’actions 
offertes, une repartition est effectuee entre les acquereurs, coniine nous allons le voir plus 
loin.

Ces differenles eta pcs ayant ete decrites, nous pouvons aborder la presentation des 
modalites juridiques de l'achat des titres.



Lcs m odalitcs ju ric liques de 1’a ch a t titrcs

Dans lc cas ou le Gouvemcmcnt decide d'ouvrir la privatisation au public, un certain 
pourcentage du capital dc la socicte concemec doit obligatoircmcnl etre offcrl:

-  au public par voic d'Offre Publique de Vente (O.V.P.).
-  aux salaries.
Cependant, les pouvoirs publics pcuvent au choix recouriren plus a trois autres melh- 

odes qui sont:
-L'Offre Publique d'Echange (O.P.E.).
-  Le placement garanti.
-  Le placement international.
Je vous propose d'envisager successivement ces cinq modes de placement des titres.

L 'o ffrc  pub lique  de vente (O.V.P.)

L'O.V.P. est unc dcs procedures legalcs de vente d'actions cotccs en bourse au public. 
Dans le cadre de la loi de 1993, les O.P.V. sont rcscrvees aux pcrsonncs physiques et aux 
investisseurs non institutionnels Francais ou d'un pays membre de I'Union Europeenne (La 
loi de 1993 proclaim solcnnellement I'assimilation aux Francais des ressorlissants de ces 
pays). Par ailleurs, la loi impose qu'une certaine quantite d'actions soit reservee aux parti— 
culiers.

Les ordres d'achat des actions doivent etre eflectues pendant une pcriode courte (3 a 
10 jours boursiers), au prix indique dans le prospectus. Unc periode de pre-placement est 
cependant instituee si le nombre d'actions offertes est tres important (Par exemple lors des 
privatisations de la B.N.P., de Rhone-Poulcnc et dc Elf Aquitaine).

Le Ministre de l'Economie et des Finances peut decider par decrct de fixer le nombre 
maximum d'actions pouvant etre acquises par personne. Si, du fait d'une demande trap 
importante, ce nombre d'actions ne peut etre satisfait entierement, un nouveau dccret vient 
preciser le nombre d'actions pouvant etre sevies intcgralemcnt.

Le paiment des actions peut etre echelonne dans le temps, dans la limite de trois ans. 
En outre, de modalites de paiement differentes par categories d'acquereurs pcuvent etre 
mises en place. Precisons qu'en cas de defaut dc paiment entegral dans les delais, l'Etat 
retrouve de plein droit la proprietc des actions (lesquellcs scront remises en vente sur le 
marche) et queles titres peuvent etre (re)cedes avant leur paiement integral.

Les particuliers pourront beneficier de l'atlribution d'actions gratuites au dela d'un 
certain delai de conservation obligatoire des litres (au moins 18 mois a compter du 
moment oil les actions ont ete integralement payees) et les differents avantages consentis 
sont exoneres d'impot.

Enfin, pour les personnes physiques, le paiement peut etre efiectue au moycn dc titres 
d'un emprunt d'Etat (Obligations) specialement emis a cet oiTet (L'emprunt d'Etat 6% de 
Juillet 1993). La valeur de reprise des litres de l'emprunt est fixee sur la base dc la valcur



moycnnc de titres comparables, et ne pcut en aucun cas etre infericure a la valeur nominate 
de ces titres. Elle est fixee pour chaquc operation par arrete du Minislre de l’Economje.

L 'o ffre  reservee aux salaries

La loi de 1993 impose que 10% au moins dcs actions offertes aoient rcservees aux 
salaries de la dociete privatisee, et ce quelque-soit leur nationalite, des lors que la cession 
est realisee suivant les procedures de marche. (Cette offre reservee n'est pas automatique 
en cas de cession hors marche). Les anciens salaries et les rctraites de la cociete beneficient 
de cette disposition 1'ils justifient de 5 ans d'activite dans la societe.

Par ailleurs, les salaries beneficient de conditions d'achat preferentielles: Ils peuvent 
ainsi obtenir cumulativement dcs delais de paiement allant jusqu'a trois ans, une decote 
maximum de 20% sur le prix et (attribution d'une action gratuite si les titres sont conseves 
pendant au moins un an h. compter de leur paiement integral. Une obligation dc conserva
tion des titres pendant deux ans pese sur eux s'il leur est consenli une decote et un delai de 
paiement.

En pratique, le montage juridique et financier de (Operation est Ires complcxe. 
Llachat dcs actions par les salaries travaillant a (etranger doit ainsi etre compatible avec 
les lois des pays ou la societe privatisee a implante des filiales. La gestion globale de 
(Operation est alort confute a un organisme financier qui detiendra en portefeuille les 
actions souscriles par les salaries.

L 'o ffre  pub lique  d 'cchangc (O.P.E.)

Le capital de certaincs societes publiques est compose de "valeurs mobilieres com- 
posees", e'est a dire d'actions sans droit de vote (Par exemple les certificals d’investisse- 
ment, represenlant une part du capital tandis que (Etat conserve le pouvoir de deliberation 
atravers les certificats de droit dc vote; les certificals petroliers et les titres participatifs). De 
tels titres n'ont plus de raison d'etre une fois la privatisation realisee.

II peut etre decide que les actions pourront etre acquises en echange de ces titres qui 
seront ensuite annules. La parite d'echangc est detenninee par la Commission de Privati
sation et (operation est fiscalement ncutre, les plus-values eventuelles etant taxees lors de 
la cession des titres recus en echange.

Le p racem cn t g a ran ti au profit dcs investisseurs institu tionncls

Une quote—part dcs actions offertes peut etre reservee a des investisseurs institution- 
nels (Etablissmenents financiers, organismes de gestion collective, compagnics d'assur- 
ances ...). En General, le prix d'achats dcs actions dans le cadre d'un placement garanti est 
superieur au prix fixe pour (O.P.V., et peut etre fixe apres (arrete du Ministre.

Le conlrat de placement garanti passe avec les investisseurs pennel d'ajuster l'offre et 
la demande d'actions pour (ensemble de (operation:



-  Lorsque la demande de titrcs csl superieure a l'offre, la clause de reprise (Claw 
back) prevue dans ces contrats pennet de prclever au profit de 1'O.P.V. des actions prcal- 
ableraent deslinees aux investisseurs institutionnels.

-  Unc clause de rallonge (Greenshoe) pcut egalement etre prevue pcrmcltant a la 
societe privatisee d’augmenter le nombre de titrcs cedes en fonction de la demande.

Clest un nouvel arrcte qui met en oeuvre ces mccanismes d'ajuslement.

Le p lacem en t in te rn a tio n a l reserve aux investisseurs c tra n g tc rs

Une quote-part des actions offcrtcs pcut ere reservee aux investisseurs etrangers non- 
ressortissants d'un pays meinbre de l'Union Europeenne. Elle est plafonnee a 20% du total 
des actions offertes.

Compte tenu des difficultes d'application du regime dc la privatisation Francaise dans 
les pays etrangers (Regies de publicite et dc controle), la cession des actions a des inves
tisseurs etrangers inteervient le plus souvent de gre a gre et non par O.V.P. Dans un tel cas, 
le chois des acquereurs par le Gouvemcment Francais doit etre fait sur avis confonne de la 
Commission de Privatisation.

Pour protegcr les inlerets nationaux, le Gouvemcment peut decider la creation d’une 
action specifique (ou Golden share). Elle doit etre crece par decret pris avant la saisine de 
la Commission et est obtenue par la transfonnalion d'une action ordinaire.

L'action specifique a une durec indetermincc.mais pourra etre de nauveau trans
formed par decret en action ordinaire, ct ce a tout moment. Elle disparaTtra si la societe 
privatisee vienl a etre absorbee.

L'action specifique pennet a l'Etat:
-  de soumettre a son agrement prealable les franchissements de seuils, lesqucls sont 

sixes librement et definitivement dans le decret. La violation de l'exigcnce de l'agrement 
est sanctionnee par la privaalion des droits de vole attaches aux titres depassant le seuil;

-  de nonuner des representanls de l'Etat aux Conseils d'Administration et de Surveil
lance, sans voix deliberative (Ils n'ont que le doit d'etre presents et de participer aux 
debats);

-  de s'opposer aux cessions d'actifs, dont une liste est dresse par decret.
En dehors du cadre de faction specifique, la loi de 1993 prevoit que toute prise dc 

participation superieure a 5% par une societe elrangere dans une enlreprise privatisee du 
secteur de la defense, dc la sante ou de la securile est soumise a l'agrement du ministre de 
l'economie.

II convient de noter l'imporlance de fintervention des institutions boursieres dans les 
procedures de marche. La Commission des Operations de Bourse, la "C.O.B.", est l'organe 
de contrdle des bourses Francaises. Elle veille a l’exactitude et a l'egalite de l'information 
des actionnaires et des eventuels acciuereurs et s'assure que les diverses mesures de pub
licite exigees par les lois ou les reglements en matiere boursiere sont regulicrement effec- 
tuees par les societe ou les institutions de l'Etat quand il s'agit dc privatisations. Dans ce 
cadre precis, elle approuve et vise les documents rclatifs a l'offre (esscntiellcment le "pro-



speclus" Jequcl precise, outre le prix dc I'offre, l'organisntion et la situation financiere de 
l'entreprise). Le Conseil dcs Bourses dc Valours, qui est un organc profcssionnel represen- 
tant les societcs de bourse, intervient une fois que Foperation dc privatisation en ellc- 
mcme est achcvcc. C'cst lui qui decide de Fadmission dcs titres aux negotiations sur le 
marche boursicr.

En dehors de ccs cinq procedures dc marche, IcGouvememcnt peut decider d'utiliscr 
la procedure de cession dc gre a gre, soit en complement d'unc procedure dc marche, soit 
pour l’integralile dc Foperation dc privatisation. Outre le cas du placement international, 
pour lccjuel la cession dc gre a gre permet dc contoumcr les difficultes tcchni ques d'unc
O.V.P. (cf. supra), une dcssion dc gre a gre peut ctrc lc moycn d’assurcr le rapprochement 
de deux societe ou dc conslitucr un groupc d’actionnaires ayant vocation a demeurer sta
bles, ce que Ton appcllc les "noyaux durs".

Ces "noyaux durs" ont spccialcmcnt pour fonction de reserver une part decisive dcs 
actions a des societe Francaiscs et d’evitcr que dcs entreprises slralcgiques Francaises 
nouvellementprivatisees nc passent sous lc controle integral de societe etrangers. La loi de 
1993 a strictcmcnt encadre leur procedure dc constitution: Un appcl d’offrcs, public au 
Journal Ofliciel, est prealablcmcnt lance. Les candidate peuvent presenter leur offre apres 
un delai de 15 jours. Le Ministrc dc 1 economic collccte les offres et les transmet a la 
Commission de Privatisation qui est saisic. Lc choix des acquercurs par le ministre, en 
fonction des offres et des garanties apprortces, ainsi que les conditions de cession (Un 
cahier des charges peut imposer a ou aux acquereurs dcs obligations dc conservation des 
titres pendant un certain delai et leur attribucr un droit dc preemption sur les titres cedes) 
devront se faire sur avis conforme de la Commission.

Precisons que les prix de cession dans les procedures dc gre a gre est souvent plus 
eleve que dans les procedures de marche et que dcs dclais de paiement plus longs (que le 
delai maximum de trois an.s applicable en matiere d'O.V.P.) peuvent etre prevus avec 
l'accord dc la Commission dc Privatisation.

Un cxem ple de privatisation  cn 1993: La B.N.P.

La Banque Nationale de Paris (B.N.P.) est l'unc des plus grandcs banques Francaises 
et celle qui dispose du plus grand nombre d'agcnccs.

L'offre de ventc des actions dc la B.N.P. a etc lancee le 5 Octobrc 1993. Elle a porte 
sur environ 72.000.000 d'actions dc 240 FF chacune, soit sur un montant total d'environ 18 
Milliards de FF.

Les modaliles d'achat dcs titres ont etc les suivantes:
-  Une O.V.P. sur la place de Paris pour un montant d'environ 10 Milliards de FF.
-  Un placement garanti au profit dcs investisscurs institutionnels pour un montant 

d'environ 3 Milliards de FF.
-  Un placement reserve aux investisscurs etrangess pour un montant d'environ 5 Mil

liards dc FE.



En outre, la venle d'environ 8.000.000 d’actions a ete rcservd aux salaries et ancicns 
salarcs de la B.N.P. et environ 26.000.000 d’actions ont ele reservees a ucn groupe 
d'actionnaires devant constituer le "noyau dur".

L’otTre au public (avec pre-placement) ayant atteint presque 12 Milliards dc FF (au 
lieu des 10 Milliards prevus), il a etd fail application de la clause dc reprise (Claw back) 
pour reduire la part des investisseurs institutionncls.

Une periode de 2 jours boursiers a ete neecssairc pour la souscription des actions 
offertes.

(члапак примл.сп: 29.05.1995. год.)



Проф. др Алексапдар Ћирић, 
Правни факултет у Нтиу

UDK 330.322+347.7(497.2+498) 
(прегледни чланак)

Закони о страпим улагањима Румуније и Бугарскс

I Увод

Прелаз са административног на тржишни принцип привређивања је у 
земљама Источне Европе истакао актуелност бројних питања, како у уну- 
трашњим, тако и у међународним односима промета робе. услуга и новца. 
Свакако да начин законског регулисања материје о страним улагањима у поје- 
диним државама. представља вслики сазнајни и пословни интерес.

Прве прописе о заједничким улагањима са иностраним партнерима, донеле 
су поједине. тада, социјалистичке земље у оквиру спровођења привредних 
реформн. Међу њима је прва била Југославија. затим су се истицале Мађарска и 
делимично Румунија. Ове земље су створиле формално-правне претпоставке за 
оснивање мешовитих прсдузећа у периоду крајем шездесетих и почетком седам- 
десетих година. Почетком и средином осамдесетих, таква тенденцпја се јавља у 
Чехословачкој. СССР-у. Бугарској. Пољској и другим државама (Кина, Куба, 
Вијетнам).

Посебно значајне новине у овој материји се догађају, најпре у периоду 
демократизације односа унутар Савета за узајамну економску помоћ (CEB), a 
затим и његовим престанком функционисања и постојања. To је време које 
обележавају последње четири до пет година и оно траје и данас у свој својој 
неизвесности и бурним превирањима на трасм сопствене будућностл,

Са циљем да се наша пословна и срручна јавност ближе упозна са важећим 
законодавством појединих земаља у области страннх инвестиција. предмет овог 
рада ће бити посвећен приказу одговарајућих закона Румуније и Бугарске.



II Закоп о страипм ипвсстицмјама Румупијс

1. Општс иапомсис

Ступањем на снагу Закона о страним инвестицнјама (Закон бр. 35 из 1991. 
године)-^. у Румунијп је престао да важи Декрст бр. 424. "О оснивању. организа- 
цији и функцнонисању мешовитпх друштава из 1972. годпне^. као и Декрет бр. 
96. из 1990. годпне "О мерама за повлачење страних инвестиција из Румуннје"^.

У Преамбули Закона се истиче да нови Закон настоји да мотивишс и заин- 
тересује инострана лица да улажу свој капитал. уз гаранције широких права и 
нелимитиране могућности располагања стеченом добити.

У формално-правном смислу Закон чини текст од шсст глава^-l са укупно 
тридесет пет чланова. Њиме се уређују бројна пнтања која се тичу: појмовног 
одређења страних инвестиција; њиховог обима и форме; проблема гаранције и 
заштите; олакшица за стране улагаче; регистрације; финансијско-валутних и 
комерцијалних активностн у вези са сграннм улагањима и низа других питања.

2. Законско одрсђиваи.е појмова страиог лица п стране штсстпцијс

2.1. У смислу чл. 3. Закона. страним инвеститорима сматрају се правна, или 
физичка лица са пребивалиштем или седиштем у иностранству, која инвестирају 
у Румунији у било ком од облика предвиђених Законом. Овом дефиницијом, 
Закон је обухватио довољно шнрок круг лида. Његовим ширим тумачсњем, 
долази се до закључка да поред страних правних и физичких лица. статус инос- 
траног улагача могу имати и румунски државл^ани са пребивалиштем у инос- 
транству. као и румунска правна лица са седиштем изван спољашњих граннца 
своје државе^.

2.2. Када је реч о страним инвестидијама у Румунмји, у чл. 1. Закона се наводи 
да оне обухватају:

а) оснивање предузећа. филијала, или представништава са сопственим кали- 
талом иностраних оснивача, или уз удруживање са румунским лравним или 
физичким лидима. сагласно одредбама Закона о предузећима^;

1. "Buletinul oficial", No 73. од 10. априла 1991. годиме.
2. Видети: Legislation roumain de commerce ixterieur, Chamnbre de commerce et d'industrie de la Repub- 

lique socialiste de Roumanie. "Publicum", Bukanest, 1982. n. 5-34. O ово.ме впдети и: A. Ћирић, O 
правно.ч регулмсању улагања средстава страмих лица у организације социјалистичкнх земал>а, 
"Кретанза у светској привреди и њиховутицај на припреду Југославије, бр. 153/1988, стр. 22.

3. Завршне одредбе Закона (чл. 35.).
4. Њихови називи су следећи: Уводме одредбе; Гаранције; Погодиости; Промоција и регистрација; 

Фииансијско валутни и комерцијалпи пословм; Завршие одредбе.
5. Видети чл. 3. Закона о страним инвестицијама.
6. Закон о предузећима Румуније, "Buletinul oficial", Заком бр. 31 из 1990. године.



б) учешће у увећању капитала куповином акција румунских предузсћа, 
облигација н других ефеката;

ц) концесије, сагласно посебном закону;
д) право својине на покретној и непокретној имовини, осгала реална права. 

укључујући и лраво својине на земл>лшту;
е) искоришћавање права индустријске и интелектуалне својине;
ф) куповину гтроизводних погона, или других пндустрмјских објската, као и 

њихову изградњу и др.
Најопштије речено, под инвестицлјом се подразумева свако улагање лнос- 

траног лица у Законом допуштене облике пнвестирања. Порсд осталог, страним 
лицима је омогућено да обавл^ају привредну делатност у Румунији самостално 
или у заједници са домаћим правнлм и флзичким лицима. под условима и у 
оквиру организационих облика лредвиђених Законом о предузећима Румуније 
из 1990. године. Страна лица могу. такође, да оснивају филијале л трговачка 
представништва, било сопствена или мешовлта.

У наведеним и друглм областима, страна улагања се могу реализовати уз 
поштовање законом лредвиђенлх услова. Она су нсдопуштена уколико 
нарулЈавају безбедност и штеге налионалном лнтересу Румунпје (чл. 4. Закона).

На крају се може закључлтл да напред поменути облици пнвестлрања, 
посебно када је рсч о мешовлтлм својилсклм однослма. имају уговорни карак- 
тер. Чак и уколлко је реч о улагању у некл од корпоратлвнлх облнка, незаоби- 
лазна је њлхова уговорна основа^.

3. Садржила појсдипнх обллка страиих ллвсстлцлја

3.1. Према чл. 2. Закона, страна улагања се могу реализовати у следећлм 
обллцлма:

а) конвертибилној валути;
б) машинама, постројењлма. транспортним средствима. резервллм деловлма 

и другој роби;
ц) услугама. правлма на интелектуалној својинн, пндусгријској својини, 

произвођачким и трговачким правима, ауторским правлма. преводилачким, 
издавачким правима. знању организационих и улравл>ачклх метода know-how;

д) добити у конвертибилној, или националној валутл (лејима), која је ост- 
варсна законитим обавл>ањем делатности у Румунијл.

3.2. Што се тпче области улагања, сгране лнвсстлције се мог)' вршлтп у свим 
секторима пз домена лндустрлје, лсгражлвања и експлоатације природннх 
ресурса. затлм у обласгл пољопрлвреде. инфраструктуре. комуникацлја. пндл- 
видуалне и колективне градње. научних знања и развојних технологлја, трго-

7. О ово.ч питању постоји спор у теорнји. О томс: Е. Macll. Joint ventures between enterprises of coun
tries with different political and economic system. M. 1990. p. 7; 4. Големмпов, Прашш аспекти на 
цхузхдестраиите иивестицин, Мезхдународно трговско право. Софпја 1992. стр. 356.



внне, транспорта, туризма, банкарске делатности, пружања услуга осигурања и 
других услуга (чл. 4. Закона). Закон не предвиђа ограничење у погледу обима, 
односно висине иностраног учешћа.

4. Гараицијс и олакшицс које Закоп призиаје страним инвсститорима

4.1. Стране инвестиције у Румунији. по правплу. не могу бити национализов- 
ане или експроприсане. У односу на њих не допушта се ни примена других 
сличних мера. осим за случај постојања општег интереса. Он се утврђује у ттро- 
цедури предвиђеној законом и уз обавезну' правичну накнаду'једнакој тржишној 
вредности добара у односу на која се такве мере морају предузети (чл. 5-6. 
Закона). За случај да сс вредност. мсрама погођене инвестиције, не може одред- 
ити на основу тржишних критеријума. она ће се утврђивати на основу критери- 
јума који нужно морају поћи од функције ннвестираног капнтала. расту његове 
вредности. као и његовог ммнулог и текућег улагања. Мсђутим. уколико се 
страни инвестнтор не саглашава са утврђеном вредношћу на име накнаде, која је 
утврђена примсном наведених критерпјума, има право да се захтевом обрати 
суду У циљу заштите својих пнтерсса о правпчној рсституцијп^.

4.2. Извесно је очекивати да ће део Закона у вези са пружањем олакшица и 
погодности страним инвеститорима са циљем њиховог мотивисања за улагањем 
капнтала у румунску привреду. претрпети значајне измене. по обиму и суштини, 
највеће у Закону о изменама и допунама Закона бр. 35/1991. о страним инвес- 
тицијама \  Овим Закономје лепеза префсрснцијалнихмера намењених страннм 
инвеститорима понсгде значајно рашпрена. а кадкад и озбиљно сужена у односу 
на основни текст Закона. Тако нова верзија члана 12. предвиђа да се неће 
плаћатп царина за машнне. инсталације. склопове. средства за транспорт и било 
које друге облике иностраног инвестирања. који су за саму инвестицију нужни.

Ослобођење од плаћања царпне је предвнђсно и за сировине, резервне 
делове и важнс компоненте, којс су неопходне у производњи. Ово ослобођење је 
временски ограничено и траје две године од датума започињања активносги, 
односно обављања делатностн^

Поред царинских. Закон предвиђа и знатне пореске олакшице. Стране 
инвестиције су ослобођене плаћања пореза на добмт под условом да су:

а) остварене у индусгрији. пол>опривреди, грађевинарству, или 
искоришћавању и експлоатацији природних богатстава. Ова погодност је 
ограничена на период од пет година од дана почетка са одговарајућом 
делатношћу;

8. Видети део Закона од чл. 5. до чл. 8.
9. Предложене измене и допуне Закона о страним шизестицијача одпосе се на iberoee следеће 

члано[>е: 2:9; 10; 12; 14; 16 (брисан у целини); 17; 25; 26; 28 и 29.
10. Видети чл. 13. Закона о изменама и допунама Закона бр. 35 из 1991. године.



б) остварене у области комуникација и транспорта. У овом случају период 
повољности траје три годпне од почетка обављања ових делатности;

ц) реализоване у трговнни. туризму, банкарским услугама и осигурању. или у 
осталим врстама услуга. Ово ослобођење предвиђено је на време од две године.

У погледу повољностн предвиђених за индустрију, пољопривреду. грађеви- 
нарство, или искоришћавање н експлоатацију прпродних богатстава. Закон 
предвиђа још и неке додатне услове. Наиме. потребно је да је инострано улагање 
учињено у новцу. или у стварима, дакле нс и у правима. или услугама. као и да 
чини мшшмум 20% оснивачког капитала мсшовите фирме, али нс мање од десет 
хиљада USA долара^А

Поред потггуног ослобођења од пореза на добит, Закон предвпђа и његово 
умањење у одређеним процентуалним износима, уз претходно испуњење 
предвнђених услова. Тако се порез на добит може умањити за 50% у односу на 
добит која јс употрсбљена у Румунији за проширење и модернизацију техничко- 
материјалне базе. за технологају за производњу. или прошлрење индустријске 
делатности и улагање у нове инвестиције.

Умањење пореза у износу од 25% је предвиђено уколнко се оствари извоз 
најмање 50% од реализоване пронзводње нли пруженнх услуга. затим ако се 
добит усмери у износу всћем од 10% од свог укупног износа. за улагања за сти- 
цање научних знања и развој нових технологија у Румунији. Умањење у истом 
процентуалном износу предвиђсно је и за случај да се добит усмерава у отварање 
најмање педесет радних места. посредством нових инвесгиција, или прошнрењем 
постојећнх^.

ПоволјНост прсдвиђена изворним текстом Закона за стране инвеститоре у 
вези са правом конвертовања дела годишњег профита оствареног у лејима, 
изменама и допунама Закона се укида, чиме се тежи заштити девизних резерви 
земл>е. У члану 16. Закона ти проценти у односу на добит. као основицу замене за 
чврсту валуту. кретали су се од 8-15%.

Закон у чл. 17. резервише право Влади Румуннје да на својнм седницама 
може у односу на инвестиције слраних лица које су од посебног националног 
интереса. одобрити посебне погодности (чл. 17. ст. 2. Закона).

На крају је важно истаћи да напред поменута права и повољности 
предвиђене за стране инвеститоре у вези са пореским ослобођењима 
предвиђеним у чл. 14. Закон условљава временским трајањем обављања делат- 
ности. За случај да дођс до ликвидације друштва са страним улогом пре времен- 
ског псриода за који су страни инвсститори повлашћени. они ће бити у обавези 
да плате порез. у складу са законом и то за цео период свог пословања (чл. 18. ст.
l o 

11. Измењени и допуњени члан 14. Закома.
12. Видети чл. 15. Закома.



5. Остала права страних нпвсститора

Поред погодности о којима је напред бнло речи, страни инвеститори имају и 
низ других права. која се могу сматрати условом уобичајеног комфора који ду- 
гује домицилна земља. Тако они имају право да:

а) учествују у управл,ању и руковођсњу инвестицијом, сагласно закљученим 
уговорима и огтштим актима;

б) отуђе и иреносе права и обавезе, по основу уговора, на друга лица -  
румунска. или инострана;

ц) трансферишу у иностранство остварену годшлњу добит, сагласно валут- 
ном режиму Румуније. након измирених пореских обавеза и других дажбина 
предвнђенпх румунским законодавством;

д) пребаце у пностранство износе које остваре продајом акција,-оснивачких 
улога. обвезннца. или других ефеката свог пословања. Закон такође признаје и 
право трансфера ликвндацноне квоте. сагласно валутном рсжтгу Румуније^.

Страним лицима се признаје и право репатријације добијеног износа сред- 
става по основу накнаде за предузете администратнвне мере национализације, 
експропријације и њима сличнс мере (чл. 9. ст. 1. тач. ф. Закона).

Коначно. предвпђа се да све стране инвестиције. остварене у складу са 
законом Румуније. имају Законом гарантована права. независно од порекла или 
њихове националности (чл. 10-11. Закона).

6. Финансијско-валутни рсжим

Послови наплате и плаћања поводом страних инвестиција реализују се прско 
рачуна отвореннх код банака у Румунији, или код банака са седиштем у инос- 
транству -  сагласно одлукама Народне банке Румуније.

Предузећа са страним учешћем и страни инвеститори имају право распола- 
гања средствима са заједничких рачуна. Предузећнма се признаје право да држе 
на ручинима валуту коју су депоновала као оснивачки улог (чл. 25. Закон а)^ .

Плаћања у валути. предузећа са страним учешћем (уклзичујући и права 
страних лица, реализују се средствима са заједничких рачуна, или куповином 
валуте, по важећсм дневном курсу (чл. 29. Закона).

13. Измеи>енн и допув>с|ш чл. 9. Закома.
14. Закон о страним ннвестицијама је пре измеме предвиђао да послове наплате и плаћаа>а, 

предузећа са страним учешћем могу вршити преко рачуна у лејима и валути, отвореним у 
румунским банкама. или преко валутних рачуна у иностранству (раннји текст чл. 25. Закона). 
Такође је било предвиђепо да предузећа са страним учешћем и страии ивеститори могу 
закључивати и реализовати послове са цемамау лејима, или валутн (рамијн чл. 28. Закона). Овај 
комцепт комерцијално-валутног пословања је изменама Закона доследно напуштен у свим 
његовим сегМетима



Профит који оствари страни инвеститор. може се користити за улагање у 
новс инвестиције у Румунији, за куповину румунске робе и плаћање домаћих 
услуга. или може бити конвертован на финансијском тржишту.

7. Регистрација страиих ипвестиција (чл. 19-24. Закоиа)

Регистрацпја свих странмх инвестиција вршл се на основу поднетог захтева 
иностраног инвсститора, са потребном пратећом документацијом. Агенцији за 
развој Румуније. Агенција анализира бонитст инвеститора. облике и форму ула- 
гања. као и износ страног улога. Након спроведеног поступка. Агендија је 
обавезна да одговори на захтев страног лица у року од тридесет дана од дана 
његовог подношења. За случај да у предвиђеном року сграни инвеститор не 
добије одговор, сматраће се да је захтев позитивно решен (чл. 19-24. Закона). 
Страни инвеститор реализује своје улагање сходно условима предвиђеним 
румунским законодавством на основу мпшљења и одобрења Агенцнје. Квалптет 
улагања у Румунмји утврђује се сертификатом инвестиција, који се издаје на 
основу захтева инвеститора.

8. Осталс одрсдбе

Карактеристично је да Закон не садржи казнене одредбе за случај његове 
повреде, па се питање одговорностп инвеститора подвргава посебном уговорном 
и општем правном режиму. Из тога произилази и потреба за додатном оба- 
зривошћу приликом састављања текста и закључпвања уговора о улагању.

Питање регулисања статуса сгране радне снаге је уређено прелазним и 
завршним одредбама, што такође није уобнчајено у законодавној делатности. У 
интересу запошљавања домаћих држављана. Закон предвиђа упошљавање 
странаца само на пословима управл,ања и на посебно сгтецифичним пословима. 
који захтевају одговарајућу стручну спрему (чл.32-33. Закона).

III Закон Бугарскс о прмврсдпој дслатности страпих лица и о 
заштнти ипостраних шшсстиција

1. Општс напомспе

Своје првс прописе о страним улагањима. Бугарска је донела 1974. године^. 
да би их иновирала 1980^, а доградила 1987. рсгулисањем проблематике осннв-

15. Ukaz No 1196 sa ikonomichesko proizvodstveno i tehnichesko s'trudnichestvo s chuzdestrani iuridicheski i 
fizicheski lica. "Dizhaven vestriik". 6p. 46/1974.

16. Ukaz No 535 za ikonomichesko sotrudnicheslvo mezhdu blgarski iuridicheski lica i chuzdeslrani iurid
icheski i fizicheski lica. "Drzhavcn estnik". 6p. 25/1980. O томе и : Sbomik grazlidanski zakoni, "Nauka i 
izkustvo". Софија, 1980. стр. 177, као и А. Ћирић, on. цит. стр. 22.



ања заједничкпх предузећа између бугарских организација и организацнја соци- 
јалистичких земаља.

Ново поглавље у области правног регулисања иностраних инвсстиција, 
Бугарска отвара доношењем Указа бр. 56 нз 1989, као и Закона о страним инвес- 
тицијама из 1991 Сада важећи Закон донст јс 1992. годинс под називом Закон 
о привредној делатности страних лица и о заштптн иностраних нквсстнција^’)

У формално-правном смислу. Закон има седамнаест посебних целина са 
укупно 16 чланова и два параграфа. Њиме се уређују услови и поступак 
обављања прпвредне делатности у Бугарској од стране иностраних лица, као и 
питање правних средстава заштите страних инвестиција. Овај Закон представља 
наставак процеса либерализације рсжима страннх улагања. To се. на први 
поглед. може уочити и из самог њсговог назива. којим се посебно наглашава 
значај заштите интереса страних инвеститора. Таква концепција Закона засно- 
вана је на руководним идејама новог Устава Републике Бугарске од 12. јула 1991. 
године^). Њнмс су прокламована начела лнбералнИције у областм економских 
односа са иностранством. Поред осталог. Устав изрнчито предвиђа принцип да 
привреда Бугарске почива на слободној привредној иницијативи, а закон јамчи 
свим грађанима и правним лицима јсднаке услове обавл^ања прнвредних делат- 
ности^. Закон о страним инвсстицијама је самоједан, у низу аката. израз тежњс 
на реализацнји Уставом прокламованих циљева.

2. О појмовмма "страиолице" и "страна инвсстиција"

2.1. На овнову одговарајућих одредби Закона (чл. 2. ст. 1-2.) могу се пздво- 
јити три основне катергорије којима се признаје статус страног лица и то:

а) правно лице. регистровано у иностранству;
б) друштво, које нема статус правног лица, али које је регистровано у инос- 

транству и
ц) физичко лице -  страни држављанин са пребивалиштем у иностранству.
У вези са категоријом страних друштва, која немају својство правног лнца, 

може се подвући да се у пракси под њима најчешће подразумевају творевине које 
су основане уговором грађанског права у циљу обједињавања делатности два или 
већег броја лица. ради постизања заједничких интереса^. Тој групн би се могле

17. Zakon za chuzdestrani te investicii. "Drzhaven vestnik”, 6p. 74/1991 и 48/1991. O паведним прописима 
видети и: Љ. Дабић. Заједиичка улагања у Југославијн, Упоредно-праппа апализа законодавства 
социјалистичких земаља. Београд. 1988.

18. "Drzhaven vestnik na Republika "Blgariia" бр. 8/1992. од 28.1.1992.
19. Констнтуцииа на Република Б 'лгарииа. "Дрзхавен вестпик", бр. 56/1991. Видети чл. 19. ст. 1-2 

Устава.
20. О томе и: Љ. Дабић. стране директпе инвестиције у Бугарској. по мовом закону из 1992. године, 

"Страни правни жпвот“. бр. 3/1993. стр. 90.
21. У том смислу видети: Закон за зад 'лзхепииата и договорите (чл. 357-364.), "Дрзхавен вестиик". 

бр. 275/1950, са последљнм измепама пз 1990. "Дрзхавен вестиик", бр. 30/1990.



додати и асоцијације друштава, као што су трустови, картели. конзорцијуми, 
концерни и други облици. који према низу националнлх законодавстава немају 
својство правног лица.

Што се тиче физичких лица. произилази да је за статус страног инвеститора 
неопходно кумулативно испуњење два услова. Наиме. лотребно је да се ради о 
лицу са страним државаљанством, чије је прсбивалиигге у иностранству, Из тога 
произилази, на лример. да Закон не признаје страном држављанину са преб- 
ивалииггем у Бугарској. статус страног ли ц а^. Изузетак од овог правнла и 
посебну категорију лица. чине бугарски грађани који имају двојно 
држављанство. Њима се признајс ираво избора измсђу статуса домаћег и страног 
лида.

2.2. Под страном инвсстицијом. Закон у чл. 9. подразумева сваки облнк ула- 
гања страног лица у законом одрсђене гране прпвредне делатности. укључујући 
једноличног трговца. филијалу. пли друштва са страним учешћем изнад 50% у 
оснивачком капиталу (чл. 9. ст. 1. тач. 1-6.).

Поред навсденог. страном инвестицијом се сматра и:
а) својина на непокретној имовини друштва са страним учешћем изнад 50% и
б) увећање вредности улога у законом дозвољеним облицима улагања.
Висина иностраних инвестиција, односно улога страног лица. Законом није

ограничена (чл. 3. ст. 3. Закона). Проценат који се помиње ("изнад 50%'') је од 
значаја само у погледу признавања иностраним улагањима законског статуса 
стране инвестиције.

3. Облпци рсалпзацијс страпих улагања

3.1. Што се тнче форме у којој се реализују стране инвестиције. може се рсћи 
да је она веома разноврсна. Тако, страно лице може улагати у:

а) акције и уделе у трговачким друштвима;
б) стицање права својине и стицање ограничених стварних права на неп- 

окретностима;
ц) стпцање својине на предузсћу;
д) депозите у банкама;
е) облигације. благајничке записе и друге хартије од врсдности, које издаје 

држава. или бугарска правна лица;
ф) кредите са роковима дужим од пет годлна.
Улагање у акције и уделе трговачких друштава представља посебно значајну 

форму инвсстирања страних лица. Правни режим. лоступак оснивања. статусна 
плтања учешћа у правном промету и читав нпз осталих питања у вези са

22. Видети чл. 2. ст. 3. Закона.



пословањем и радом тнх организационих облнка привређмвања је уређен
'УТ\

Трговачким законом Бугарске^Л
У вези са правом страног ллца да може улагати у депозите код бугарских 

банака, поставл,а се питање економске оправданости и целисходности таквог 
облика иностранкх инвестиција по домаћу привреду. Будући да је национална 
валута неконвертибилна. а да страни дспозитари могу мањати лсвове у конвсрт- 
ибилну валуту и износити је нз земље. постојп бојазан од ризика нерационалног
одлнва чврстс валуте^А

Важно је напоменути да Закон у чл. 4. признаје страннм лицпма. која имају 
право обављања трговинске делатносги по основу свог нацпоналног законо- 
давства. да отварају у Бугарској трговачка представништва. која се рсгисгрују 
код Трговинско-пндустрпјске коморе Бугарске. Представништва немају статус 
правног лица и не могу обавллгги привредну делатност.

3.2. Закон о привредној делатности страних лица не предвиђа изричито који 
се облици федстава, права и другпх вредности могу инвсстпрати у привреду
Б угарске^. To питање је. ипак. решсно одговарајућим одрсдбама Трговачког 
закона. из којих произилази да се инвестиција може унети у новчаном облнку. 
или свом реалном неновчаном виду. међутим са тачно одрсђенпм изразом вред- 
ностн у новцу^. Прсдмстом улога не можс бштн будућн рад. или услуга (чл. 72. 
ст. 4. Закона).

23. Трговачки заком -  Трговскн закон. "Дрзхавен вестник". бр. 48/1991; 25/1992; 61/1993; 103/1993 н 
63/1994. Форма једноличмог трговца у Бугарској је резервисана само за домаће државл,ане. док 
учесници у трговачким друштвнма могу бити пословно смособна бугарска или ииострана 
правна и физичка лица (чл. 65. ст. 1.). Према Закопу. трговачка друштва су: узајамно трговачко 
друштво; комапдптао друштво; друштво са ограииченом одговорношћу; акционарско друштво; 
комаидитно друштво ма акције. Као карактеристнку ваља истаћи да се банкарска делатност и 
пружање усл\та осигураи>а мог\' обављати само у форми акционарског друштва. или коопера- 
тивних оргаиизација. Акционарско друштво се може осмовати са мшшмалпо уплаћеним капи- 
талом од 1.000.000 лева. или са 5.000.000 лева уписаног капитала. Посебан мшшмум оснмвачког 
цензуса Закон предвпђа за банке и осигуравајуће оргаиизације, ocraiui.ajvliH његов износ. ради 
прецизирања, посебним законима у овим области.ма. Закон о банкама и баикарском пос.повању 
предвиђа довољно високо посгављеии минимум осмпвачког капитала, док је у ситуацији мепос- 
тојања новог Закона о осмгурању. могућно регистровати осигуравајуће друштво акцнонарског 
типа са свега 1.000.000 лева (приближно 10.000 ДМ). будући да постојсћу правну празнииу попу- 
њава нор.ма општег карактера (чл. 161. ст. 2. н 3. који су уиети у Закон изменама из 1992. 
"Дрзхавен вестммк". бр. 25/1992). За друштво са ограмнченом одговормошћу Закои предвнђа 
мипимални оснивачки капмтал у мзносу од 50.000 лева. при чему једаи део не може бити испод 
500 лева. Друштво се може осповати са 70% уплаћеног и 30% уписамог капитала.

24. Ч. Големинов, оп. цит. стр. 388.
25. За разлику од. на пример, Закона о сграпим улагањима Југославије од 28.10.1994. године, или 

Закона о страним инвестицијама Румуније (чл. 2.) од 10.апрмла 1991. годипе.
26. Процена вредностн улога који се уноси у друштво са ограииченом одговориошћу, акционарско 

друштво илн команднтно друштво па акције, повсрава се трочлаиој комисији вештака, које 
имелује регистарски суд (окружпи судови), на захтев оснивача. Оцема вредности, коју коначно 
утврђује суд, не може бити мењана па више у уговору о оснивању (чл. 27. ст. 2. Закоиа -  измене, 
"Дрзхавен вестник". бр. 103/93.).



4. Обавеза и значај прибављања државпнх адмииистраташтх одобрсп.а
(чл. 5. ст.З. м 6. Закопа)

4.1. Слрано лице. илн друштво у коме страно лице непосрсдно или преко 
других друштава са страним улозима има осигурану всћину у поступку доношсња 
одлука. или својим положајсм можс да’ спречава доношење одлуке. има дужност 
да прибавн одговарајуће одобрење од стране надлсжних државних органа у 
следећим случјевима:

а) код пронзводње и трговине оружјем, муницијом и војном опремом;
б) за обавл^ање банкарских послова и послова осигурања. као и код учешћа у 

банкарским и осигуравајућим друштвима. Одобрсњс за банкарску делатност 
издаје Управнп одбор Народне банке Бугарске. а за делатност у осигурању -  
Министарство финансија;

ц) уколико страно лице стиче нспокретну имовпну у посебним гсографскнм 
подручјима. утврђеним од странс Министарског савета. Ово одобрсње издаје 
Савет. или од њега овлаигћени државни орган;

д) уколико се врше истражнвања, улаже у развој или експоатацију природ- 
них ресурса у територијалном мору, контнненталном појасу, или одређеним 
економским зонама;

е) код обезбсђсња учешћа. које осигурава већпнско право одлучпвања код 
доношења одлука, или спречава њихово доношење у друиггвима која се баве 
делатностима, или поседују имовину у областима наведеним у претходним 
тачкама.

4.2. У вези са поступком издавања одобрења. Закон прсдвиђа да је Мини- 
старски савет дужан да размозрн молбу у року од 45. дана. Народна банка Бугар- 
ске испитује захтев за обавл>ање банкарске делатности у року од шест месерци. a 
за учешће у друштву -  банци. у тромесечном року. Из одговарајуће одрсдбе 
Закона се може закључити да су ове одлуке коначне и потребно је да буду обра- 
зложене.

Против страног лица, које обавл^а прпврсдну делатност без потребног одо- 
брења, биће изречена казна једнака двоструком износу од остварене добити 
утврђене од стране пореских органа. али не мање од педесет хиљада лева (чл. 16. 
ст. 1. Закона).

5. Права страпих лпца и заштпта страних инвсстнција

5.1. Друштво са страним учешћем има сва права као и друштво без страног 
калитала, осим у случајевима изричито предвиђеним Законом (чл. 3. ст. 2. 
Закона). Полазећи од определ>ења о либерализацпји режмма страних инвес- 
тиција, Закон усваја прпнцип нацноналног гретмана страних улагања. Уколпко 
одступања од овог теретмана. ипак постоје. она. дакле. не могу бити предвнђена 
подзаконским актима. Коректив. односно одсгупање од овог начела. предвиђа се 
у чл. 1. ст. 2. Закона. према коме Министарски савет може да огранлчи примену 
одредаба Закона у целини или делимично. у односу на инвестиције страних суб-



јеката оних држава у којима се према бугарским друштвима, или грађанима, 
примењују дискрмминационе мсре. To се у бугарској литсратури објашњава 
захтсвом за равноправним третирањсм субјеката у мсђународним односима^.

Страна лица имају право да без лимита у погледу обима средстава, учествују 
у новооснованом или већ постојећем друиггву (чл. 3. ст. 3. Закона). To значи да је 
допуштено да странн улагач може основати друштво и са сто посто соттственог 
учешћа.

Страни инветитор. схваћен сходно одредбама Закона. може да стиче право 
својине на зградама и да постане тфрлар огранмчених стварних права на неп- 
окретностима. Он може да стекнс стамбену зграду реализацнјом права градње. у 
ттостуттку предвиђеним законом ^. Из овога сс можс заључити да страно лице не 
може да стекне право својине на всћ саграђеном стамбсном објекту. Мотпв за 
такво законско решење се објашњава тсжњом законодавца да страно лице 
својим капиталом допринесе увећању стамбеног фонда у држави. тако што ћс му 
признати право градње, а тиме нстоврсмсно и право стицања својине (суперфи- 
циес соло цедит)'^'. Закон. међутим. нс допушта страним лнцима да стнчу 
својину на земљи. Такво лраво се не лризнаје нл мсшовитом трговачком 
друтлтву у коме је страно учешће изнад педесет процената, када је у питању 
чисто пољопривредно земллшгге. Ова бм друштва. дакле. могла да купују 
земљиигге намењено индустријским цил,евима. Тумачећи одговарајуће одредбе 
Закона (чл. 5. ст. 2.). произлази да трговачка друштва са капиталом испод 
педесет процената страног учешћа. имају право да стнчу својину на земљи. како 
за индустријску. тако и за пол>опривредну производњу.

5.2. Према члану 13. Закона. страни инвеститор може куповати валуту 
бугарских банака са правом трансфсра у иностранство, под следећим условима:

а) да оствари добит у националној валути (у левовима) из програма инвес- 
тиднје;

б) да стекне накнаду за објекте отуђене државп. у које је ттнвестирао;
ц) уколико има право на ликвидациону квоту. за случај престанка инвес- 

тиције;
д) ако стекне новчану накнаду по основу продаје инвестиције на тржишту;
е) уколико му припада сума у левовима по основу принудног извршења из 

средстава обезбеђсња валутннх зајмова. сходно чл. 12. Закона.
Страном лицу се признајс и право на отварање рачуна. полагање улога у 

страним средствима плаћања и левовлма у банкама. као и право располагања 
акцијама. облигацијама и другим хартијама од вредносги (чл. 15. Закона).

5.3. Што се тиче заштате сграних улагача и инвестиција у целини, Закон 
предвиђа да се имовина у својини страног лица може отуђити само услед посебно

27. Ч. Големимов. оп. цвт. стр. 388.
28. Видети чл. 5. ст. 1. Закона.
29. О томе и: Ч. Големинов, оп. цит. стр. 391.



важних потреба држве. којим се ни на који други начин не може удовољити. При 
томе, основ отуђивања не може бити заносван на подзаконским актима. У ко- 
лнко је спровођсње такве мере нужно, отуђење имовине и накнада сграном 
инвеститору се спроводи на основу наредбе министра финанснја. Имовина, која 
се отуђује. као и нмовина која се може додслити на име натуралне реституције, 
процењује се прсма тржишним ценама које важе на дан отуђења. Страном лицу 
се гарантује да отуђена имовина може бити прсузста тск пошто власник буде 
обештећен. Међутим. треба прнметити да код новчане ресттттуцнје, страно лице. 
на основу оваквог решења. сноси ризик евентуалне инфлације националне 
валуте. која се може десити у периоду од датума процене до дана исплате 
накнаде. За случај да се накнада врши у форми уступања других непоректности, 
њихова вредност мора бити одговарајућа. а место налажсња у близини отуђене 
имовнне. Уз изричнту сагласнот власника, непокретносги се могу налазггги н у 
удаљенијим местима. Уколико се у процењеној вредносги добара појавпразлика, 
њу исплаћује страна којој је прппало добро всће вредности. Као игго се може 
закључити, Закон фаворизује натуралну реституцију. међутим. уколнко се 
страно лице саГласи. обештећење може бити и новчано.

Против донетс одлуке о отуђењу предвиђена су одговарајућа правна сред- 
ства у одрсшеном инстанционом поступку. Незадовољно страно лнце пма право 
жалбе Врховном суду. по правилима Закона о управном поступку. Станци се 
признаје право истицања приговора у погледу основа отуђења. ироцене вред- 
ности имовине. начина обештећења и других елемената садржаних у одлуци.

На крају овог дела излагања важно је подвући да су за комплетирање пре- 
гледа каталога права и мсра правне заштитс странпх инвестнција незаобилазне 
одговарајућс одрсдбс Трговачког закона, које због карактера рада овом прил- 
иком нпсу анализиране.

6. Рсгистрација странмх ннвсстицпја

У чл. 11. Закон прсдвпђа обавезу како регистрације учињеннх инвестиција. 
тако и регистрацију накнадно насталих промсна. Ту своју обавезу страни улагачи 
су дужни да испуне у року од тридесет дана од дана реализацпје посла, односно 
настале променс. Овде Закон нема у виду поступак рсптстрацнје прсд 
надлсжним регистарским судом и другим државним органнма. To питање је рег- 
улисано одговарајућим одредбама Трговачког закона. У конкрстном случају има 
се у виду обавеза декларисања, на посебном обрасцу. код Мннистарства финан- 
сија Бугарске. Уз декларацију странтт инвестнтор (када је реч о правном лицу). 
прилаже:

а) легализбван превод на бугарском језику решења или одговарајућег доку- 
мента о регистрацији по националном законодавству места седишта инвести- 
тора;

б) решсње о регистрацији пнвсстпцијс надлежног окр^окног суда Бугарске и



ц) фотокоппју пзвода из "Службеног листа" Бугарске ("Државен вестнмк"), 
из кога се вндн да је упмс у трговачки регмстар публикован.

Поред овог прилога. странн пнвеститор је дужан да поднесе и одговарајуће 
одобрење, које се сагласно чл. 5. ст. 3. Закона захтева за одређене области 
привредних дслатности. о чсму је напред бпло речн. Поред тога за инвестиције 
нзнад педесет хиљада долара. траже се реферснца банке. која опслужује деклар- 
атора. и општи иодаци о његовом финансијском стању и ликвидносги.

За непоигговање ове законске обавезе. нли прпјављивање нетачних пода- 
така. предвиђена јс казна у износу од 10% од вредности инвестиција (чл. 16. ст. 2. 
Закона).

7. Радии односп и социјалпо осигурањс (чл. 14. ст. 1-7.)

Закон о страннм инвестицијама посвећује значајан простор проблематици 
радннх односа радника заснованих нзмеђу страног лица, односно институциона- 
лног облика у коме се сграна пнвестиција испољава. с једне стране и радника, 
бугарских и иностраних државал>ана. Радни осноси се уређују на основу уговора 
о раду. којим се не може одступати од бугарскоградног законодавства.

Радни споровиу којимаје странка радник бугарског држављанства. подлежу 
искључивој надлежносш домаћдх судова. а уколико се ради о радницима страног 
држављанства. надлежност судова за рсшавање евентуалних спорова се одрсђује 
сагласно закљученом уговору о раду (чл. 14. ст. 6. Закона).

8. Адмшшстративно-казнсие одрсдбс

Поред завршних одредби, Закон садржи посебне казнсне одрсдбе којмм 
предвиђа санкције за страна лица уколнко:

а) обављају делатност у земљи без одобрења, ако је оно потребно;
б) не пријаве извршену инвестицију. илм промене у вези са њом;
ц) дају нетачне податке приликом пријављивања инвесгиције, или њених 

измена (чл. 15. ст. 1-2.).
Повреду Закона утврђују органи Министарства финансија, а казне нзриче 

министар финансија. Против њих постоји право жалбе у посчупку предвиђеном 
посебним Законом о административним прекршајима и казнама.

IV Закл.учак

Упознавање са основним законима о страним улагањима појединих држава, 
у којима су и у условима санкција против наше земље, могући нски од облика 
инвестирања југословенског капитала, је вишеструко корисно. Као што је 
познато, дошло је до процеса отварања традиционално затворених система 
привређивања у земљама Источне Европе, чијем кругу припадају Румунија и 
Бугарска. а са друге стране је у примени спрега блокадс и смбарга заведена про-



тив кретања производа. услуга и новца прско државних гранида 'Југославије. 
Користећи се класично-трационалним правним ннструментима уговорног кар- 
актера, Југославија је у гтојединим периодима остваривала прско чстрдесет посто 
од укупне робне размене са светом у односима са бившом економском групаци- 
јом земаља-чланица Савста за узајамну економску помоћ (СЕВ). Непредвиди- 
вим промснама којс су се десилс. мсњају се начини и форме сарадње тих земаља 
у њиховим економским односима са другнм државама. Такозване непосредне 
директнс везе предузећа (priamye sviiazy-pyc.), посталс су хит. велико помо- 
дарство. али и један од модуса вивенди на Истоку. To је условило оснивање и 
регистрацнју великог броја мешовитих друштава, која постају главна форма 
сарадње и одржавања и других пословних веза са иностранством. Но. као и свака 
појава, тако и ова нма своје предности п недостатке. Нема сумње да јс од посеб- 
ног интсреса. нмајући у впду санкције. да наша прнврсда буде укл>учена у 
дмнамичне привредне токове ових земал>а. Мађутим, то се мора учинити много 
организованнје у односу на наступ који смо до сада ималн.

Како форма служи задовољавању суштпнс. неопходно је поћи од ф ор- 
мално-гтравних оквира, услова, простора и могућности које су тим оквирима 
дате. Мсђутим, да бн се ннвестирало у нностранству. ннјс довољно само 
познавање одговарајућих прописа странмх зсмал^а. Неопходно је. пре свега, 
далеко свеобухватније. полазећп од интсрсса домаћс приврсде у целини. 
комплетније уредитн рсжим оснпвања предузећа у иностранству од стране 
правних лица. с једне и физичких лица са друге стране. To захтева доградњу 
нашег Закона о сползнотрговинском пословању.

Питање регулисања иносграннх инвестицпја у било којој земљтт. па и у 
Румунијм и Бугарској. упућује на далско свеобухватнију анализу укупног режнма 
пословања националне привреде. To подразумсва познавање низа пропнса (не 
само законодавство којим се непосредно регулишу страна улагања). као и сагле- 
давање укупног амбијснталног односа прсма страннм инвсстицијама. укључујући 
и опште услове привређивања у јсдној сувсреној држави.

Закони о иностраним инвестицијама и Б)тарскс и Румуније још увек ттмају 
кратак временски период примсне. па у том смислу нема стабилнијих емпир- 
ијских показатеља о резултатима њиховог практичног спровођења. Поред тога. 
законскн услови. који заднру у концепт страних улагања и сами подлежу 
динамичним промснама. Тако јс у Закону о страним инвсстицијама Румуније из 
1991. годнне. у члану 16. резервисано. нстпна ограннчсно. али законом гаранто- 
вано право конвертовања дела добити оствареној у националној валути. код 
Банке за спољнотрговцџски промст Румуније. Такођс је признато право 
мешовитим друштвима да послове наплате и плаћања могу вршпти преко 
"домаћих" рачуна у лејима и у валути прско рачуна отвореним у румунским и 
иностраним банкама. Закон. такође. допушта предузећима са странпм учешћем 
да могу закључивати и реализовати пословс са ценама израженмм у лејнма. или 
валути. Овај концепт комсрцијално-валутног пословања ће Законом о изме-



нама и доттунама основног трекста Закона бити нагтуштен у сшш његовим сег- 
ментнма. Нова рсшења "упућују" стране инвеститоре на конверзију остварене 
добити на финансијском тржшиту. Тимс је страннм ннвеститорима објективно 
сужен каталог права. која је практично нсмогуће надаље признати н лицима која 
су инвестирала под тим условима.

С друге сгране, Закон Румунијс лризнаје значајне повољности у вези са цар- 
инским и пореским олакшицама са ирсфсрснцијалним периодом од две до пет 
година.

Закон Бугарске о привредној делатносги страних лмца и о заштити инос- 
траних ннвестиција је донет 1992. године и до сада није трпео измене. Међутим, у 
оппггем режиму. који је предвиђен Трговачким законом Бугарске, вршснс су 
измене које задиру и у интерес сдраних лица. Закон је донет 1991. а мењан је и 
допуњаван 1992; 1993. (два пута) и 1994. године.

Када је реч о валутном рсжиму. Закон Бугарске допушта страннм инвести- 
торима куповину валуте код бугарских банака са признатим правом трансфера у 
иностранство. разуме се у тачно предвиђеним случајевима.

За разлику од румунског закона. Закон о страним инвестицијама Бугарске 
не предвиђа посебне погодности у области царннских и порсскпх олакшица.

Полазећи од чињенице да и у условима у којима се налазммо не постоје 
сметње за инвестирање југословенског капнтала у Румуннји и Бугарској, као и у 
низу других земаља. неопходно је да у сопстеном ннтсресу, искористимо закон- 
има тпх држава предвгфсне могућносги инвестирања наших правних и физичких 
лнда. Таква оријентација. међутим, нужно подразумева далеко већл степен 
организацнје и координације у струковним удружењима домаћс привреде на 
свим нивоима. али захтева и нојачани напор државе, која по својој лрироди ути- 
цаја на приврсдне токове. посебно у скономским односима са иностранством, 
има незаобилазну и незаменљиву улогу.

Чини се да би држава посебну помоћ могла да пружи нашим привредним 
субјектима заинтересованим за инвсстнрање у Румунији и Бугарској, алп и у 
другим земљама попут Русије, Украјпнс. Кине. Грчке. Белорусије итд. У том 
сштслу бн свакако могао бити од користи и покушај конвертовања раније нере- 
ализованих потраживања наших предузећа према партнсрнма из помснутих и 
других држава. у инвестициона улагања уз респектовање цслмсходности и уза- 
јамних интереса.

(члапак примл>сн: 29.05.1995. год.)



Др Миодраг Muhonuh,
доцепт Правиог факултста у Крагујевцу (прегледни чланак)

UDK 347.4

Излучна и разлучиа права

1. Уводис иапомсис

Отварањем стечајног поступка може да се појави више лица која, по 
различитим оновима. темеље своје захтеве за намирење нз стварм које се налазе 
код стечајног дужника. Сви могу да се поделс у две груне: на стечајне повериоце

Стечајни повсриди (или непривилеговани ловерпоци) су лица која настоје да 
остваре своја потраживања која дужник није измирио. При томе, њихова 
потраживања се измирују у сразмерн у којој стоји деобна маса и укупни износ 
утврђених потраживања према стечајном дужнику.

Повериоце стечајног дужннка (или привилеговане повериоце) чине лица на 
чија потраживања нема утицаја отворени стечајни поступак. Они имају право на 
одвојено и, по правилу. потпуно намирење својих потраживања. У ову групу 
спада неколико категорија поверилаца. Прву чине тзв. компензациони повери- 
оци чија се потраживања прибијају у стечајном поступку са противпо- 
траживањем дужника. Могу да се пребијају потраживања која нису доспела на 
дан отварања стечајног поступка. потраживања која не гласе на новчани износ, 
као и условна потраживања ако то одобри стечајно веће. Пребијена 
потраживања се не пријавл^ују у стечајну масу. О извршеном пребијању повери- 
оци, чија се потраживања пребијају. дужни су да обавесге стечајног управника

1. Богдановић. С.. Престанак прнвредних предузећа, Београд, 1989, стр. 125.
2. Гуцуња, Ј., Правно регулисање поверилачко-дужничких односа у случају престанка орга- 

низација удруженог рада. докторска теза, Нови Сад, 1980, стр. 385.



(чл. 105. Закона о прпнудном гторавнању, стечају и ликвидацнји, "Сл. лист 
СФРЈ". бр. 84/89). Другу групу чине повериоци сгечајне масе чија су 
потраживања настала након отварања стечајног поступка. у вези са 
прикупљањем очувањем и уновчсњем стечајне масе. Трећу чине излучни и 
разлучни повериоци.

Поводом права разлучних и излучних поверилаца на одвојено намирење из 
средстава дужника. односно стварн које не припадају дужнику биће посебно 
разматрана питања појма ових права, разлика између њих, основа, предмета и 
начнна остваривања ових права.

2. П ојам II обслсж ја излучпих и разлучпих права

У нашем праву се на један гснералан. општи начин одређује појам излучног 
права. To су таква права на основу којих њихови титулари (излучни повериоци) 
могу да траже издвајање (излучење) из стечајне масе ствари које не припадају 
стечајном дужнику. За разлпку од тога у Француској је усвојен метод енумер- 
ације. па се у закону набрајају случајеви када јс могуће изЈрчење-У

За титуларе излучног права -  излучне повериоце Сгечајни закон за 
Краљевину Југославнју из 1930. године користио је израз "излучни овлашћеник" 
(пар.43.). Тмме се желело указати да та лица нису поверноци стечајног дужника, 
да они не траже да буду намирени из стечајне имовине. Они захтевају само да им
ствар која се налази у стечајној маси буде враћена^. У француском праву се не 
користи израз излучни поверилац већ се говори о праву власника на повраћај 
ствари (чл. 115 -  122. Закона бр. 85 -  98 од 25.1.1985.године). Питања везана за та 
лица се регулишу лотпуно независно од питања намирења поверилаца (где се 
сврставају и разлучнн повериоци) и регулисања односа између њнх (чл. 160 -  166. 
закона бр. 85 -  98).

Излучна права спречавају да одрсђене стварн постану предмет генералног 
извршења. Правни основ овог спречавања је у томе што су извршењу подложна 
само средства стечајног дужника. Само његова средстава улазе у стечајну масу.
која је објект стечајног поступка^.

Право на излучивање може да се темељи на постојању стварно-правног или 
облигационо-правног односа (на основу уговорног односа -  уговор о комисиону, 
отпреми, превозу, закупу -  једно лице може да захтева повраћај ствари која се 
налази код стечајног дужника без обзира да ли је или не оно власник ствари). Из 
стечајне масе не могу да се излуче недовршене зграде -  објекти и извриш њихова 
предаја купцима, јер они на њима нису стекли право својине^.

3. Ripen. G.. Roblot. R.. Traite de droil commercial. Paris. 1988. crp. 952 -  956.
4. Горшић, Ф., Коментар Сгечајног закона, Београд. 1934, стр. 328.
5. Гуцуња. Ј.. нав. дело, стр. 386.



Предмет излучења могу да буду како стварп тако и права (нпр. право на 
патснт)^. Ствар мора да буде индивидуално одрсђена. Генералне ствари. ако 
нису индивидуализоване. не могу да буду предмет излучења. с обзиром да се нс 
може одредити њихов ндснтитет. У француском праву се наглашава да се може 
извршити излучивање само ако се ради о индивидуалним стварима које се налазе 
у натуралном облпку у моменту отварања стечајног поступка^.

Новчани износи се не могу излучити из стечајне масе пошто се у том случају 
ради о тражбеном. а не стварном праву стечајног повериоца^. Али. када се у 
стечајној маси налази новац који је стечајном дужнику послат из заблуде. има 
мишљења да се може тражити његово излучсње. јер није било воље да се изврши 
пренос новца. услед чега ни дужник није могао стећн право власништва на њему. 
Овакав став био је заступљен у предратној јудикатури и темслдго се на разлозима 
правпчности^. Међутим. важсћа судска пракса заузима супротан став. Тужплац 
који властитом грспгком. пре отварања стечаја над туженим. уплатп на његов 
жиро рачун недуговни новчанп износ, не може са успехом излучном тужбом 
тражити повраћај овог новца из стечајне масе после отварања стечајног пос- 
тупка^Ч Тражбпна повериоца настала ттз основс погрсшно извршеног плаћања 
недугованог износа има обавезно-правну а нс стварно-правну основу. па стога 
повериоцу припада право да пријави своју тражбину у стечајну масу дужника, a 
не право на излучсње гтогрешно угшаћеног износа из стечајне м асе^. Овакво 
решење није добро за лице које је у заблуди уплатило новац стечајном дужнику с 
обзмром да оно. у том случају, трпи штету у висини разлике између вредностн 
тражбине и износа којп му прнпада по основу сразмсрне деобне масе.

Под разлучннм правом подразумева се право разлучног повериоца за 
одвојеним нампрењсм из одређених дужникових стварм или права. а на основу 
реалног обезбеђења свог потраживања. Путем разлучних права врши се 
намирење разлучних поверилаца. мимо стечајких правила. из средстава 
стечајног дужника. која бм, да нсма ових права, ушла у деобну стечајну масу и 
служила за сразмерно намирење свих. Дакле. разлучни повериоци се нампрују из 
ствари на којима су стекли заложно право и то на исти начин на који би то могли 
учинити да није отворсн стечајни поступак над њиховим дужником^).

6. Пресуда Вишег привредног суда Србнје. Пж. 1041/82 од 1S.6.19S2. год.. Привредно-правни 
приручник. бр. 8/83. стр. 64.

7. Горшић, Ф., иав. дело. стр. 163: Кашапин, Р., Нешковнћ. Р.. Лекић, И.. Коментар Закона о 
санацнји и престанку организација удружемог рада. Београд, 1981. crqi. 308.

8. Ripert. G.. Roblol. R., нао. дело стр. 953.
9. Пресуда Врховног прпвредног суда. П. 1S8 од 2.2.1965. год.. Сл. 615/64. Билтен судске 

праксе Врховиог привредмог суда, бр. 5/64.
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Термин разлучно право потиче пз немачког стечајног законодавства. Њиме 
је замењен ранији израз "реални повсриоци". Желело се да се новим термином 
обухвате сва лица којима припада право намирења из појединих делова дужник- 
ове имовине онако исто као да стечај над дужнмковом имовином уопште нмје 
отворен. За разлучне повермоце је карактеристично да они имају захтеве који 
смањују стечајну масу пошто имају првенствено право намирења из продате 
ствари^.

Разлучно право може да постоји на оним стварима стечајног дужника на 
којима разлучни повернлац има конституисано заложно право, право ретенције 
или право првенственог намирења.

Заложно право може да буде добровољно. принудно и законско. Отварањем 
стечајног ггоступка престају принудна заложна права која су стечена у последњих 
60 дана пре дана отварања стечајног псхтупка (чл. 117. ст. 2. Закона о принудном 
поравнању. стечају и ликвидацпји). Циљ ове одредбе је да се обезбеди принцип 
равномерног намирења стечајних поверилаца. Њоме се спречава да се, у ситу— 
ацнји када је већ општс познато дужнпково нсповољно економско-финансијско 
стање. поверилац који ранијс поднесе предлог за плснидбу наплати а остали пов- 
ериоци да не наплате своја потраживања чак ни делимично^.

Прннудно заложно право настаје на основу одлуке суда. и то на основу 
решења о извршењу извршеним пописом ствари. уписом у земљишне књиге или 
доставом дужниковом дужнику решења о заплени дужниковог потраживања. 
Самим печаћењем извршеника од стране извршног органа суда тражилац 
извршења не стиче заложно право, јер се оно стиче тек погтисом и пленидбом 
ствари^. Принудно заложно право не можс да се стекнс на основу прнвремене 
мсре којом се дужнику забрањује да располаже одређеном ствари^.

Из закона проистиче да права која су стечена уговором или на основу закона 
остају. иако су стечена унутар рока од 60 дана пре дана отварања стечајног пос- 
тупка. Али, и независно од рока. такво стидање разлучног права могло би се 
побијати као правна радња стечајног дужника. Тако, када се у поступку побијања 
правних радњи стечајног дужника правоснажном судском одлуком утврди да 
поравнање, којим се конституишу заложна права на делу имовине сгечајног 
дужника. не производи правно дејство, тада тужилац нема правни основ за сти- 
цање разлучног права на имовини стечајног дужника и ако је уписана интабу- 
лацнја на нелокретности код надлежног опшшнског суда^.
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Разлучно право стечено извршењем у последњих 60 дана пре отварања пос- 
тупка стечаја остаје на снази ако се стечајни поступак не спроводи због тога што 
имовина дужника која би ушла у стечајну масу није довол>на ни за измпрење 
троигкова тог лоступка или је незнатне вредности (чл. 117. ст. 3. Закона о при- 
нудном поравнању. стечају и ликвидацији).

Право ретенције. као основ за стицање разлучног права. у случају отварања 
стечајног поступка изједначава се са заложним правом^. Иначе. пошто се не 
може стећл извршењем, право ретенцнјс не лрестаје као принудно заложно 
право стечено у последњих 60 дана.

Предмет разлучног права могу да буду само ствари. права и потраживања 
која улазе у стечајну масу. на којмма су повериоци пре отварања стечајног пос- 
тупка стекли право одвојеног намирења. Ствари. права и потражнвања морају да 
буду индивидуално одређени да би могли да се нздвоје из стечајне масе ради ост- 
варења разлучног права. При томе. исти делови стечајне масе могу да буду пред- 
мет разлучних захтева више повсрилаца.

3. Разликс у положају разлучпих повсрплаца и излучнмх
овлашћспика

И разлучни ловермоци и излучни овлашћеници имају право на одвојено 
намирење својих потраживања. Њихов различит положај проистиче из чињен- 
ице да се разлучни повериоци намирују из појединих дужникових средстава. док 
излучни овлашћеници траже излучење ствари које не припадају дужнику на 
основу њиховог неког права. Услед тога. разлучни повериоци, за разлику од 
излучних овлашћеника, могу да дођу у положај да део својих потраживања ост- 
варе у поступку стечаја као непривилеговани стечајни повериоци. као и да се 
између њих успостави однос ранга и првенства у погледу остварења разлучних 
права.

Ако део имовине дужника на који је стечено разлучно право (посебна 
стечајна маса) није довољан да се из њега намири потраживање разлучног пове- 
риоца у целини. разлучни поверилац има право да ненамирени део свог 
потраживања оствари као стечајни поверилац (чл. 118. ст. 1. Закона о принудном 
поравнању. стечају и ликвидацији). To значи да он део свог ненамлреног 
потраживања треба да пријави у стечајну масу. да га стечајни управник призна и 
унесе у нацрт за главну деобу. Тај ненамиренм део потраживања разлучног пове- 
риоца дели судбину потраживања свих осталих поверилаца. Биће намирен у тре- 
нугку кад буду намирени н остали повериоци -  када буде извршена главна деоба. 
а према стечајној квоти. У том циљу разлучни поверилац мора да достави при- 
јаву у којој ће бити означсн део имовнне дужнпка на који се односи његов захтев. 
као и износ до кога његово потраживање неће битп покривено разлучним пра-

19. Одлука Савезног суда. Гзс. 53/75 од 12.9.1975, Бмлтен судске праксе Савезног суда, бр. 2/76, 
стр. 3.



вом (чл. 121. ст. 4. Закона о прмнудном поравнању. стечају и ликвидацији). С 
обзиром да разлучнп повернлац не зна да ли he се продајом дужникових сред- 
става остварити већа или мања цена. да ли ћс се намирити у потпуности или 
делимично, он не може да прецизно одрсди тражени износ. Зато такав захтсв 
према разлучном повериоцу не би трсбало ни постављати. Ако разлучно право 
није оспорено. а након његове реализације један део потраживања разлучног 
повериоца осгане ненамирен, онда би стечајни управник требао да призна право 
разлучном повериоцу да ненамирени део потраживања оствари у поступку 
стечаја. Сходно томе у теорији се предлаже да се захтев за одвојено намирење 
третира као пријава потраживања у случају да се из цене постигнуте лродајом 
ствари. на којој је стечено разлучно право. разлучни поверилац не намири у 
целости^.

Будућн да на јсдној ствари, које припадају стечајном дужнику, истовремено 
више разлучних поверилаца могу да имају заложно право, они ће намиривати 
своја потраживања према следећим правилима:

-  разлучни повермлац који има законско заложно право има првенство при 
наплати потраживања у односу на повериоце који су заложно право стекли на 
основу уговора или извршења;

-  ако више разлучних повернлаца имају законска заложна права која спадају 
у различите категорије (заложна права комисионара. шпедитера. превозиоца, 
складиштара). онда првенство наплате имају потраживања ма ког од ових пове- 
рилаца која су настала отпремом или превозом. и то обрнуто реду којмм су нас- 
тала;

-  ако на истој ствари више разлучних поверилаца имају заложна права која 
спадају у исту категорију. без обзнра да ли се радм о законском. уговорном или 
принудном заложном праву (изузетак заложно право отпремника и превозиоца), 
тада се потраживања наплаћују оним редом којим су настала.

4. Остваривањс излучпог и разлучног права

У поступку стечаја излучно. односно разлучно право остварује се: 
подношењем пријаве потраживања и тужбом.

Пријава потраживања, поред фирме повериоца, правног основа и износа 
потраживања, треба да садржи ознаку дела имовине (предмета) на који се захтев 
излужног, односно разлучног повериоца односи. Сматра се да је пријављено 
потраживање утврђено ако га призна стечајни управник и ако га не оспори ни 
један од поверплаца присутннх на рочииггу за испитивање потраживања (чл. 125. 
ст. 3. Закона о принудном поравнању. стечају и ликвидацији).

По извршеном утврђивању потраживања пристутта се намирењу. Намирење 
излучних овлашћеника састоји се у издвајању ствари и њиховој предаји 
овлашћенику. Оно се врши мимо стечајних правила и стечајних квота, одвојено

20. Кашанин, Р., Нешковић, Р., Лекић, И., нав. дело, стр. 316.



од осталих поверилаца. и то у натури и у потпуности. Када се ради о разлучним 
повериоцнма, намирење сс врши уновчавањсм предмста разлучног права и 
исплатом разлучног повериоца из постнгнутог износа. Као и излучни 
овлашћсници, разлучни повериоци нису дужни да чскују главну деобу стечајне 
масе. да би намирнли своја лотраживања, осим ако нису у потпуности намирени 
из ствари на којима су имали разлучно право. Ако ло намирењу разлучног пове- 
риоца остане вишак новчаних средстава, он се из посебне стечајне масе 
(намењене намирењу разлучног повсриоца) уноси у дсобну масу (чл. 118. ст. 2. 
Закона о принудном поравнању. стечају и ликвидацији).

Ако стечајни управнпк или неко од поверилаца присутних на рочишту за 
испитивање потраживања оспори прпјавлзено потраживање. подносиоци захтева 
имају право да поднссу тужбу надлсжном суду. Суд he, ако нађе да је основан 
захтев лица које тражи излучење своје ствари из стечајне масе. пресудом 
наложити предају стварн тужиоцу, а нсћс се ограничити само на утврђивање 
посгојања потраживања^). Ако. пак. разлучни повсрнлац успе у парници. 
стечајни управник је дужан да на основу правоснажне пресуде приступи 
намирењу таквог повериоца.

Титулар излучног права може да га оствари само на стварима које се налазе 
у имовини дужника у моменту отварања етечаја. Издвајање новчаног износа, 
што га је стечајни управник постигао продајом таквих ствари и унео у стечајну 
масу, не може се тражити. У правној теорији језаузет сггав да се не може тражити 
излучење новчаног износа, без обзира да ли је ствар продата пре отварања 
стечајног поступка или приликом уновчења стечајне масе од стране стечајног 
управника^Ч Али, с обзлром да дужнлк нлје могао да прода туђу ствар. повер- 
илац није изгубио право да захтева од дужника да му псплатл пришвени износ на 
име продајне ц ен е^ . Прл томе, ако је отуђење стварл извршено лре отварања 
стечајног поступка. овлашћенлк може да пријави своје потраживање у стечајну 
масу и да се намири равномерно као и остали повериоци. А. ако је отуђење 
ствари извршено после отварања стечајног поступка. овлашћеник може да се 
одвојено намири из износа који је стечајни дужнлк прлмно на име продајне цене. 
односно да захтева да му се устули право на наплату потраживања ако наплата 
није реализована. Излучном овлашћенпку се лз стечајне масе исплаћује оноллко 
за коллко је маса нсосновано обогаћена^.

За разллку од постојећег законодавства Сгечајни закон за Краљевину Југо- 
славију одређивао је да ако се ствар отуђл после отварања стечаја, овлашћенпк

21. Пресуда Врховпог суда Босие и Херцеговиме. Пж. 973/90 од 6.2.1991. год.. Билтен судске 
праксе Врховиог суда Босне и Херцеговнме. бр. 1/91.
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удружемог рада), Привредно—правви приручмнк. бр. 2/81, стр. 14.
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Васиљевић. М„ Трговииско право. Београд, 1991. стр. 302; Гуцуња, Ј., пав. дело. стр. 397.



може тражити да му се из масе излучи већ дата наплата, или, ако наплата још 
није дата. да му се уступи право на наплату (пар. 43. ст. 2). Праву на излучење 
наплате признаван је карактер нзлучног права у том смислу што су наплата, 
односно право на наплату сгупали на место отуђене стварн^.

Карактеристичан случај излучног права и његово остварнвање постоји код 
права на потрагу ствари. Ово право лризнаје се продавцу и комисионару за 
продају односно куповнну робе. а циљ му јс заштита интереса продавца и коми- 
сионара. успоставл^ањем стања које је постојало пре чинидбе. За остварење 
права на потрагу стварл потребно је да куповна цена није исплаћена у целини, да 
је роба послата из једног места у друго. да је роба послата пре дана отварања 
поступка стечаја. а да до тог дана није стигла у место опредељења, односно да до 
тога дана дужник није преузео робу (чл. 111. ст. 1 Закона о принудном 
поравнању. стечају и ллквидацијл).

Излучни овлашћеници. накол повраћаја ствари, треба да подмире стечајном 
дужнику трошкове који су насталн поводом излученс ствари (трошкове 
одржавања, чувања). Трошкови који настану у вези са остварењем разлучног 
права измирују се из прихода остварених продајом ствари, који сачнњавају 
посебну стечајну масу.

5. Закључак

Излучни овлашћеници и разлучни повериоци имају лривилегију поссбног. 
одвојеног. често и потпуног намнрења својих потраживања. Да би се њихов 
положај учинио итго спгурнмјим, да бн се отклониле одрешене дилеме и 
нејасноће, нужно је постојеће законске одредбе изменити и допунити. Прво, у 
терминолошком смислу. да бм се изоштрила разлпка између излучних и 
разлучних поверилаца (као и према свим другам повериоцима стечајног 
дужника) могао би се дс легс ференда за излучног повериоца користити израз 
излучни рвлашћеник. Друго. разлучног повериоца би требало ослободити 
обавезе да одреди износ до кога његово потраживање неће бити покривено 
разлучним правом. с обзиром да он то и није у могућности да прецизно одреди. 
Треће. право излучног овлашћеника на новчани износ у случају отуђења ствари 
треба прецизно регулисати законом.

(члалак примл.см: 03. 07. 95)

25. Горшић, Ф., нав. дело, стр. 164.
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Приврсмспа нарсдба (Mareva Injuction) у сиглсском лраву

Кратак историјат

70-тих година овога века Лондон постаје један од главних трговачких и 
финансијских центара у свету, што има за последицу да се у међународним уго- 
ворнма све више уговара надлежност енглеских судова или арбитража. Да би 
одлуке ових институција биле у што већој мери извршиве и тиме се сачувао 
њихов углед и ауторитет ишром света, енглески су судови почели да изричу 
привремене наредбе типа "Mareva Injuction".

У поступку између Mareva Compania Naviera S.A. против International Bulk 
Carriers S.A. енглески je суд 1975. год. донео привремену наредбу којом се до 
окончања поступка забрањује тужениху да отуђује или уклања изван гтодручја 
судске надлежности ону имовину која се налази код једне Лондонске банкеЧ По 
овом случају привремена наредба наведеног типа добнла је име "Mareva injuc
tion".

Она је у почетку свог постојања онемогућавала уклањање имовине из 
Енглеске у неку страну земљу. а односила се само на странце чија се имовина 
налазила у Енглеској док су они били у нностранству^

Због велике мобилности људи, роба и новчаних средстава у другој половини 
седамдесетих година овога века, пршзремена наредба почела се изридатн и за

1. Mareva Compania Naviera S.A. v. International Bulkcarriers S.A. Lloyd's Law Report 1975. 2. стр.
509.

2. Случај Mareva on. цит. стр. 509.



особе (странце) које имају стално ттребивалиште у Енглеској^.
Током времена привремена наредба типа Mareva постала је једно од 

најефикаснијих средстава енглеских судова у спрсчавању туженика да гтрикрива 
своју имовину у намери отежавања или онемогућавања обезбеђења извршења 
судских одлука донетих у корист тужиоца пред енглеским судом или арби- 
тражом.

Кратко речено. Mareva injuction у енглеском праву значи привремену 
наредбу којом се онемогућава изношење имовине из Енглсске у неку страну 
земљу.

Правио рсгулисаљс издаван.а прпврсмспс иаредбе

Напред изнета пракса енглескпх судова^ утицала јс на промену законо- 
давства па је чланом 37. Закона о Врховном суду 1981. год. одређено:

"1. ГТрвостепени суд може донети одлуку било у току поступка или при 
доношењу пресуде којом се одобрава привремена наредба или имовина ставља 
под контролу увек кад суд то сматра основаним и сврсисходним.

2. Свака таква одлука може бити безусловна или под таквнм условима које 
суд сматра оправданим.

3. Надлежност првостепеног суда на основу тачке 1, да у току поступка може 
донети привремену наредбу којом спречава странку у намери уклањања имовине 
изван надлежДости Првостепеног суда или другачијег располагања имовином, 
обухвата оне случајеве када странка има месго пребивалишта, боравншта или 
пословања на подручју надлежности суда као и оне случајеве када странка нема 
место пребшзалишта. боравишта или пословања на подручју надлежности суда".

Сврха приврсмене нарсдбе

У напред наведеном члану садржина је сврха изрицања привремене наредбе 
којом се спречава туженик да уклања имовину или део имовине с подручја

3. Rasu Maritema S.A. v. Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi (Pertamina), Lloyd's Law 
Reports 1977, 2, str. 397.; Charted bank v. Daklouche 1980. наведено према Упоредно помор- 
ско право и поморска купопродаја 1979, бр. 84. стр. 58; Third Chandris Corporation v. Unima
rine S.A., Lloyd's Law Reports 1979. 2. str. 184.

4. Lord Denning je y наведеном случају "Pertamina" дао смернмце којих би се требало 
придржавати у поступку изрицаља прнвремене наредбе с обзиром да ова матермја још 
није била регулисана законом. Те смернице су: а) Тужилац мора потпуно м искрепо изнети 
сав материјал за који он зна и о којем судмја мора бити обавештем; брТужилац мора 
пружити појединости о свом захтеву. његов износ као и прмговоре протмв захтева; ц) 
Тужилац мора навести неке разлоге за то да верује да тужеии има имовине у Еиглеској; д) 
Тужилац мора навести неке разлоге за своју тврдњу да постоји ризик да се нмовина 
уклони у иностранство; е) Тужилац мора обезбедити јемство за случај да тужени претрпи 
штету неоснованом привременом мером.



надлежнсти суда. одкосно да је пренесе на другога који је у надлежности суда, али 
с крајњом намером да се имовина пренссе изван подручја надлежносги суда.

Основна намера привремене наредбе састоји се у обезбсђењу тужиочевог 
потраживања стеченог на основу одлуке суда према туженику или према 
трећима који заједно с тужеником располажу његовом имовином, а гтротивно 
одлуци суда.

Њена сврха није и не може бити остварење тужиочевог потраживања. To 
произилази из основне разлике битних обележја поступка осигурања и поступка 
извршења.

Н адлсж пост снглсских судова или арбитражс као прсдуслов за 
покрстањ с поступка за издавап.с приврсмсис нарсдбе

Спор у иогледу главне ствари а за који се тражп издавање приврсмене 
наредбе мора бити:

-  у надлежности енглеских судова; или
-  да се решава пред Арбитражом у Енглеској; или
-  да се по одобрењу суда а на основу RSC (Правила Врховног Суда) Упут- 

ство бр. 11. наведсни спор може рсшаватп на основу достављања изван 
надлежности енглеских судова.

Уколико се спор у главној стварм не воду у Енглеској не може се тражити 
издавање привремене нарсдбе^.

Привремена наредба може се затражити и у случају када је у некој другој 
земљи донета правоснажна пресуда. па тужилацтражи да је изврши у Енглеској 
али поступак њеног признања у Енглеској још није окончан.

М омснат када сс можс покрсиути поступак за издаван.е приврС]Мспе
нарсдбе

Поступак за издавање привремене наредбе може се покренути само ако је 
судски поступак већ у току, односно све док извршење не буде спроведено. 
Међутим суд је овлашћен да у складу са Чланом 12 (6) (ф) Закона оАрбитражи 
(Arbitration Act 1950). донесе привремену наредбу у циљу осигурања 
потраживања у арбитражном поступку н пре његовог покретања^.

5. Случај Siskina. Lloyd's Law Reports 1978.1. Брод "Siskina'' превозио je терет c којим je noToiryo. 
Власници терета захтевапи су издавапл прнвремене наредбе којом би се забранило осигу- 
ратељима да иеплате осигуранипу бродовласнику. За надлежист енглеског суда у главној ствари 
није постојао пи један разлог. Међу страпкамауговорепа је надлежпостсуда у Ђеиови иа оснооу 
нздатих теретннца. Спор о терету иођеп је ма Кипру. У овом случају претпоставке за издапан>е 
привремене иаредбе нису постојапе па је захтев ваљало одбмти.

6. Види члан 8 (5) ICC правила МТК у Паризу. на сназн од 1. јануара 1988.



Првосгепени суд може да изда привремсну наредбу и пре гтокретања судског 
поступка алп са одложним условом^.

П оступак за нздавање приврсмсис иарсдбс

Поступак се покреће захтевом за нздавање приврсмсне наредбе .којп се под- 
носп Трговачком суду у одсуству туженика (ex parte) судијм који суди у нсјавној 
седници (judge in chambers).

Уобичајено јс да странка не подносн захтсв директно прско свог заступника 
(solicitor) него путем адвоката (counsel/barristcr -  адвокат који има право да зас- 
тупа на суду). па се и заказнвање рочишта врши у договору са адвокатским 
службенпком^. Подносилац захтева је у обавсзп да уз захтсв достави и тужбу. 
Тужбени захтев (points of claim) може се прецнзиратн каснпје.

Основни документ који подносилац захтева (applicant) мора поднети суду је 
изјава под заклетвом (affidavit)^ која треба да садржи:

1. природу тужиочевог потражлвања (накнада штсте. псплата дуга)^;
2. износ;

7. A V. В. Lloyd's Law Reports 1989. 2. стр. 423. Тужилац је са тужемим закључио уговор о продајм 
брода и сходпо то.\те уплатио депозит на њнхов заједпичкн рачун. Тужилац је у захтеву за 
издавагве привремене иаредбе мавео да предметни брод у момеиту предаје вероватно неће бити 
у стаљу како је уговорепо. Како Тужени није имао имовипе ма ггадручју енглеског суда то је 
тужилац захтевао издавање прнвремеие наредбе којом би се "замрзла" имовииа на заједннчком 
рачуиу. У моменту подношења захтеватужилац ннје стекао правни осмов (разлог) за подиза1 ве 
тужбе у главној ствари све док брод не буде предат. Суд је издао привремену наредбу под 
одложним условом. с тим да оиа ступа на снагу моментом предаје брода. Супротно је одлучено у 
случају Siporex Trade S.A. v. Comdel Comodities. Lloyd's Law Reports 1986.2. 428. где je наведепо да 
привремена наредба ие може бити издата због тога што у моменту подмошеља захтева за 
издаван>е привре.мене наредбе. тужилацјош увек није стекао (правни осиов) разлогза подмза1 ће 
тужбе у главној ствари.

8. Внди више о томе. Десанка Куртовић. Епглески за сту'демте права, Београд 1980. стр. 72.
9. Према Black's Law dictionary, пето издање 1979. afDdavit je: "micana или штампапа декларација 

или изјава о чшћепицама дата доброволдга и потврђена заклством нли свечаном илм формал- 
ном тврдњом од стране особе која је даје. пред лнцем које је овлашћеио да прими такву изјаву 
или заклетву".

10. ПЈта наиме зиачи "природа тл'жиочевог потраживанЈа" као услов да добнјаи>е привремеие 
наредбе садржапо је у изјавн Sir D. Cairns, поводом одлуке lorda Denninga у поступку између 
RASU MARITIME S.A. протнв PERTAM1NA где се каже: "...да бн добио прнвремспу паредбу, 
тужплац мора учипити случај (своје потражпва!ве) вероватпим,те уверити суд да за ibera у том 
предмету постоји велика вероватпост успеха. Немогућеје навести било какво прецизмо правило 
о то.че који степен вероватности би оправдао доношење прпвремепе маредбе. али мислим да 
судија који води поступак није само овлашћен, иего и обавезан да обратм пажљу на питање 
вероватности ту'жиочевог успеха у предмету, те да у том светлу приступи материјалима који су 
му поднети, било да је то доказама докумеитација нли пешто друго што бм указивало да се радн 
о тужбеном захтеву којм има чврсте оспове (a good arguable case)", павсдемо према Зоран Тасић, 
УПК 1987. број 113/114 стр. 86.



3. приговоре тужсника;
4. чињенице које указују да тужсннк поседује имовину на подручју 

надлежности енглеског суда. Имовину тужсника треба штоје могуће прецизније 
индентификовати (нпр. навести Банку или њену филијалу, адресе, рачуне и у 
којим валутама, висину износа ако је могуће).

5. навести доказе на основу којпх се може закључити да постоји оправдан 
ризик да ће туженик, уколико привремена наредба не буде усвојена, у циљу 
онемогућавања извршења судске одлуке. уклонити своју имовину с гтодручја 
надлежности суда нпр. чињсница да је туженик сзрано правно лице, страни 
држављанин, да се имовина у Енглеској не води на његово име иако туженик
успешно води послове у Енглеској^. да има блиске контакте са иносгранством 
који му омогућавају брзу маниггулацију имовином.

6. учинити вероватннм постојања опасности да уколико суд не донесе 
привремену наредбу бшто која прссуда у корист тужиоца. а коју добије у 
Енглеској. неће моћи бити извршена.

7. изнети све друге релсвантне чпњснице које могу бити од значаја за 
издавање привремене нарсдбе. којс су познате подносиоцу захтева и за које држи 
да могу бити од помоћи суду.

8. обавезу тужиоца да ће накнадити туженнку или трсћој страни било какву 
штету која им је нанесена привременом наредбом. а за коју се утврди да је била 
неоснована.

Укратко да би суд прихватио предлог за издавање прнвремсне наредбе није 
довољно да тужилац покаже да јс његов тужбени захтев у погледу основа и 
доказа само "prima facie evidence", већ више од тога тј. тужилац мора да увери суд 
да је његов тужбени захтев зиста основан ("a good arguable case").

Подносилац захтева уједно треба да достави суду и предлог текста одлуке.
Усвојена привремена наредба по правилу садржи слсдеће.

О бавсш тељ е тужспом

Да се том наредбом туженом забрањује да уклони или на било који други 
начин располаже са имовином ближе описаном у даљем тсксту.

Да је наредба усвојена под ниже наведеним условима па се скреће пажња 
туженом да је пажљиво прочига и да консултује адвокате што пре. Тужени има 
право да поднссе захтсв за укидање или измену наредбе.

У случају да тужени лрекрши ову наредбу биће проглашен кривим за 
непоштовање одлука суда и може бити кажњен а његова имовнна заплењена.

11. Прмнц Abdul Rahman v. Abu Taha. Lloyd's Law Reports 1980.2. стр. 565. Чињеница да тужени
таје своје кућпе адресе навелаје Lorda Denninga на закључак да су њихове куће уписапе на
туђа имеиа. како би онемогућили своје повериоце да се покушају намирити из вредности
њихових кућа.



Нарсдба

Дан када је захтев поднет и преко кога адвоката (barrisi(er). мме судије 
назначујући да је судија упознат (одржао рочиште) и ирочитао affidavit. У хитним 
случевима захтев за издавање привремсне наредбе може бити усвојсн и без 
подношсња affidavit, али је тужилац у обавсзи да то уради што је пре м огуће^.

На основу напред наведеног захтева судија доноси одлуку којом се забрањује 
туженомда:

"уклања своју имовину или располаже са њом. да уступа своја права, 
оптерећује је. ставл^а хипотеку, или неки другн тсрет или да на било који други 
начин располаже са њом на подручју надлежности суда док не испуни своју 
обавезу утврђену коначном арбитражном одлуком. осим износа који прелази 
суму од USD 720.000^.

Привремене наредбе овога типа су најчешће. Међутим, када суд није сасвим 
сигуран у основаност тужбеног захтсва или сматра да нису испуњени услови из 
Члана 37. Закона о врховном суду он има право да наложм тужекику да се 
тужени изјасни о целокупној вредности своје имовине како на подручју 
надлежности суда тако и изван његове надлежности, тачно одређујућн врсту 
такве имовине, да ли постоји неки терет на њој, или неко друго право које 
ограничава туженика да с њом располаже, гдс се налази, да ли је тужени држи у 
своје име или заједно са неком другом особом или особама или преко заступника 
(nominees) или на било који други начин у туженпково н м с^ .

Као што се примећује у овом случају наложено је тужсном (disclosure order) 
да се изјасни о својој имовини која се налази изван подручја надлежности суда. 
Суд сматра да је овај налог увек оправдан када он служи и када је од помоћн да се 
спроведе поступшак н изда привремена нарсдба^.

Тужени се по правилу жале на овако широк налог суда истичући да суд није 
овлашћен да изда такав налог или да је он заиста неправично "unduly oppresive".

12. Gidrxslme Shipping Co. Ltd. v. Tantomar Transporters Maritimos Lda.. Lloyd's Law Reports 1994, 
2, str. 394.

13. Gidrxlme v. Tantomar. on. цмт. стр. 394.
14. Тако y наведеном случају Gidrxime v. Tantomar, on. цит. стр. 394., судија Colman наложио je 

тужеиом да се изјаспи: "5. Да тужени у року од 7 дапа од даиа прнјема ове Наредбе 
припреми и да изјаву под заклетвом у везн са: а) целокуппом љеговом имовином као и 
место где се опа палази иа подручју падлежности су'да; б) Идептификује све бродове који 
су власништво тужепога и којима on управл.а као и презентмра све уговоре о закупу бро- 
дова; ц) детаље о свмм банковним рачунима где се пла1ђала и/или n.naha возарина, закупн- 
ина. и друге накнаде укључујући н следеће детал.е: (i) пмепа лица које имају (држе) те 
рачуне; (ii) број рачуна; (Ш) филијалу баике у којој се држи рачун; (iv) износ (салдо) иа 
рачуну".

15. Нешто другачије је одлучено у случају Ashtiani v. Kashi, Lloyd's Law Reports 1987, 1, crp. 
888. y коме јесуд стао на становиште да и "disclosure order" треба да буде такође ограпичен 
на одређепу имошшу тужемика.



Суд је овакве приговоре по правилу одбацивао наводећи да је његово 
овлашћење садржано у Закону о Врховном суду 1981. год. и Закону о Арби- 
тражи из 1950. год. и да је овај налог издат у циљу да се сагледа којом имовином 
тужени располаже. а што му у крајњој линији омогућва да оцсни да ли постоји 
оправдан ризик. да уколпко се привремена мера не усвоји псхтоји заиста веро- 
ватноћа да пресуда буде ударац у празно ("brutum fulmcn").

Тужснмк има право да слободно располаже са имовином која прелази износ 
тужиочевог потражнвања, а који се наводи у нарсдби. о чему ће касније бити 
вмше рсчи.

Ако је вредност (новчане) имовине коју туженик поседује на подручју 
надлежности суда мања од оне коју је суд утврдио у прпвременој наредби. a 
туженик гтоседује и друга не новчана средства, таква ће одлука спречавати 
тужсника да располаже и таквом имовином. уколико суд не реши другачије.

Основни је принцип да се ммовпна на којој се тражи издавање привремене 
наредбе што је могуће прсцизннје идентифпкујс.

Зато је пшребно да се утврди да туженик поседује имовину на подручју 
надлежности суда. али не и пружити чврсте доказе о њеној вредности^. 
Међутим није. довољно нн просто навођење да. иако туженик момснтално нема 
имовине на подручју надлежности суда. постоји оправдано всровање да ће је у 
скорој будућности имати.

Дсјство приврсмснс иарсдбс прсма тужсиом

Ако је туженом наређсно да не сме да предузима радње наведене у наредби 
он те радње не сме да предузмма било лично нли преко својнх директора, руко- 
водиоца. запослених. заступника или на бпло кои другн начин^.

Дејство привремене наредбе је "inter partes" оно је врсменски ограничено и 
само изрицање привремене наредбе не мора да буде ни у каквом односу са раз- 
логом за подизање тужбе на основу кога је заснована пршзремена нарсдба. Чак и 
ако тужилац успе у спору у главној ствари то аутоматски не значи да привремена 
наредба траје до коначног намирења тужиоца.

Приврсменом наредбом тужилац не стиче никакво својинско или заложно 
право или било какав други терет на имовини туженика (нема апсолутно-правно

16. Third Chandris Corporation v. Unimarine S.A. on. цит.:"Тужилац треба да пружм некакве 
доказе. осиову за вероваље да Туженпк овде има ммовипу. У већини елучајева Тужилац не 
може знатн висину вредности имовине; Може имати само одређене показатеље о томс. 
Постојање бапковног рачупа у Емглеској је довољмо, без обзира да лм на рачуну има 
иоваца или не“. наведеио према Зорап Тасић УПК број. 113/114 стр. 82.

17. S.C.F. Finance Co. Ltd. v. Khalil Said Masri i Ina’am El Masri. Lloyd's Law Reports 1985, 3. стр. 
206, наведено прсма Клара Ведриш. Упоредмо поморско право и поморска купопродаја 
1985. бр. 107-108. стр. 483.



дејство). Овде се ради о поступку "in personam" који се води против одређене 
особе. за разлику од поступка "in rem" који се води против одређене ствари.^

Дсјства приврсмсис иарсдбс прсма трсћима

Привремена наредба има ттравно дејство и према трсћкма и она по правилу 
садржи обавештење свим трећим лицнма која су било посрсдно било нспосредно 
укључена у тужениково пословање садржавајући јасне и прецизне налоге којих 
се онл морају придржавати. Као нпр. налог банци да стави суду на располагање 
сву релевантну документацију која је у всзи са пословањем лреко тужениковог 
рачуна (нсплате. уплате задужења. подаци о повериоцмма и дужницима). да се 
сва средства или имовина туженика замрзну. као и да нису дозвољене било какве 
исплате с тужсниковог рачуна. налог складишту да не издаје робу. као и друге 
трансакцнје које укључују његову имовину.

Сматраће се да не поштује наредбу суда свака грсћа особа која је била 
обавепггена о њој. а која то ради било чнњењем или нечињењем. Бпло која особа 
која непоштује ову наредбу може бити послата у затвор. кажњена новчаном 
казном или јој имовина може бити заплењена.

Јсмство

Тужилац у захтеву за издавање привремене наредбе преузима обавезу 
(undertaking) да ће обештетити туженог за евентуалну штсту која би настала 

' неоснованошћу тужбеног захтева пли прнвремене наредбе^. Таква обавеза 
мора бити поткреплзена неком гаранцијом или јемсгвом.

Трајаљс приврсмснс маредбс

Привремена наредба остаје на снази до правоснажног окончања поступка у 
коме се одлучује о главној ствари (судски или арбитражни) или док је суд не 
измени или укине.

Тужени (или било која трећа страна која је обавештена о овој наредби) може 
да захтева од суда да суд или измени или укине прнвремену наредбу. Да би суд 
поступио no његовом захтеву, тужени је у обавези да обезбеди или банкарску

18. Arrest of ships -  1 Hill. Soehring. Hosoi. Helmer. str. 37, 38.
19. Према Black's Law dictionary, 5th edition. 1979. undertaking je: "обсћање. обавеза или стипу- 

лација. Обавеза једне уговорне страие према другој. за разлику од узајамног обавезивања 
уговорних страна. Оиа не мора да подразумева causu (consideration) правног посла. У 
посебном смислу. обећање дато у току прапмог поступка од стране парннчне страике или 
њеног адвоката. геисралнр као услов за добијање неког уступка од суда или противне 
страие. Обећање или јемство у било којој форми".



гаранцију коју издаје тзв. првокласне светске банке или евснтуално "Letter of 
Undertaking" које издају Клубови за запггиту и одттггету ( тзв. Р & I clubs).

Трошкови прсма трсћпма

Уколико се утврди да је привремена наредба била нсоснована и њоме 
проузрокована штета трећим лнцима. тужилац је у обавези да им плати разумне 
трошкове или оне трошкове на које га суд обавеже.

П оступак пакоп успајања приврсмснс иарсдбс

Кад суд усвоји привремсну наредбу обавсштење о томе доставља се 
туженику односно његовим заступницима и трећима. Достављање по правилу 
врши тужилац a no налогу суда. Уколико тужени жели да се упусти у спор он 
мора то да потврди пријем позива на суд у року од 21 дан од дана његове доставе. 
Пријемом привремене наредбе тужени стмче право да поднссе захтсв за њено 
укидање или пзмену. Упутсгво о наведсном, као пгго смо напред навели, 
садржано је тексту одлуке.

Поступак по захтеву туженога води се прсд судијом у нејавној седници (juge 
in chambers of High Court Queen's Bench Division Commercial Court) алл y присуству 
друге стране контрадикторно.

Против ове одлуке могуће је уложити жалбу другостепеном суду (Court of 
Appeal) који онда расправл>а у прмсутву јавности.

Туженик подноси захтев да се или потпуно укине привремена наредба или да 
се она измени.

Тужени по правилу захтева укидање привремене наредбе наводећи све 
чињенице и доказе као и своје увсрење да усвојена привремена наредба пред- 
ставл^а у суштини њену злоупотребу с обзиром да нсма разумне опасности од 
уклањања или расипања његове имовине изван надлежности суда и да је привре- 
мена наредба само једна врста прлтиска на њега да би се постнгло поравнање a 
никако обезбеђење као што би и зребало да буде^.

Суд ће укинути прпвремену наредбу ако нађе да је иста била неоснована што 
за туженика представља велико олашање с обзлром да није морао да положи 
јемство.

Такође суд може да измени усвојену привремену наредбу дозвољавајући 
туженом да може да располаже "замрзнутом" имовином али само у пословне 
сврхе нпр. плаћање обавеза које проистичу из редовног пословања. Свакако да 
овако усвојена привремена наредба представља велики рлзик за тужноца, јер се 
може десити да се лмовлна тужиоца знатно умањи и тиме доведе у питање 
намирење главног лотраживања. Привремена наредба у овој форми се усваја

20. Z. V. AZ. Lloyd’s Law Reports 1982.1, 5S5.



само под условом када суд није сасвмм уверен у вероватност тужиочевог захтева 
("a good arguable case").

Суд ће укинути већ усвојену привремену наредбу и у случају да тужени 
обезбеди јемство, о чему је већ било речи.

(члаиак примл>сп: 23. 05.95)



МЕЋУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО

Међународиа рсгулатива

Incotcrms 1990

Међународна трговинска комораје још 1936. објавила прво нздање збирке 
правила за тумачење трговачких термина. Ова правила позната су под називом 
"INCOTERMS", а уз назив је бројком означавана година објављивања сваке кас- 
није редакције (INCOTERMS 1953, INCOTERMS 1980).

У пословним трансакцијама INCOTERMS су широко гтрпхваћени и пред- 
ставл^ају вероватно најраспорстрањенија правила која се користе у међународној 
трговини. Овн термини имају велики утицај на праксу. али њихов значај 
пронстиче и отуда што се заснивају на уговорној пракси. Међународна трговин- 
ска комора. наиме, истражујс и сабира пословну праксу, алп јс на одређени начнн 
и редигује те формулише у целовит систем, прилагођен савременим потребама. 
Утемељеност правила на пракси и доводи до потребе да се термнни чешће 
мењају, јер на новине у међународној трговини (па и у оном техничком, опера- 
тивном смпслу. у методу одвијања трансакција) утичу многи фактори.

Последња верзпја правила Међународнс трговинске коморе за тумачење 
трговачклх термпна објављсна јс још 1990 (публикација МТК 460). Иако INCO
TERMS 1990 уноси доста новина у односу на раније стање, још се у пракси наил- 
ази на случајеве да сс странке у уговорима позивају на термине из претходннх 
редакција.

Нова верзија INCOTERMS-a усклађена је са значајннм променама у 
међународној трговини (све прпсутнија пракса обраде података путем рачунара 
и преноса порука и средстава електронским путем н др.). Зато је ваљало 
трговачким правилима осигурати исти положај купца за време транспорта робе, 
посебно када се ради о хартијама од вредности, који он има када такве папире 
директно прими од продавца (а не електронскпм гтутем). До потребе мењања 
правила довели су и новн методи превоза (гтревоз у контејнерима, тзв. мултимо- 
дални транспорт, превоз камионмма и железничким вагонима у бродовима типа 
roll-on/roll-off и друге технике превоза)..



Нова верзија правила -  INCOTERMS 1990 садржи укупно 13 термина. У 
односу на досадашње рсвизије. унст јс један новп термин. а укинута су два тер- 
мина. Уведсне су нове скраћенице за термине и њихова нова класификација 
односно ново групнсање.

INCOTERMS 1980 гтредставл>ли су термине у растућем рсдоследу обавеза 
продавца. Ова всрзија почињала јс мннималном продавчсвом обавезом (FXW ... 
Ex Works) . а завршавала се максималном обавезом (D D P... Delivered Duty Paid). 
Међутим. због додавања новмх тсрмпна на всрзнју уз 1953. у INCOTERMS 1980 
редослсд по растућмм обавезама продавца нијс сасвим поиггован.

INCOTERMS 1990 је доследан у применм прпнципа растуће обавезе про- 
давца пршшком навођена термпна и њнховог груписања.

У редоследу. после ЕХТУнаведени су INCOTERMS који започињу са Free и 
који препуштају одговорност за међународни транспорт купцу.

Следећу групу сачињавају четири термина који почињу са С (за Cost. Car
riage). no којима одговорност за мсђународни транспорт пада на гтродавца.

На крају долази група D (Delivered).
Прсдност оваквог редоследа је у томе што сви термини који се односе на 

продају на отпремној страни почнњу са F. а они за продају на одредишту (ризици 
међународног зранспорта падају на терет продавца) долазе на крају и почињу са 
D.

INCOTERMS 1990
група скраћенлца назив начин

превоза
продаја на 
на поласку/ 
одредишту

EXW Ex Works 
франко фабрика 
уз назнаку мсста

сви начини РР

F FCA Free Carrier 
франко превознмк

сви начини РР

FAS Free A iongside Sh ip 
франко уз бок брода 
уз назнаку луке отпремс

поморски РР

FOB Free on Board 
франко брод уз назна- 
ку луке отпреме

поморски РР

С CFR Cost and Freight 
цсна с возарином уз 
назнаку луке опрсделења

поморски РР

C1F Cost Insurance Freight 
цсна с осигурањем и

поморски РР
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СРТ

возарином уз назнаку 
луке определсња
Carriage Paid To сви начпни РР 
возарина плаћена до... 
уз назнаку мсста

CIP
определсња
Carriage Insurance Paid сви начини . РР 
возарина и осигурање 
плаћенп до...навсденог 
места определења

D DAF Delivered at Frontier копнени _

DES

ислоручено на граници 
уз назнаку места
Delivered Ex Ship поморски РО 
испоручено франко брод

DEQ
уз назнаку места
Delivered Ex Quay поморски РО 
испоручено франко 
обала. царина плаћена 
уз назнаку луке

DDU
определења
Delivered Duty Unpaid сви начини РО 
испоручено неоцарињено 
уз назнаку места

DDP
определења
Delivered Duty Paid свиначини РО



На днсвном рсду у свсту

Усаглашавањс прописа са Европском упијом

Европска комисија је одобрила тзв. Белу књигу о лрилагођавању законо- 
давстава земаља Средње и Источне Европе унутрашњем тржишту. 
Отпочињање преговора о приступању овпх земаља Унији може бити одгођено 
све док се њихово законодавство не уподоби европским законима. Бела књига се 
односи на земље са којима Унија има споразуме о придруживању (Пољска, 
Чешка, Словачка, Мађарска, Румунија. Бугарска); но, убрзо може доћи до 
примене њених ставова и на балтичке земље. чије се гтридружнвање припрема.

Бела књига не поставља правне обавезе земљама на које се односи, али је 
јасно да ће испуњавање у њој постављених услова омогућити процену када треба 
отпочети преговоре о пристуттању.

Бела књкга представл>а, у основи. каталог законодавних мера које треба 
да буду усвојене. са описом техничких и административних послова који се 
морају обавити; документ садржи и предлог техничке помоћи коју Унија може у 
том послу да пружи.

Либсрализација дсвизног рсжима у Мађарској

У Мађарској се припрема нови девизни закон који треба да знатно либер- 
ализује девизно пословање, посебно за правна лица. Предвиђа се укидање пос- 
тојеће обавезе претварања девиза у форинте -  убудуће he предузећа и друга 
правна лица моћи да полажу девизни прилив на девизне рачуне код пословних 
банака у земљи (на овај начин ће бити избегнути трошкови конвертовања 
форинти у девизе, што је наводило мађарске субјекте да део девиза држе у инос- 
транству).

Поред наведених промена, предвиђа се слободно инвестирање средстава у 
иностранство -  за оснивање филијала или оснивање предузећа (па и куповином



удела у већ посгојећим предузсћима) уз услов да мађарско учешће у страном 
предузећу буде најмање 25%.

Физнчка лица ће моћи да купс годшпње до 800 САД долара за туристичке 
сврхе. док се за уилате у форинтама домаћим туристичким агенцијама за путо- 
вања у иностранство не предвиђају огранпчсња.

Нови пропис о страиим улагањима у Казахстаиу

До скора јс материја страннх улагања у Казастан била урсђена пролисом 
који је донет 1990. када је ова земља још бпла у саставу СССР. Међутнм, од јану- 
ара 1995. на снази је новн закон о страним улагањима. који су потенцпјални 
улагачи из иностранства очскивали са доста нестрпљења. По оцени страних 
правника. нови пропис јссте донео поболлиање режима улагања пз иностран- 
ства. алм поједнна решења нису довол>но изграђена или су остала нејасна.

Као страни улагачи могу се појавити физичка лица -  држављани других 
држава. правна лица са седиштем у иностранству и међународне организацијс.

Закон познаје следеће облмкс улагања: оснивање прсдузећа, оснивање 
филијале, улагање у постојсће друштво, оснивање прсдставништва и уговорну 
сарадњу са државним институцнјама.

Странци могу имати предузећа у потпуном власнпштву или у комбинацији 
са домаћим партнерима (мешовита предузсћа). По облпку. предузећа могу бити 
друштва са ограниченом одговорношћу и акционарска друштва.

Подружница страног предузећа сматра се по закону делом страног 
оснивача и у Казахстану нема својство правног лттца.

Закон ограничава делатност представннштава сграних лида на прштремне 
и претходне радње за закл^учивање послова; она се не могу бавити пословима у 
смислу да их извршавају односно не могу имати своју самосталну делатност.

Уколико странац преузме (кугш све удсле или акцнје) у постојећем 
предузсћу, оно не губи свој правни персоналитет. али се морају испунити нски 
захтеви у погледу регистрације који су гтрописанн Законом о страннм улагањима 
и који се односе само на предузећа са страним улогом.

Уређивање уговорних аранжмана измсђу владе и страних улагача још није 
довол>но -  предвиђа се да се за поједине аранжмане одрсђснс гаранције дају 
страним улагачима поссбним законима. У ранијем нерподу ови облицп улагања 
су се највише јављали у области производње нафте. па се и сада очекује такав 
развој. Отуда се очекује да ће новим законом о уговорима у нафтном сектору, 
који се припрема, матернја уговарања између страних улагача и државе односно 
државних институдмја бити ближе регулисана.

Закон даје страним улагачима тзв. национални третман и гарантује им 
услове којн не могу бити неповољнијм од услова којн важе за домаћа лица. У 
појединим детаљима за сгранце се прсдвмђа и нешто повсљнијп режим -  на 
лример, ако им је такав поваљнији положај дат међународнлм спорзумима у



којима је Казахстан страна уговорница. када странм улагачи учествују у поступку 
гтриватизације те у друпш случајевнма којс можс предвпдети казахстанско 
законодавство.

Закон изричито гарантује сграним пнвеститорима заштиту од национал- 
изације и експропрпјацнје. осим у случајевима када је експропрпјација у 
друштвеном интерссу и увсдена без днскриминацнјс као и уз промптно плаћање 
одређе накнаде (ова широка формулацнја о "друштвеном мнтерссу" већ је изаз- 
вала кргггике и у домаћој и страној стручној јавности). Закон такође гарантујс 
страним улагачима и заштиту од промена прописа на њнхову штету.

У законске гаранције страним инвеститорима спада и право на трансфср 
добити у иностранство.

Закон уводи и одређене подстицаје за сгране улагаче -  пре свега су то 
ослобођење од царина (за увоз робе која представл>а страни улог те.робе која се 
увози за потрсбе сгранаца који су запослсни у прсдузећима са страним капи- 
талом), као и одрсђсне пореске олакшице за предузећа са одређеним страним 
улогом.

У погледу радног односа домаћих лица у предузећима са страним кагш- 
талом. Закон о страким улагањима прсдвиђа да услови запошљавања локалних 
радника не могу бити неповољнији од оних који су прописани радним законо- 
давстом Казахстана.

У погледу решавања спорова између домаћих и страних улагача. Закон је 
разрешио дилему о могућности уговарања арбмтраже која је постојала у пре- 
тходном периоду. Сада је разјашњено да партнери имају могућност да уговоре 
решавање спорова по Правилнмку о мирсњу и арбитражи МТК. надлежност 
Арбитражне комисије Казахстана те примену Арбитражних правпла UNCI- 
TRAL-a. По декрету парламснта. Казахстан јс "наследио" мсђународне спора- 
зуме које је закл>учио бивпш СССР; прсма томе, за Казахстан важе односно 
примењују се одредбе Њујоршке конвенцмје о признавању и извршсњу страних 
арбитражних одлука.

Тсш коћс у тумачсњу рсжима улагаља у Руснју

Правну несигурносгу всзи са директнпм улагањем капитала из иностран- 
ства у Русију добро илу'сгрује питање које се нсдавно појавило: постоји ли 
обавеза страног улагача да добије одобрење Централне банке за улог у 
девизама? Питање јс изазвало досга узбуђења међу страним инвеститорима и 
онима који се спремају на такав подухват.

До фебруара ове године важила јс прстпоставка да улог странца у готовом 
не подлеже никаквим одобрењима. Основ за ово схватање било јс тумачсње да 
Закон о страним улагањима, који нсма одредбе о таквим формалностима, укида 
захтев за регистровањем страног улога код Централне банке који је постојао у 
совјетској сри.Међутнм. по тврђењу у нскмм лпсговима у Москви и у Лондону,



Централна банка је упутила циркуларни допис неким руским банкама са 
тврдњом да уггутство које је издала ранија Државна банка СССР у погледу рег- 
истровања страног улога у новцу још важи. На конфсрснцији у Цснтралној 
банци званичници Банке негирали су постојање писма. али су представници 
међународне пословне заједнмцс у Москви пзразплн забринутост -  ако се 
покаже да је пријавллтање инвестицпје било нсопходно. може сс показати да ће 
имати тсшкоћа са зрансфсром добпти и репатрнјацнјом капитала у иностран- 
ству; с друге стране. одобрење Централне банке може знатно продужнти процс- 
ДУРУ коЈУ страни улагач мора спровести прс но штозаиста почнс са пословањсм 
у Русији. Појавила су сс тумачења да сс заправо писмо Централне банке 
односило не на стране улагаче, већ на субјскте у које се улаже странм капитал те 
да иза свега стоји намера Банке да обезбедн да се девизе. унсте као страки капи- 
тал. претворе у рубље.

Изгледа да се припрема нови пропис у области пријављивања и одо- 
бравања улога-странаца у девизама који би трсбало да отклони постојеће дилеме 
односно несигурност.



Рсшавањс мсђународних спорова

Модсл арбитражпс клаузулс за примсиу UNCITRAL-ових правила

Комисија Уједињених нација за мсђународно трговачко право -  UNCI- 
TRAL (на енглеском јез[[ку: United Nations Commission on International Trade Law, 
на француском језику: la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international -  CNUDCI) донела je арбитражна правила за ad hoc арбитраже. Ова 
ce правила све чешће примењују у споровима у којима странке потичу из 
различитих држава. Као своја правмла усвојиле су их чак и нске инсгитуциона- 
лне арбитраже (Арбитражни центар у Куала Лумпуру. на пример).

При уговарању примене арбитражних правила UNCITRAL-a треба 
користити модел арбитражне клаузуле односно посебног арбнтражног спора- 
зума који је сама Комисија препоручила:

иа снглсскомјсзику:

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the 
breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with 
UNCITRAL Arbitration Rules as at present at force.

Note -  Parties may wish to consider adding:
(a) The appointing authority shall be .. . (name of institution or person);
(b) The number of arbitrators shall be . . .  (one or three);
(c) The place of arbitration shall be , .. (town or country);
(d) The language(s) to be used in the arbitral proceedings shall 
be . . .

на фраицуском јсзику:

Tout litige, controverse ou reclamation ne du present contrat ou se rapportant au 
present contrat ou a une contravention au present contrat, a sa resolution ou sa nullite, sera



tranche par voie d'arbitrage confonncmcnt au Reglement cl'arbitragc dc la CNUDCI actu- 
ellement en vigucur.

Note -  Les parlies voudwnl peut-etre ajouter les indications suivantes:
(a) L'autorite dc nomination sera . . .  (nonrde la pcrsonneoude restitution);
(b) Le nombre d'arbitres est fixe a . . .  (un ou trois);
(c) Le lieu de l'arbitrage sera . .. (ville ou pays);
(d) La languc (les langues) a utiliser pour la procedure d’arbitrage sera (seron) . . .  

прсвод na српскијсзик:

Сваки спор. неслагањс или захтев који произилази из овог уговора клије с 
њим у вези. односно који се тиче неизвршсња. раскида нли неважности уговора. 
биће решен путем арбитраже према UNCITRAL-овом Правилнпку за арби- 
тражу који је на снази у врсме закључења овог уговора.

Напомена -  стране могу овај одредби додатм следеће углавке;
(а) Орган именовања биће . . .  (име институције или лица);
(б) Број арбитара ће бити . . .  (један нли три);
(ц) Место одржавања арбптраже бнће . . .  (град или земл>а);
(д) Језик (језици) који he бити коришћен(и) у арбшражном поступку је (су)

Из праксе је познато да у арбитражну клаузулу односно споразум који 
препоручује UNCITRAL треба унети и одрсдбу да he спор пред арбитражом бити 
коначно решен. Ово се постиже додавањсм речи финалли испрсд речи сеттлед у 
енглеској верзији. односно рсчи дсфинитивсмснт испрсд рсчп транцхе у фран- 
цуској вармјанти клаузуле односно споразума.

Промсна сгипатских прописа о арбитражи

Закон број 27 од 1994. о арбитражи и алтернативном решавању спорова 
(Law on Arbitration and Alternative Dispute Resolution) увео je значајне новинс y 
законодавни оквир за арбитражно решавање спорова у Египту. Овим пропнсом 
неодговарајуће одредбе Закона о грађанском поступку замсњену су модерним 
законодавним решењима која се односе како на арбитражно решавање 
"локалних" спорова. тако и на међународну арбитражу. у Егмпту и иностранству.

Пре ступања на снагу новог закона број 27 на арбитражне споразуме су се 
примењивале одредбе члана 502 Закона о грађанском поступку. по којима су 
арбитри морали бпта имснованп у самом споразуму (није била дозвољена 
могућност да. се они именују у тренутку настанка спора по правнлима која су 
предвиђена споразумом). Порсд тога. било је врло тешко сттровести поступак 
признања и принудног извршења арбшражнмх одлука у кратком року. јер је 
незадовољна странка могла пз више разлога тражити пошшггај пресуде пред 
редовним судом у дуготрајној парници (до чнјег окончања се нпје могло исходо- 
вати извршење арбптражне одлукс).



По новом иропису. арбнтри не морају бити имсновани у арбитражној 
клаузули односно у арбитражном споразуму; сгранкама јс дозвољсно да утврде 
поступак по коме ће нменовати арбитре. било пјто уносе одговарајуће одредбе у 
споразум нли се позивају на правнлнике институционалних или ad hoc арби- 
тража. Суженн су основи за тражењс понипггаја арбитражне одлуке (одлука 
противна јавном поретку Египта, одлука је противна ранпјој одлуци спшатског 
суда. странкама нијс омогућено да учествују у поступку).



Из мсђупародпс праксс

Срсдства плаћан.а у Грчкој

Од 1993. укинута је обавеза да се за увоз обезбеди претходна дозвола. 
Плаћање према иносгранству врши се на основу фактуре и оригинала отпрем- 
них докумената -  домаћи купац подноси захтев локалној комерцијалној банци.

Познаваоци пословања са грчким партнерима препоручују уговарање 
плаћања путем докуменарногакредптива и пугем вучегге менице (коју акцептира 
и/или авалира пословна банка); могуће је уговаратп и ллаћање уз предају доку- 
мената (CAD). што је метод код кога су трошкови мањи него код отварања 
акредитива.

Начин плаћања који трсба избегавати. нарочито у првим пословним 
аранжманима. јс плаћање путем чекова и прско издавања сопствених меница од 
стране домаћег купца. Издавање чекова је. у погледу плаћања према иностран- 
ству и забрањено девизним прописима. а соло менице се могу прихватити само 
ако су авалиране од стране познате банкс.

Од јануара 1993. са грчким партнернма (купцима. наручиоцима) могуће је 
уговарати и авансно плаћање чак до 100% врсдности посла односно цене. У 
оваквом случају по грчким пропнсима сгранп продавац (испоручилац н сл.) мора 
обезбеднти гаранцију за повраћај аванса односно за извршење • уговора те 
плаћати камату на примљени нзнос аванса.

"Скривсна" потврда акрсдитива

Према Једнообразним правилима и обичајима за документарне акреди- 
тиве Мсђународне трговинске коморе (Uniform Customs and Practice for Docu
mentary Credits -ICC Publications 500) неколико банака учествује односно може 
учествовати у акредитивној трансакцији. Акредитивна банка (issuing bank) је 
банка која "отвара" акреднтив односно врши плаћање кориснику у складу са 
инструкцијама комитента односно овлашћује другу банку да извршн такво
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плаћање. Акреднтмв може бмти авизиран. саопштен корпснпкупутем некедруге 
банке ("авизирајућа" банка -  advising bank) без обавезс по ту банку; но, ако 
одлучи да авизира акредитив, та банка јс дужна да са разумном пажњом провери 
по изгледу аутентичност акредитпва којп авизира.

Конфирмација неопозпвог акрсдитива од стране друге банке ("кон- 
фирмирајућс" банке -  confirming bank), no овлашћењу илн на захтев акрсднтивне 
банке. представља чврсту обавезу конфпрмнрајуће банке (која се тако јавл>а као 
"додатак" обавези акредитивне банке) лрсма кориснику да изврши плаћањс по 
условима акредитпва.

У пракси је развијен још један облик потврђивања акредитива који није 
предвиђен односно “покривен" одредбама Јсднообразнпх правила и обмчаја за 
документарне акредитиве. Радн се о тзв. "скривеној" или "прећутној" потврди 
акредитива (silent confirmation) -  у оваквом случају сам корисник тражи да 
авизирајућа банка потврдп акредитив. Ово може бити учпњено са знањем или 
без знања акредитивне банке. а из одредбе члана 9 (б) Једнообразних правила и 
обичаја произилази да су овакви углавци ван оквира који Правила постављају 
(по наведеној одредби Правила. потребно је да се конфирмација да по 
овлашћењу или на захтев акредитивне банке). Накнаду конфирмирајућој банци 
за "скривену" потврду акредитива плаћа сам корисник акредитива.

Прећутна конфирмација је. колико је познато, ретко била предмет 
расправљања пред судовима односно арбнтражама. па правна природа обавезе 
банке у оваквим околностима није сасвим јасна. Недавно је један амерички суд у 
спору Dibrell Bros v. Banca Nazionalc del Lavoro био y ситуацији да, доносећи 
одлуку. решава и ово питање. Поменута банка је у конкретном случају прихва- 
тила да (за провизију од 1.5%) потврди акредитив ирачке Рафидаин банке. јер 
амерички испоручилац робе није бно сгтреман да прихвати ирачки ризик, a 
акредитивна банка је одбила да сама одреди конфнрмнрајућу банку у САД мли 
Западној Европи. Суд је у анализи правне снтуације закључио да конфирмација 
без знања и сагласности акредитивне банке није "права" конфирмацпја ("као 
додатак акредитивног односа"). већ да је "више у питању уговор о јемству". Из 
овога би произагхгло да се на "скривену" потврду акредитива односно на однос 
конфирмирајуће банке и корисника морају применити правила која уређују 
однос између јемца и лица за које се јемчи, без обзира што је сам корисник 
тражио конфирмацију.

Лизииг послови и уговори

Реч "лизинг" (leasing) потиче од енглеског глагола to lease са значењем 
"дати у најам. дати у закуп". У већини зсмаља овај се термин не преводи (са 
изузетком франкофонскнх земаља где се користи израз credit-bail).

ГТод појмом лизинга у пословном свету подразумева се више ствари. У 
Америци се овим изразом означава срсдњорочни и дугорочни закуп опреме (за



разлику од renting—а којим се описује краткорочнн закуп). У Нсмачкој под лнз- 
ингом подразумевају само онс пословс и уговоре којпма се урсђујс закуп 
локретне огтрсме.

Карактеристично јс за лизинг односе да корисник (закупац) не купује 
производе (опрсму. возпла и сл.). већ ''купује" његову употребу тј. узима га на 
коришћење, с тим да закуподавцу плаћа закулнину. обнчно у месечним обро- 
цима. даваоцу опрсмс у закуп. Правно. давалац опрсмс у лизннг остаје њен влас- 
нлк.

У међународној пракси појавило се влшс подела лпзинг послова. већ 
прмема томе на које аспекте послова (правне. рачуноводствене. пореске) се 
ставл^а акценат.

Најзначајнпја врста лизинга. која заправо одступа од једноставне правне 
природе коју има однос закулодавца и закулца.је тзв. фннансијски лизинг. Ово је 
метод финанснрања одређсних лројската односно пословних подухвата. Чак се 
стварају и посебна предузећа чија је дслатност фпнанснрање пројската путем 
лизинга. Лизинг друштва купују опрсму на основу захтсва крајњег корисннка и 
ту му опрему дају у закуп. а корисник плаћа одређену закулнину. Ова закупнлна 
саставл^сна је најмањс од следећа трл елемента: -  отпнс односно амортлзација 
опреме. -  камате на употрсбл>сна срсдстав лизинг предузећа. и -  трошкови и 
добит лизинг друштва. Закулнина је код овс врстс лизинга довољна да покрлје 
све трошкове даваоца опреме у закуп. а он на кориснпка уговоромпреноси све 
ризике и користи повезане са предметом уговора. Поред тога. корисннк. после 
истека периода лизинга. обично има опцпју куповине опреме (послсдња рата 
закупнине исплаћује се гтуна врсдност закулл^ене ствари и трошкови фгтнансир- 
ања). У овим деталлша сс финансијски лизмнг разлнкује од тзв. опсратлвног 
лизинга. Овај други сс ло правмлу закл^учујс на краће врсме те трошкови ннсу у 
целостл покривсни закутшнном (уговорнм лсриод је краћи од амортизационог 
периода). давалац ствари у закуи преузима одговорност за потпуно сервиспрање 
предмста уговора. а прсдмст лизпнга не прслази у својину закуггца по истеку уго- 
вореног периода закупа (по истеку псрлода закупа закупац има следеће 
могућности: -  да врати сгвар и узме у најам нову односно другу ствар. -  да исту 
ствар узме у закуп односно да продужи псриод закупа. -  да изнајмљено средство 
купи; наведене могућности се обично прсдвиде уговором. а избор се оставља 
купцу).

Занимљив је и облмк финансијског лизпнга назван leveraged leasing, код 
кога се, лоред лизинг предузећа. појављују и другп учсснлци -  фннансијери, 
гаранти, броксри. што трансакцмју чмни доста комплиованом. Отуда је прл 
њеном уобличавању потребно водлтп рачуна о уговорној документацији којом 
се уоквпрују односи свих страна -  њихова права и одговорности морају бити 
јасно одређени како не би долазило до неспоразума у току извршења посла.

За праксу јс значајна и подела лизинг послова на непосредни и посредни 
лизинг. Први је посао код кога закупац даје ствари директно закупцу на упо-



требу. Код посредног лизинга у трансакцнји се појављујм п спсцнјалпзована лиз- 
инг прсдузећа која узимају стварп од испоручиоца (куггују их или узимају у закуп) 
па даље дају на упслребу крајњем кориснпку.

По врсмсну трајања уговорног односа. лмзинг послови се деле на крат- 
корочне (до 3 године). срсдњорочне (од 3 до 5 годмна) и дугорочнс.

У поглсду одређсности прсдмета закупа, лизинг послови се деле на ннди- 
видуалне н бланкстне. Код инднвидуалног лизинга прсдмет закупа је унапрсд 
тачно одређен. док се у случају бланкстног лизпнга одређује само вредност у 
оквпру којс прималац може сам одредити прсдмст закупа између ствари којима 
располаже давалац односно произвођач.

Честа јс подела лпзинг послова прсма уговорним правима и обавсзама по 
истеку периода закупа. Код једне врсте лизинга (тзв. term-leasing) период тра- 
јања односа је тачно одрсђен и закупац је дужан да ствар врати закуподавцу. Код 
revolving лизинга лосле истека прнмарног рока. лнзинг уговор се обнавл>а по 
одлуци закупца (у овој варијанти може се уговором ограничити број периода у 
којима се продужава однос).

Порсд многих других подела. интерссантан је и облик лпзпнга који се 
назива sale and lease back код кога власник одрсђснс стварп (обично нека вред- 
нија инвестициона опрема). коме нсдостају средства за финансирање одређсног 
лодухвата. продаје 17 ствар лизмнг предузсћу. а ову му је "враћа" у лизинг 
односно даје у закуп.

Занимљпв је и облик лизинга назван leveraged leasing јер су у њехгу 
садржани сви правни односн који настају код финансијског лизпнга. У питању је, 
пре свега због броја учссника, јсдна од компликованпјпх пословних опреацпја. 
Отуда је при стварању таквс трансакције потребно водити рачуна о уговорној 
документацији којом се уоквирују односи свнх страна -  њихова права и одговор- 
ности мопрају бити јасно одређени како не би долазило до неспоразума у току 
извршења посла.

Тсрмимологија у употрсбп у Европској уимјн

ЛСР Africke zenilje i zemlje karipskog i pacifickog regiona kojc su stranc u tzv. 
Lome konveneiji

B E R D / E R B D  (European Bank For Reconstruction and Development) Evropska 
banka za obnovu i razvoj

C A P  (Common A gricu ltu ra l Policy) Zajednicka poljoprivrcdna politika 

C C C  (Custom s Cooperation Council) Savet za saradnju u oblasti carina 

C C T  (Common Customs T a riff) Zajednicka carinska tarifa 

C E L E X  Baza podataka sa pravnim dokumentima EEZ 

C O M  D O C Prcdlog Komisije za donosenje propisa Zajcdnice



C O R E P E R  Komilct stalnih prcdstavnistava pri EEZ

C J E C  (Court of .justice of European Communities) Sue! pravdc Zajcdnice

E C O F IN  (Econom ic and Finance Council of M inisters) Ekonomski finansijski 
savet ministara

E C O S O C  (Econom ic and Social Committee) Ekonomski i socijalni komitet, kon- 
sultativni organ Zajcdnice koji ukljucuje predslavnikc poslodavaca i sindikata

E C S C  (European Coal and Steel Comm unity) Evropska zajednica za ugalj i celik

E C U  (European Currency Unit) Evropska noveana jedinica (sastavljena od 
"korpe" valuta zcmalja-clanica)

E E S  (European Econom ic Space) Evropski ekonomski prostor (prcdlozen nacin 
povezivanja odnosno odnosa izmedu EEZ i EFTA-e ukljucujuci i Lihtcnstajn)

E E IG  (European Econom ic Interest Grouping) Evropsko privredno interesno 
grupisanje (povezivanje lica iz razlicitih zemalja zajcdnice bez stvaranja poseb- 
nog pravnog subjektiviteta grupc; oblik oslonjen dircktno na zakonodavstvo 
Zajcdnice)

E F T A  (European Free Trade Association) Evropsko udruzenje za slobodnu 
trgovinu (Austrija, Finska, Island, Norveska, Svajearska i Svedska)

E IB  (European Investment Bank) Evropska investiciona banka

E M S  (European M onetary System) Evropski monetarni sistem

E M U  (European M onetary Union) Evropska monetarna unija

E P O  (European Patent Office) Evropski ured za patente

E R D F  (European Regional Development Fund) Evropski fond za rcgionalni raz— 
voj

E S I  (European Srandard Institute) Evropski inslitut za standarde

E U R O S T A T  (Statistical Office of the European Communities) Statisticki ured 
Evropskih zajednica

G S P  (Generalised System of Preferences) Opsti sistem prcfercncijala •

H S  (Harm onised System for Customs Classification) Harmonizovani sistem car- 
inske klasifikacije

N IM E X E  (Nomenclature of Goods for Externa l Trade Statistics) Nomenklatura 
robe za spoljnotrgovinsku statistiku

O J (O fficia l Journa l of the European Communities) Sluzbeno glasilo Evropskih 
zajednica

M E P  (M em ber of the European Parliam ent) Clan Evropskog parlamenta

S E A  (Single European Act) Jedinstveni evropski akt



S IT C  (Standard International Trade Classification) Standardna Medunarodna 
trgovacka klasi fikac ija

T A R IC  (Integrated Customs T a r iff  of the E C )  Integrisana carinska larifa E Z

T E D  (Tend ers D aily ) Baza podataka Zajcdnice o poslovima javnog sektora 
zemalja-clanica koji sc ugovaraju pulcin tendcra



И з домаћсг прапа послооања са ипострапством

Фипапснјски дсрт1вати рсгулисаии Закоиом о хартијама од врсдиости

У рубрици " Међучародчп Пословно право" у броју 9-12/94 Гшсали смо о 
финансијааш дернватчма као новом производу праксс у развијешш земљама, 
који је створси у настоја/hy да се смсиче ризици фччачсчјскчх трансакција 
(ниГле промсне курсева /77ј. одпоса чзмеђу вааута, промене каматних стопа, 

врсдности деоччца, обвсзница и dpylux хартија од вредности, непредвидиво 
кретање цена робе која се котчра па бсрзч итд.). Вредпост осшх инструменат 
се одређује према будућим кретањима цспа и курссва или зависи бд одрсђене 
активе; у том смислу они су "изведе/ш" /77ј. ослањају сс na друге тржшине или 
новчапе врсдпости (отуда и сликовит назив "дсривати "Ј. У  питању су уГовори 
којима једпа страна стнче права која се односе шш произилазе из dpylux тран- 
сакција -  хартчја од вредностч, из ylonopn о продајч робс којом сс трГује на 
одрсђешш тржчшчшма ч сл.

Основни деривати су фннансмјски терммнски уговори и опције.
Нови Закон о хартијама од врсдности (Сл. лист СРЈ 26/95) уређујс матер- 

ИЈУ деривата полазећи од појмова и рсшсња усвојених у међународној пракси 
(чланови 54 до 61).

Деривати се. прсма систематици Закона. сврставају у хартије од вред- 
носги. Закон је прихватио подслу дерпвата на финансијске терминске уговоре и 
опцијске уговоре (члан 54).

Финансијски тсрмпнскп уговорп сс нс реализују одмах послс закључсња. 
већ по протску одређсног. обично типизираног рока. Односс се на термтшску 
купопродају робе. злата и других племенитпх метала. девиза и хартмја од вред- 
ности (валср нлм тржишни материјал); јсдна страна сс обавезује да преда 
тржишни материјал. а друга да одрсђеног дана плати цену (чл. 55 став 1).

Закон разликује две врстс финансијских терминских уговора -  фјучерс 
уговор и своп уговор (члан 55 став 2).



Фјучерс је преносиви уговор о куповини или продаји стандардизоване 
количине тржипгног материјала (члан 56 став 1). Термин долази од енглеске 
речи futures са значењем "будућност" у с/чнслу "послови у будућности"). У тре- 
нутку закључења уговора продавац не расПолаже тржишним материјалом (што 
носи ризик несолвентности купца или продавца у момснту доспећа рока за 
извршење обавезе). Овај посао редовно се закључује преко лосредника -то  су 
клириншке куће. као посебна обрачунска месга; Закон прописује да фјучерс 
уговоре могу закључивати само правна лица и то прско бсрзанских посредника 
те да се трговина фјучерс уговорима може обављати само преко берзе (члан 56 
став 2 и члан 61 став 1). У свету овакви посреднпци представљују "заједничку 
касу" преко које се обезбеђују и купац п продавац од несолвентности свог уго- 
ворног партнера. У том циљу се на посебан рачун ("рачун марже") код кли- 
риншке куће уплаћује гарантни износ ("иницијална маржа"); и наш Закон 
прописује да су стране дужне да прн закључењу уговора лоложе гарантни 
депозпт на берзи за извршење уговорних обавеза; висину овог гарантног 
депозпта утврђује управнл одбор берзе (члан 56 ставовл 3 и 4). Страна која одус- 
тане од уговора губи право на повраћај положеног гарантног депозЛта (члан 56 
став 5).

Своп уговор је уговор о истоврсменој промптној и термпнској продаји 
тржпшног материјала (члан 57 Закона). И овај термпн је преузет из енглеског 
језика где означава "размену, замену. претварање" (swap). Ради се паралелним 
уговорима у којима је "смер испуњења" супротан; заштита се. практлчно састоји 
у покривању "обрнутим послом" (Закон то лсказује одредбом о "заменм једне 
билансне активе другом билансном активом или једне билансне пасиве другом 
билансном пасивом"). Трговлна своп уговорима може се обављати само преко 
берзе (члан 61 став 1 Закона).

Опцијски уговор је уговор о терминској продаји тржишног материјала 
којим једна уговорна страна стиче право да купи пли прода предмет опције до 
истека одређеногрока. а друга се обавезује да на захтев прве стране безусловно 
преда или преузме и плати уговорени предмет опције (члан 58 став 1 Закона). 
Опцијски уговор може битп куповни или продајни (члан 58 став 2 Закона). 
Опцијски уговор је посебна врста термлнског посла чија је суштлна у томе да 
један уговорнл партнср (власник опције) може своје право из уговора о куповини 
односно продаји одређеног тржишног материјала остварити сваког радлог дана 
до истека периода утврђеног уговором. али то право и не мора користити; друга 
уговорна страна има обавезу да испоручи или преузме тржишни материјал који 
је предмет опдије када власник поднесе опцнју на реализацлју. Ако опција ннје у 
уговореном року поднета на извршење, престаје обавеза даваоца опције по уго- 
вору о опцијском послу. Као накнаду за коришћење права опције купац при 
самом закључењу плаћа одређену цену (опциона премија) продавцу, као накнаду 
за могућност куповине или продаје тржишног материјала који је предмет тог 
уговора (члан 60). Реализација опције увек је избор купца и не зависи од воље



продавца, али опцијска премија припада продавцу без обзира на то да ли је опција 
реализована или не. И ови се уговори морају закл>учпвати преко берзанских 
посредника односно трговина опцијским уговорима може се обавл>ати само 
преко берзе (члан 59 став 1 и члан 61 став 1 Закона) те се извршење обавезе про- 
давца осигурава гаранцијом коју продавац опције при закл^учсњу доставља берзи 
(члан 59 став 2).



За докумснтацију

Уговор о стварап.у приврсмсис уговорнс групс 
(иа спглсском са прсводом па српски јсзик)

Уговори којима се слране повезују за извршење тачно утврђеног привредног 
подухвата све се више срећу у међународној пракси, па и у пракси домаћих 
предузећа. Основна карактеристика овмх уговора је да се стране "групишу", 
сједињавају своја срсдства (опрему. финансијска средства), своје кадрове, 
искуство. знања и умећа. за реализацију појединих послова (испорука опреме, 
велики грађевински пројекти. који поред специјализованих грађсвинских радова 
укључују и пренос технологије и уградњу опреме итд.) које, као група. закључују 
са партнером (купцем, наручиоцем и сл.). Степен "повезаности" учесника групе 
може бити различит, али се увек ради о томе да су партнери упућени једни на 
друге, да своју пословну замисао могу остварити само ако функционишу као 
целина. При том. намера страна није да створе посебно правно лице, већ је у 
питању творевина која функционише искључиво на основу уговора односно 
правила уговорног права. Свој уговорни однос стране различито означавају -  
као конзорцијум, привремену групу. групацију, заједнички подухват итд. У нас- 
тавку је дат модел уговора који уређује једноставан однос партнера у привре- 
меној уговорној гругог.

CONTRACTUAL JOINT VENTURE AGREEMENT

signed this________ 199_between
ALPHA Ltd. o f_____________ and BETA d.o.o. o f_____________
Whereas the Parlies intent to conclud on___________199_. the Agreement (herein

after referred to as the. "Main Contract") with___________ Ltd. o f__________  (herein
after referred to as "the Buyer") for the supply o f______________(hereinafter referred to



as "the Goods") under the conditions of the Main Contract (which is attached hereto by 
reference as Appendix I);

Therefor the Parties agreed as follows:

1) The Parties form hereby a Contractual Joint Venture for the supply of Goods and 
fulfillment of other obligations of the Seller under the Main Contract.

2) (a) The Parties shall be jointly and severally liable to the Buyer for the supply
of Goods and/or fulfillment of other obligations of the Seller under the Main 
Contract.

(b) Each Party shall fulfill, execute and effect, at its own risk and cost, such 
portion of the obligations under the Main Contract as provided in Appendix 
II hereof. The value of the portion of the obligation of each Party in com
parison to the value of the Main Contract price shall represent the respective 
participation of that Party in Contractual Joint Venture.

(c) ALPHA Ltd. shall be the Sponsor Company in the Contractual Joint Ven
ture and shall sign the Main Contract in that capacity clearly stating that the 
Main Contract is concluded on behalf of both Parties in Contractual Joint 
Venture. The performance of the said role does not modify the rights and 
obligations of the Parties nor does it modify the purpose of this Agreement.

(d) i) Although the Parties accept the joint and several liabilities towards
the Buyer, the Parties limit their liability towards each other to such 
portion of the obligations which each of them undertakes to fulfil at 
its own risk and costs under Article 2(b).

ii) Should any claim under the Main Contract be subnutted to one or 
both Parties:
-  if the default by one of the Parties is the sole reason for such 
claim, this Party shall be the only Party that is liable for any com
pensation and damage arising therefrom:
-  if such claim is resulting from the default of both Parties, the Par
ties shall jointly bear the damage in proportion to the contribution 
thereto;
-  if the damage cannot be attributed to the default of either Party and 
the Parties are held liable to compensate, they shall bear the damage 
in proportion to the values of their portions of the obligations to the 
price of the Main Contract.

iii) Each Party shall compensate the other Party for the damages caused 
by its own default in connection with the carrying out of its portion 
of the obligations under the Main Contract or this Agreement.

3) (a) The relationship between the Parties shall be limited to the execution of the 
Main Contract and of this Agreement only. Neither provision hereunder 
shall be interpreted so as that the Parties are establishing a company or other 
kind of legal entity, nor that one is acting as the general agent of the other,



nor that tire Parties are hereby limited in conducting other business or con
cluding other contracts.

(b) Neither Party shall directly or indirectly participate apart from the Agree
ment nor contribute in any other way in the execution of the Main Contract.

(c) Neither Party shall without prior written consent of the other Party and 
without the approval of the Buyer, if necessary under the Main Contract, 
assign the rights and liabilities hereunder and under the Main Contract. It is, 
however, expressly agreed hereunder that BETA may subcontract in its own 
name and for its own account the obligation of supply of Goods and related 
obligations, as attributed to BETA under article 2(b) hereof, to selected 
 producers.

4) (a) During the validity of this Agreement the Parlies shall always make effort to
resolve all matters of mutual interest amicably, in reasonable and appropri
ate time.

(b) Any dispute arising out or in connection with this Agreement which cannot 
be settled amicably shall be finally settled under the Foreign Trade Arbitra
tion Rules of Yugoslav Chamber of Economy. The arbitration shall seat and 
render its award in Beograd.

(c) Both Parties shall name their authorized representatives for the purpose of 
the cooperation and undertaking necessary steps to achieve the goal of this 
Agreement.

5) (a) Each Party shall bear its own costs as regard its participation in the Con
tractual Joint Venture and fulfillment of the obligation under the Main Con
tract as assigned to it under Article 2 (b) hereof.

(b) Common costs of the Contractual Joint Venture are listed in Appendix III 
hereto.

6) (a) Each amount that the Buyer shall pay under the Main Contract shall be
immediately distributed between the Parties, following the instructions 
jointly given in writing by the Parties to the bank determined as provided in 
paragraph (c) of this Article in proportion to the values of their portion of 
the obligations which are fulfilled and paid.

(b) i) The amounts paid by the Buyer shall be reduced for the common
costs of the Contractual Joint Venture before distribution between 
the Parties.

ii) The amount for the remuneration of ALPHA, as the Sponsor Com
pany (calculated on the basis o f__% of each payment by the Buyer)
shall be deducted from every sum paid by the Buyer before distribu
tion between the Parties and paid to ALPHA.

(c) The joint bank account shall be opened in the name of both Parties with a 
bank mutually agreed upon, provided that the funds on the account shall be 
handled by the authorized representatives of both Parties jointly.

7) (a) This Agreement shall come into force on the date of its signing.



(b) This Agreement shall terminate:
i) when the Main Contract is fulfilled, the Buyer pays all outstanding 

amounts thereunder and the Parties distribute th ru m s received in 
accordance with this Agreement;

ii) when the Main Contract terminates due to reasons stipulated therein 
or under the applicable law;

iii) when all the claims of the Buyer, towards the Contractual Joint Ven
ture and/or the Parties, if any, are settled and any possible damage is 
distributed between the Parties in compliance to this Agreement;

iv) when all the accounts of the Contractual Joint Venture and the 
claims of the Contractual Joint Venture towards the Buyer, if any, are 
settled and the amounts received distributed between the Parties.

(c) Each Party may terminate this Agreement:
i) if the other Party ceases to exist;
ii) if the other Party substantially fails to fulfill its portion of the obliga

tions under the Main Contract and this Agreement.
8) Recitals and Appendices I,II and III form an integral part of this Agreement.

For ALPHA Ltd. For BETA do.o.

A p p e n d i x  I I

Article 2 (b)

D ISTRIBU TIO N  OF OBLIGATIONS

1) ALPHA Ltd. is responsible for the following:. . .
2) BETA d.o.o. is responsible for the following: . . .

A p p e n d i x  I I I

Article 5 (b)

CO M M O N  COSTS OF CONTRACTUAL JOINT VENTURE 

Common costs of the Contractual Joint Venture are the following:. . .



С П О Р А З У М  О У Г О В О Р Н О М  Г Р У П И С А Њ У  

закључен______ 199__ између
ALPHA Lid. и з________________ и BETA д.о.о. из______________________
Поогго стране намеравају да закључе на дан________ 199__ уговор (у даљем

тексту "Основни уговор") са _____________ Ltd. и з ______________  (у даљем
тексту "Купац") за испоруку_____________ (у даљем тексту "Роба") под услов-
има из Основног уговора (којм се сматра приложеним уз овај уговор и чини 
његов саставни део као прилог I);

To су се стране споразумеле о следећем:
1) Стране овим уговором формнрају уговорни заједнички подухват за 

испоруку Робе и извршење осталих обавеза Продавца по Основном уго- 
вору.

2) (а) Стране ће бити солидарно одговорне Продавцу за испоруку Робе и/
или извршење других обавеза Продавца по Основном уговору.

(b) Свака страна ће испунити и извршити. на свој рлзнк и о свом 
трошку. онај део обавеза по Основном уговору како је то 
ттредвиђеном прилогом II уз овај споразум. Вредност дела обавеза 
сваке стране у односу на цену по Основном уговору представљаће 
удео те стране у уговорном заједнпчком подухвату.

(c) ALPHA Ltd. ће бити водеће прсдузеће (спонсор) уговорног 
заједничког подухвата и у том својству he гтотпнсати Основни уго- 
вор; при том he јасно навести да се Основни уговор закључуЦ у име 
обе стране у уговорном заједнпчком подухвату. Извршење ове 
улоге не мења права и обавезе страна нити сврху овог уговора.

(d) i) Иако стране прихватају солидарну одговорност према Купцу.
оне међусобну одговорност ограничавају на онај део обавеза 
које. је свака од њих преузела да изврши на свој ризик и 
трошак по одредбама члана 2 (b).

ii) Ако неки одштетни захтев буде поднет по Основном уговору 
једној или обема странама:
-  ако је пропуст једне стране једини основ за такав захтев. та 
страна he бити сама одговорна за накнаду штете која је из 
њеног пропуста произашла;
-  ако захтев произилази из пропуста обе стране, оне ће 
заједнички сносити штету у сразмери са доприносом у њеном 
настанку;
-  ако штета не може бити приписана пропусту ниједне од 
страна, а стране буду оглашене одговорним да накнаде 
штету. оне he је надокнадити у сразмери коју вредности 
њихових удела у обавезама имају према цени из Основног 
уговора.



iii) Свака страна ће обештетити другу страну з а . штете које 
проузрокује својим пропустима у вези са извршењем својег 
дела обавеза по Основном уговору или овом сгторазуму.

3) (а) Односи мсђу странам ограничени су само на извршење Основног 
уговора и овог споразума. Ниједна одредба овог споразума не може 
се тумачити тако да се сматра да су стране основале предузеће или 
неко друго правно лице, да једна делује као генерални заступник 
друге. нити да су овим споразумом ограничене да закључују друге 
послове односно уговоре.

(b) Ниједна страна неће директно нити индмректно учествовати у 
извршењу Основног уговора на други начин осим путем овог спо- 
разума.

(c) Ниједна страна нсће без претходне ппсмене сагласности друге 
стране и без одобрења Купца. уколико је потребна по Основном 
уговору. уступити права и обавезе по овом споразуму и по 
Основном уговору. Изричито је договорено да БЕТА може 
закључити у своје име и за свој рачун уговор у погледу испоруке 
Робе и повезаних обавеза, које БЕТА треба да изврши по члану 2 
(b) овог споразума. изабраним подиспоручиоцима из

4) (а) За време трајања овог споразума стране ће увек настојати да на
миран начин решавају сва питања од заједничког.интереса. у разум- 
ним и одговарајућмм роковима.

(b) Сваки спор који настане у вези са овим споразумом који се не може 
решити на миран начин биће коначно решсн по Правилнику о 
спољнотрговинској'арбитражи при Привредној комори Југославије. 
Арбитража ће заседати н донети своју одлуку у Београду.

(c) Свака страна ће именовати овлашћеног представниак за сврхе ост- 
варења сарадње и предузимање неопходних мера за испуњење 
циљева овог споразума.

5) (а) Свака страна ће сносити своје трошкове у погледу учешћа у уго-
ворном заједничком подухвату и испуњења обавеза по Основном 
уговору које се на њу односе по члану 2 (б) овогспоразума.

(b) Заједнички трошкови уговорног подухвата наведени су у прилогу 
III уз овај споразум.

6) (а) Сваки износ који Купац плати по Основном уговору одмах ће бити
подел>ен на стране, у складу са писменом инструкцијом коју ће 
заједно дати банци одређеној прсма ставу (ц) овог члана. сразмерно 
вредностима обавеза из Основног уговора које су извршнлн и које 
су плаћене.

(b) i) Износи које плати Купац биће пре поделе на стране умањени 
за заједничке трошкове уговорног подухвата.



ii) Износ накнаде ALPHA-и, као водећем предузећу (која 
износи _ %  од сваког плаћања које изврши Купац) биће, пре 
расподеле на стране. одбијсн од сваке суме коју плати Купац 
и плаћен ALPHA-и.

(с) Стране he отворитн заједннчкп рачун код банке коју he споразумно 
одабрати, уз услов да he овлашћени представници страна заједнички располагати 
средствима на рачуну.

7) (а) Овај уговор ступа на снагу на дан потпнсивања.
(b) Овај уговор прсстаје да важи:

i) када се испуни Основни уговор. Купац плати све доспеле 
износс по том уговору и стране међусобно поделе примљене 
износе у складу са овим споразумом;

ii) када престане Основнм уговор из разлога наведених у њему 
или по праву које се на њега примењује;

iii) када сви захтевп Купца према уговорном заједничком подух- 
вату и/или странама, ако их има. буду намирени, а евенгуална 
обавеза накнаде штете расподељена на стране према одред- 
бама овог споразума;

iv) када се сви рачунн уговорног заједничког подухвата и захтеви 
уговорног заједничког подухвата према Купцу, ако их буде, 
реше и прпмљенп износи расподсле мсђу сгранама.

(c) Свака слрана може раскинути овај уговор:
i) ако друга страна престане да постоји;
ii) ако друга страна битно повреди своју обавезу да изврши свој 

део обавеза по Основном уговору и овом споразуму.
8) Преамбула и прилози I, II и III чинс саставни део овог споразума.

За ALPHA Ltd. за Б ЕТА д.о.о

Прилог II

према члану 2 (б)

Р А С П О Д Е Л А  О Б А В Е З А

1) ALPHA је одговорна за следеће: . . .
2) БЕТА је договорна за слсдеће: . . .



П р н ло г I I I

према члану 5 (б)

З А Ј Е Д Н И Ч К И  Т Р О Ш К О В И  У Г О В О Р Н О Г  П О Д У Х В А Т А  

Заједнички трошкови уговорног подухвата су следећи: . . .



ГЛОСАР

Е л с к тр о и с к и  прсиос срсдстава 

(E lektronic F unds Transfer)
(тсрм им н  иа сп гл е ско м  јс з и к у )

authentication -  identifikaeija poruke fizickim ili elektronskim putem ili na drugi 
nacin koja omogucava primaocu da utvrdi da poruka dolazi od odredenog 
izvora

automated clearing-house v. electronic clearing-house i clearing house

bank -  finansijska institueija koja se bavi prenosom sredstava za svoje potrebe ili 
druga lica (bez obzira da li se smatra bankom po odgovarajucem pravu)

claring-house -  ustanova za obracun, "kliring", institueija koja sprovodi razmenu 
naloga za prenos sredstava izmedu banaka-ucesnica i vodi obracun koji 
omogucava izravnavanje; v. electronic clearing-house i settlement

communication service -  servis za prenos poruka, ukljucujuci i naloge za transfer 
sredstava, meclu ucesnicima (pretplatnicima), ali koji ne vrsi obracun za svrhe 
izravnavanja: v. clearing house

credit transfer -  prenos sredstava pri koine sc tirn sredstvima zaduzuje racun prve 
banke (originating bank) ili njenog klijenta, a sredstva odobravaju racunu pos- 
lednje banke (distination bank) ili njenog klijenta

debit transfer -  prenos sredstava pri kome se ta sredstva odobravaju racunu prve 
banke (orig inating bank) ili njenog klijenta, a zaduzuje racun poslednje banke 
(destination bank) ili njenog klijenta

destination bank -  poslednja banka, banka na koju je adresovan niz povezanih 
naloga za transfer sredstava; kod credit transfer-a  prijenina banka (transferee 
bank) je poslednja banka, a kod debit transfer-a  banka posiljaoca je poslednja 
banka



destination party -  klijent poslednjc banke (destination bank)

electronic clearing-house -  ustanova za obracun preko koje se ostvaruju nalozi za 
prenos sredslava elektronskim putem; ustanova moze raditi po sistemu direktne 
obradc (on-line) ili sistemu naknadne obradc (o ff-line); ukoliko radi po 
sistemu pakerske obradc (batch mode), nazivase i automated clearing-house

entry date -  datum na koji je neki podatak (o prenosu sredslava) unet u racunovod- 
stvo

fund transfer -  prenos sredstava izrnedu posiljaoca (transferor) i primaoca 
(transferee)

fund transfer instruction -  poruka ili deo porukc koji sadrzi nalog sa potrebnim 
podacima za prenos sredstava; nalog moze biti za odobravanje racunu (credit 
transfer instruction) ili za zaduzenje racuna (debit transfer instruction)

interest date -  datum od koga sredstva odobrena odredenom racunu pocinju da 
nose kamatu odnosno datum od koga sredstva skinuta sa odredenog racuna 
prestaju da nose kamatu

interm ediary bank(s) -  banka posrednik, banka (ili banke) izrnedu prve banke 
(orig inating bank) i poslednje banke (destination bank) preko koje (ili kojih) 
prolazi prenos sredstava

originating bank -  prva banka, banka koja inicira, salje prvi u nizu naloga za 
prenos sredstava drugoj banci; kod credit transfer-a , banka posiljaoca (trans
feror bank) je prva banka, a kod debit transfer-a prijemna banka (transferee 
bank) je prva banka

originating party -  klijent prve banke (originating bank)

pay date -  datum na koji sredstva moraju biti na raspolaganju primaocu (trans
feree) za naplatu u gotovom

personcl identification number (P IN ) -  licni idcntifikacioni broj, tajni kod koji se 
koristi za identifikaeiju naloga datih preko terminala kojima upravlja klijent 
(customer activated term inal); v. authentication

suttlement -  izravnavanjc, prenos sredstava sa banke koja ima dugovni saldo (debit 
position) na banku koja ima potrazni saldo (credit position) ili dogovorena 
knjigovodstvena operaeija izrnedu ovih banaka kojom se pokriva jedan ili vise 
prethodnib naloga za prenos sredstava

standing authorization to debit -  stalno ovlasdenje koje je izdao posiljalac (trans
feror) banci posiljaoca (transfer bank), prijemnoj banci (transferee bank) ili 
primaocu (transferee), kojim se ovlascuje banka posiljaoca da izvrsi naloge za 
debit transfer izdate u skladu sa uslovima iz ovlascenja



standing instruction to credit -  stalni nalog izdat od strane poSiljaoca (transferor) 
banci posiljaoca (transferor bank) za transfer odredene sume na racun 
odredenog primaoca (transferee) u redovnim razmacima

switch -  mehanizam koji prima, razvrstava i upucuje poruke, ukljucujuci i naloge 
za prenos sredstava

transferee -  primalac, klijent prijemne banke (transferee bank)

transferee bank -  prijemna banka, banka koja odobrava sredstva racunu primaoca 
po osnovu prenosa sredstava

transferor -  posiljalac, klijent banke posiljoca (transferor bank)

transferor bank -  banka posiljaoca, banka koja zaduzuje racun posiljaoca po 
osnovu prenosa sredstava



ПРИКЛЗИ

Др Бојапа Рилке,
Инекс—Интерекспорт, Београд

Уговор о свропској унији од Рима до Мастрихта

Превелп ч прчрсдчлч: Др Душко Лопандчћ u Милутин Јањевчћ 
Издавач: Међупародна полчтчка, у  заједници са Правиим факултстом, 

Факултетом политичких наука, Институтом економсках наукр 
Европскчм покретому Србчјч, БеоГрад, 1995. стр. 281 

Појам економске интеграције -  уже повезивање привреда гтојединих земаља 
на регионалном плану -  у извесном смислу представља антитезу појму светског 
тржишта. Разлози интеграције су како економске, тако и политичке природе, а у 
суштини свака форма интеграције има карактер преференцијалних аранжмана 
за земље које улазе у интегрисана подручја, док у погледу трећих земаља 
(земаља ван овпх подручја) садржи елементе (јаче или слабије) дискриминације.

Мисао водиља уједињења европских земаља била је жеља за "бољом Евро- 
пом". Идеју о стварању Уједињених Држава Европе изнео је још 1946. године 
Винсгон Черчил. Две године након изношења ове идеје. 1948., долази до усвајања 
Маршаловог плана на основу којег Америка помаже земље које ће у наредном 
периоду постати ембрпон будуће интеграције. Успостављањем Савета Европе 
(1949. године) искристалисали су се њенп политички оквири. "Стара дама" се 
експлицитно олредељује за парламентарну демократију и тржишну привреду. 
Уважавање људских лрава је sine qua non будуће интеграције.

Уговором, закљученим 25. марта 1957. године у Риму, оснива се Европска 
економска заједница. Уговор ступа на снагу 1. јануара 1958. године. Карактер 
Заједнице дат је у самом њеном називу. To је економска заједннца која. међутим. 
иде даље од обичне царинске унпје. Наиме, поред укидања дармна и осталих 
препрека у трговинском промету између земаља чланица и успостављања



заједничке царинске тарифе на увоз из трсћлх земаља. Римски уговор лредвиђа и 
постепено стварање заједничког тржишта које укључује заједничку 
пољопрнвредну политику. трговннску гголитику. заједнмчку политику у транс- 
порту. изједначавање услова конкуренцнје, слободан промет робе и капитала, 
слободно кретање лица и вршење услута.

Важну прекретницу у развоју Европске економске заједнице представл3а 
усвајање Јединственог еврсшског акта у Луксембургу. Овај акт. који је ступмо на 
снагу 1. јула 1987. године мнаугурише процес реформе Е Е З-а , како у институ- 
ционалном, тако и у правном смислу. Њиме започсте промсне су окончане и 
правно-политички уобличене усвајањем Споразума о Европској унији, у М ас- 
трихту, 7. фебруара 1992. године. Споразум је прихваћен и ступио је на снагу 1. 
новембра 1993. годнне. Он представл^а најрадикалнију ревизију Римског уговора, 
којим је дотадашња Заједница трансформисана. а њена надлсжност ттроширена. 
У сарадњи држава чланмца (од почетних 6 , њихов број се до 1. јануара 1995. год. 
попео на 15) јављају се нови елементи, који се првенствено односе на спољну 
полнтику. унутрашње послове ц правосуђе.

На 280 страница текста. аутори Лопандић/Јањевић презентовали су нам 
најзначајнија документа европске интеграције. од којих су нека по први пут 
објављена на српском језику.

У делу под насловом "Кратки коментар Уговора о Европској унији" аутори 
дају сажете одговоре на 15 питања, почев од тога шта Уговор из Мастрихта 
заправо представља, до одговора на то. ко све може постати чланом Европске 
уније.

У наставку је дат интегрални текст Уговора о Европској унији из Мастрихта 
1992. годпне. Превод је заснован на оригиналној верзији текста (на енглеском и 
француском језику) објављеној у Службеном листу Европских заједница од јула 
1992. године.

Наслов II даје целовит Уговор о оснивању Европске економске заједнице из 
1957. године, допуњен изменама донетим у Једннственом европском акту из 1986. 
године, те амандманнма предвиђеним у другом делу Уговора из Мастрихта, под 
насловом Одредбе којима се мења Уговор о оснивању ЕЕЗ-а. Да би се лакше 
уочиле измене у односу на основни текст. нови делови су штампани тамнијим 
словима. што доприноси прегледности и лакшем сналажењу у тексту.

Наслови III и IV доносе одредбе којима се мења Уговор о оснивању Европ- 
ске заједнице за угаљ и челик, те одредбе којима се мења Уговор о оснивању 
Европске заједнице за атомску енергију.

Одредбе озаједничкој споллгој и безбедносној политици,те одредбе о сарадњи 
у области правосуђа и унутрашњих послова садржане су у насловима V и VI.

Намера Конференције представника влада држава чланица, одржане у Риму 
у децембру 1990. године била је доношење заједничке одлуке о изменама које је 
потребно унети у Уговор о оснивању Е Е З-а. у циљу стварања политичке уније и 
завршне етапе економске и монетарне уније.



Конференција одржана у Брнселу у фебруару 1992. године имала је задатак 
да измене, настале као последица промена утврђених за Уговор о оснгтвању 
Е Е З -а , унесе у Уговоре о оснпвању Европске зајсднице за угаљ и челик (СЕСА) 
и Европске заједнице за атомску енерптју (EVROATOM).

Резултат ових двеју конференција било јс доношење 17 протокола (као 
прилог Уговору о Европској унији) и 33 декларације које се појединачно или 
више њих односи на једну или на више држава чланица, што је презентовано при 
крају ове значајне књиге.

Сам крај оставл:>сн је за важне етапе (хронолошки наведене) у процесу 
стварања Европске уније. као и хронологију односа Е З -а  и Југославије.

Године 1980. (2. фебруара) потписак је споразум о сарадњи Е Е З-а и СФРЈ са 
неограниченим трајањем, који је. након ратификације од стране свих тадашњих 
чланица (њих 12). ступио на снагу 1. аттрила 1983. године. Према њему. тадашња 
Југославија је имала прсференцијални трстман без реципроцитета прн извозу 
робе на тржишта Западне Европе и статус најповлашћеннје нације.

Међутим, већ крајем 1991. године, још пре него што су Уједнњене нације 
увеле блокаду. Европска заједница је увела своје санкције према Југославији. 
Министри Е З -а  су. третирајући отцепл^ење појединих република као распад 
Југославије, 8 . новембра 1991. године донели одлуку о увођењу "рестриктивних 
мера" према СФРЈ, које су затим ограниченс само на Србију и Црну Гору. Спо- 
разум из 1983. године је суспендован и Југославија (Србија и Црна Гора) је остала 
без свих стечених права.

Уколико Југославија жели да поново успосгави односе и везе са Унијом, 
њена позиција је лошнја него 1980. године. Наиме, последњих година Европска 
унија је масовно закључивала уговоре о асоцијацији са земљама Источне 
Европе, али на бази реципроцитета. У нормалним условим, реципроцитет би и за 
нас био прихватлзив. али тешко да је он то сада. у условнма "постблокаде" и 
"постсанкција". А нереално је очекивати да би Унија понудила Југославији 
повољније услове од оних. које даје осталпм земл>ама у транзицији. Шта ће то 
Унија понудити, остаје да покаже будућност!

Било како било, Југославнја себе у перспективи мора да види као чланицу 
Европске уније. Од њеног односа према Унији зависи и однос према другим кон- 
вертибилним тржиштима. Нсзаинтерссованост за сарадњу са Унијом значила би 
прихватање животарења на маргинама Европе.

Европа је прекомпонована. Она је уједињена и то је стварност. Таква 
уједињена Европа је наше непосредно окружење и зато ова књига. зналачки и 
стручно преведена и приређена. прсдставља не само значајну стручну литер- 
атуру, него и "уџбеник опцгге културе". који би свако онај, ко жели да спозна 
свет око себе. требао да има у својој библиотеци.



ГТРАВНА ПРАКСА

Др Нсбојша Јоваповић,
асистепт Правног факултета у БеоГраду

П рсцсдснти англосаксонског компапијског права (IV)

Преседапи о поссбним облицима оргаиизовања пословаља

Компаније (корпорације у САД) су, поред индивидуалног предузетнипггва и 
ортаклука, главни организациони облик за обављање пословних делантости. 
Међутим, потребе савременог пословања и инвестирања створиле су и посебне 
организационе облике. У САД се у њих убраја франшизинг. командитно 
друштво. заједничко улагање (подухват), нерегистровано удружење и коопер- 
ација. Законодавство још није довољно регулисало посебне организационе 
облике, тако да судска пракса има велику улогу.

Та улога је посебно значајна у области фраишизиига (енг. franchise), због 
његове све шире примене. Према дефиницији Савезне комнсије за трговину 
САД под франшизингом се сматра уговор у коме једна страна, давалац 
франпшзинга. као власник неког трговачког жига. трговачког имена или аутор- 
ског права, дозвољава другој страни (стицалац франшизинга) да, под одређеним 
условима или ограничењима, користи тај жиг, име или право ради производње 
робе или вршења услугаЧ По основу тог уговора давалац контролише и финан- 
сира пословање стицаоца, а стицалац инвсстира и учествује у оствареној добити с 
одговарајућим уделом.

Посебно је осетљиво питање трајања и престанка уговора о франшизингу. 
Како нема законских норми, то питање се обично уређује уговором. Нарочито се 
дефинишу разлози и услови под којима давалац може да откаже уговор стица-



оцу. Пошто су даваоци често злоупотребљавали право отказа, у САД је донет 
Закон о франиптзингу препродаваца аутомобила (енг. Automobile Dealers' Fran
chise Act), ради заштите стицалаца. По том закону. произвођач аутомобила (дав- 
алац франшизе) одговара за штету препродавцу (стицаоцу) коју му проузрокује 
отказом уговора, због тога што му стицалац није испунио накнадно постављене 
захтеве у вези са пословањем. ако су ти захтеви произвољни и неразумни.

У спору Блеквел корпорације против Корпорације Кенворт камиони (енг.Н. 
С. Blackwell Co. v Kenworth Truck Co.) 1980. год. Блеквел je добио франшизу 
(повластицу) од Кенворта ради продаје његових камиона. Након дванаест година 
франшиза је требало да се угаси. Кенворт је упозорио Блеквела да неће да му 
обнови франшизу за следећу пословну годину, ако не повећа продају камиона, не 
реновира зграду и не усаврши књиговодствени систем у року од следећих 90 дана. 
Покушавајући да испуни Кенвортове захтеве Блеквел је потрошио 90.000 
долара. Међутим, у томе није успео о року, јер је за њихово испуњавање било 
потребно годину дана. Кенворт му је одбио да му одобри франшизу. Блеквел је 
тужио Кенворта за накнаду проузроковане штете, позивајући се на Закон о 
франшизингу препродаваца аутомобила. Блеквел је у тужби тврдио да је Кен- 
ворт злонамерно отказао уговор^.

Амерички суд је пресудио у Блеквелову корист. Он је закл:>учио да закон 
захтева да давалац франшизинга буде савестан у раскидању' уговора о 
франшизингу. Зато је Кенворт поступио несавесно. када је Блеквелу поставио 
захтеве за чије испуњење је било потрсбно годину дана. уместо само 90, колико 
му је остављено. Постављање таквог немогућег захтева. као услова за обнову 
франшизе, показује Кенвортову злу намеру. Наше право уопште не регулпше 
институт франшизинга. Ако би се пред нашим судовима појавио спор истог 
чињеничног стања, једини основ за његово пресуђење би могли да нађу у 
општим правилима Закона о облигационим односима од 1978. године о савес- 
ности и поштењу учесника облигационих односа (члан 12.), о забрани злоупо- 
требе права (члан 13.) и забрани стварања и искоришћавања монополског 
положаја на тржишту (члан 14.).

Стицаоци франшизинга су у САД заштићени још једним законом. To је 
Закон о трговини нафним производима (енг. Petroleum Marketing Products Act). 
Он даје право прече куповине стицаоцима франшизе за продају нафтних произ- 
вода у случају кад давалац жели да прода своју имовину. без обнављања 
франшизе са њима. На тај начин им се омогућава да наставе са пословањем у 
истим просторијама и истом опремом за продају моторног горива, али не под 
фирмом даваоца.

У спору Робертса против Амоко нафтне корпорације (енг. Roberts v Amoco 
Oil Co.) из 1985. год. поставило ce баш пнтање права стицаоца франшизе на 
куповнну просторија и опреме даваоца. које је користио у свом дотадашњем



пословању. Дон Робертс је држао бензннску пумпу по основу Амокове 
франшизе читавих петнаест година у Дс Моану у Ајови. По основу уговора о 
франшпзингу он је био закупац Амокове бензинске пумгте. Августа б-ог, 1981. 
год. Амоко је послао Робертсу писмо у којем га је обавестио да не жели да 
продужн са закуиним односом када он буде истекао 31-огјануара 1982. год., јер 
намерава да прода своје пословне просторије у бензинској пумпи. Нешто касније, 
4-ог сегггембра 1981. год.. Амоко је послао Робертсу понуду за продају тих прос- 
торија по цени од 66.500 долара. У понуди је посебно било означено да су из ње 
исклзучене све пумле за гориво и ваздух. складишне цистерне. црева и друга 
опрема. Немајући куд. Робертс је поднео тужбу протмв Амока, тражећл да и 
искључена опрема уђе у понуду. јер би му нначе било онемогућено даље 
пословање.

Суд је пресудно у Робетсову корист. Он је уважио тужиочеву тврдњу да је 
описаном понудом Амоко (тужени) повредио Закон о трговини нафтним произ- 
водима, јер је нашао да је таква понуда несавссна. Суд је сматрао да је Конгрес, 
усвајањем поменутог закона, хтео да обавеже даваоца франшизинга да да 
савесну понуду стицаоцу франшизпнга за продају изнајмљених просторија. Да би 
била савесна, понуда мора да укључи целокупну имовину која је потребна за 
продају горнва. a то значи и пумпе. танковс. црева и другу потребну опрему^). He 
зна се да ли би наши судови на исти начин пресуђивали овакве спорове, јер у 
нашем праву не би могли да нађу никакав изричит и посебан основ за то. Једини 
основ би могло да им буде опште начело облигационог права по коме судови 
треба да се руководе заштитом интереса слабије уговорне сгране. Свакако да би 
наш законодавац требало што пре да се "позабави” регулисањем франигизинга, 
јер се у последње време све више итири и код нас (нпр. Кока-кола, Мек Доналдс, 
Ц маркет ...). Права прилика за то су измене Закона о облигационим односима, 
које се код нас планирају.

Комапдитно друштво (енг. limited parthership) је још један посебан организа- 
циони облик за обављање пословне делатности у САД. Његова битна особина је 
постојање две врсте чланова. Једни су комплементари, а други командитори. 
Комплементари (енг. general partners) управл^ају друштвом, контролишу његово 
пословање, њихово име може да се нађе у фирми друштва и, најзад, неог- 
раничено и солидарно одговарају за обавезе друштва према трећим лицима у 
промету и оном имовином коју нису унели у његов капитал. Комадитори (енг. 
limited partners), за разлику од комплементара, учествују у друштву само својом 
имовином, а не и својом личношћу. Зато они имају само право да учествујују у 
добити друштва, да контролишу законитост његовог пословања и да поврате 
своје удео у случају престанка друштва. Они немају право да учествују у 
управљању друштвом, да по основу свог удела у капиталу друпггва остваре кон- 
тролу над његовим пословањем, да га заступају или претстављају, као што се ни



њихово име не може да нађе у фирми друштва. Мађутим, они не одговарају за 
обавезе друштва према трећим лицима својом имовином коју нису унели у његов 
капитал. Ако би се име командитора нашло у фирми, тако да би јавност могла да 
помисли да је он комплемснтар, или ако би се он мешао у пословање друштва 
покушавајући да оствари своју конгролу над њиме, изгубио би заштиту своје 
ограничене одговорности за обавезе друштва. јер би се сматрао комплемента-
ром^.

У спору Холзмсна против Дс Ескамилс (снг. Holzman v. De Escamilla), који ce 
водио y САД 1948. године. поставило се питање неограничене одговорности 
командитора^. Друштво Хациендиних фарми (енг. Hacienda Farms, Limited) је 
било организовано као командитно друштво. Рикардо де Есцкамила је био 
комплентар, а Џејмс Расел и Ендрјуз (енг. James L. Russel, Н. W. Andrews) су били 
командитори. Друштво се бавило производњом поврћа и других пијачних пронз- 
вода (плодова). који су углавном продавани преко предузећа, које је контролпсао 
господин Ендрјуз. Сва три члана друштва су заједно одлучивали које производе 
ће друштво да. гаји. Комплементар је имао овлашћење да подиже новац са два 
рачуна код банака. али само уз потпис једног од командитора. Потјхго је друштво 
на описани начин пословало нешто више од седам месеци, командитори су 
захтевали од комплементара да да оставку на место директора друштва. пгго је 
овај и учинио. Шест недеља касније друштво је пало под стечај. Стечајни 
управник Лоренц Холзмен тужио је и господу Расела и Ендрјуза за исплату дуг- 
ова друштва повериоцима. Он је тврдио да су туженици постали комплементари 
и, тиме, неограничено одговорни за обавезе друштва. јер су узели учешће у кон- 
троли пословања друштва. Првостепени суд је усвојио тужбене захтеве против 
њих, те су се туженици жалили вишем суду. Впши суд је одбио њихове жалбе, 
потврђујући првостепену пресуду.

Суд је сматрао да су командитори учествовали у управљању друпггвом и да 
су тиме постали одговорни као и комплементар. Они су активно учествовали у 
одређивању биљних култура које су се гајиле на фармама друштва. Банкарски 
поступак подизања новца са рачуна у име друштва је био такав да комплементар 
то није могао да ради самостално, без сагласноти (потписа) било Расела било 
Ендрјуза. Најзад. Расел и Ендрјуз су захтевали од комплементара да напусти 
место директора и потом му одредили наследника на тој функцији. Доносећи 
овакву пресуду суд је истовремено закључио да неограничена одговорност 
командмтора постоји само према повериоцима друштва, а не и према компле- 
ментару. Због тога комплементар нема право да захтева од командитора да 
покрију губитке друштва из своје имовине коју нису уложили у његов капитал.

4. У САД је комаидитно друштво детаљно регулисано путем два савезна закона: Јединствени
закон о команднтном друштву (енг. Uniform Limited Partnership Act) и Измењени Закон о
комадитном друштву. Вид. Anderson. Fox & Twomey. on. цит., стр. 765.

5. Anderson, Fox & Twomey, on. цнт.. стр. 766.



За разлику од америчког права наше компанијско право не регулише 
случајеве неограничене одговорности командитора за обавезе друштва. Закон о 
предузећнма о томе не садржи ни једну одредбу, тако би нашим судовима бнло 
врло тешко у лресуђивању истмх или сличних спорова. На срећу. Предлог новог 
Закона о предузећмма предвиђа три случаја када командитор одговара као 
комплемснтар:1) ако му је име уз његову сагласност унето у фирму друштва. 2) 
ако неовлашћено закључи угововр у име и за рачун друштва са трећим лицем и 
3) ако води или се меша у вођење послова друиггва (чл. 180). Ова правмла би 
судови требало да имају у виду при суђењу. без обзира што се још увек ради само 
о Предлогу.

Врло занимљив организциони облнк за обављање пословне делатности у 
САДје нсрсгистровано удружен.е (енг. unincorporated association). To је група два 
нли више лица удружених ради остваривања заједничких непрофитнпх цмљева^. 
За његов настанак право не захтева ннкакву посебну организацију. тако да се 
усмени споразум, па и свако понашање у намери удруживања или заједниЧког 
рада у заједничком интересу сматра довољним за његово постојање. Удружење 
нема својство правног лица, осим ако његова правила другачије прсдвиђају. 
Његов однос према сваком члану понаособ уређује се поседним уговором. 
Чланови не одговарају за обавезе удружења, осим ако су одобрилн (претходно 
или накнадно) акт којим је удружење створило обавезу. Међутим. тада члан који 
је дао одобрење одговара неограничено и солидарно за прихваћену обавезу 
удружења.

Питање одговорности чланова за обавезе удружења најјасније је уређено 
прецедентном који је амиерички суд донео у спору Смита и Едвардса против 
Малс лиге златпих палица (енг. Smith & Edwards v Golden Spike Little League) 
1978. године. Мала лига златних палица је бно назив за нерегастровано 
удружење лица која су се повезала ради оснивања мале лиге безбол тимова у 
граду Огден у држави Јута (САД). Они су послали једног од својих чланова у 
продавницу спортске опреме Смита и Едвардса. како би уговорио куповину робе 
на кредит (почек) за чланове лиге. По добијању кредита бројни чланови 
удружења су одлазили у радњу и узимали различите делове безбол опрема, пот- 
писујући сваки пут рачуне. у укупној вредности од 3.900 долара. Када је власник 
радње, господин Смит, затражио плаћање цене, чланови удружења су органи- 
зовали прикупљање новца у јединствени фонд. како би је отплатили. Међутим, 
они су успели да сакупе само 149 долара. Незадовол^ан тиме. господин Смит је 
тужио како удружење, тако и сваког члана понаособ, који му је куповао робу на 
кредит. Тужени чланови су оспорили своју личну одговорност, тврдећи да само 
удружење може да се правно сматра одговорним.

Суд је усвојио само тужбене захтеве против појединачних чланова. Он је 
сматрао да је захтев против удружења неоснован. јер оно нема правни субјектив-



итет, по основу чега би могла да му се наметне одговорност. Али када појединци 
закључе уговор за другим, или одобре такав уговор. они преузимају на себе 
личну одговорност. макар тврдили да је уговор закључен у име и за рачун нерег- 
истрованогудружења, кога је правно немогуће тужити.

У нашем праву тешко да може да настане овакав спор, јер не гтостоји таква 
неформалност при оснивању удружења. По савезном и републичком закону о 
удруживању грађана, удружења и друштвене организације имају својство 
правног лица, које стичу уписом у регистар код надлежног органа. Исто тако. 
случајеви одговорности чланова за обавезе удружења су рсгулисани, тако да 
наши судови не би могли да падну у недоумицу у коју је пао амерички суд прил- 
иком пресуђивања описаног спора.



Мр Владимир Сшојиљковић, асисшенш 
Правии факултет, Бсоград

Случај Borings бапкс

У вод

Протекло је пуних шест месеци од вести која је привукла пажњу не само 
оних који се баве банкарским правом. Берингс банка, најстарија трговачка банка 
у Енглеској, 24.2.1995. године претрпела је губитак у износу од 827 милиона 
фунти из трговине дериватима на Скнгапурској берзи од стране дилсра Марка 
Лисона (старог 28 година). Нешто касније, 6.3.1995. холандски конгломерат 
"Internationale Nederlands Group" откупио је Берингс банку за 600 милиона 
фунти.ђ

Случај Беригнс банке интересантан је из више разлога. Берингс банка, 
наравно, није једина банка која је претрпела тешке губиткеД Са друге стране, 
губици који су настали трговгшом дериватима од стране Берингс банке нису

1. Тако, на при.чер, "Christiania Bank" из Норвешке је 1991. претрпела губитке из кредита датих 
Норвешкој привреди услед пада цена нафте (резултат је био подршка државе и спасавање 
банке); Канадска "Canadian Commercial Bank" је 1985. прерпела губитак услед превисоког износа 
одобреног кредита датог нафтној индустрији "Alberta" (резултат: затварагве банке); Немачка 
банка "Schroder, Munchmayer, Hengst" која је запала у тешкоће 1983. збогједног великог кредита 
сумњивом кориснику (резултат спашена од стране других банака); Или "Penn Squre Bank" из 
САД која је запала у тешкоће услед претеране зависности од нафтне имдустрије (резултаг. зат- 
варање банке). Подаци: Jones, "How safe is your bank? The Banker (October 1991) стр. 14.



били први велики губици које је неко претрпео у трговини дериватима. Деривати 
су, најопштије речено, двострани уговори или уговори о замени плаћања чија 
вредност произлази (деривира). као што им само име говори, из вредности неке 
одређене имовине или одређене камате или индекса. Њиме се обухватају: 
futures", "options" н "swaps" уговорн^. Најдраматичнији случај је губитак у износу 
од 1,3 милнјарди US$ који је. крајем 1993. и почетком 1994.. у трговини са "energy 
futures and swaps" начинио MG Refinery and Marketing Inc, ca седиштем y САД, 
друштво кћер y оквпру Немачког индустријског концерна Mctallgescilschaft 
(MG). Заједничком акцијом 150 Немачких и других мсђународних банака у вред- 
ности од 1,9 милијарди US$ овај концсрн је спашен^.

Оно што је посебно привукло пажњу у случају Берингс банке јесте чињен- 
ица да је једна позната банка која послује у оквирима развијеног банкарског 
система коцкањем свог дилера у пословима који се сврставају у тзв. "финан- 
сијски ннжињеринг" претрпела тако катастрофалан губитак. Могао се извући 
зашвучак да је и овај инжињеринг направио грешку у виду деривата који су 
омогућили толике губитке. Ипак, сада ствари другачије стоје. Наиме, 18.7.1995. 
објављен је извештај "Bank of England" о томе шта се догодило у случају Беригс 
банке (у даљем тексту: Извештај). Извештај је сачинио "Board of Banking Super
vision", нов орган установљен законом из 1987. који има задатак да помаже гув- 
ернеру у вршењу надзора над радом банака. Овај bord има девет чланова: три ех 
oficio члана (Гувернер, Заменик Гувернера и Извршни директор Банке одгово- 
ран за надзор) и шест независних чланова^. Објавл>ен Извештај пружа 
могућност да се одговори на питање шта се, у ствари. догоднло и ко је одговоран
за то што се догодило, а што је за последицу имало колапс Берннгс банке^.

Чињепице:

Покушаћемо да, хронолошким редом, опишемо како је дошло до тога да је 
24.1.1995. Берингс банка претрлела губитак из трговине дериватима на берзи у 
Сингапуру у износу од 827 милиона фунти. Познато је да од краја 80-тнх тргов- 
ина дериватима доживљава експанзију. У ствари, сада је банкама све теже да 
праве профит из "традидионалних" послова повезанпх са позајмљивањем новца, 
те почињу да свој новац улажу на светском тржншту фннансија у различнте

2. Global Derivatives Study Group. "Derivatives: Practices and Principles?.'. Washington. July 1993. 
стр. 28.

3. R. Dale, "Derivatives: The New Regulatory Challenge" Butterwolhs Journal oflntemational Bank
ing and Finance Law/January 1995. стр. 11.

4. Banking Act 1987, Section 2. Функција ових мезависпих чланова je да у вршењу надзорних 
функција које "Bank of England" no закону посед\'је пруже савете ex-oftcio члановима. (Ј.Ј. 
Norton, "Devising International Bank Supervisory Standards", Лондом 1995. стр. 89.)

5. За анализу је коришћен "The Times" од 19.7.1995. y коме cy кључни делови извештаја 
објављени на стр. 8-9.



облике "финансијске трговине", продајући и кугтујући робу. акције и друге фин- 
ансијске инструменте за свој рачун^.

To је био случај и са Берингс банком. Марк Лисон. службеник Берингс 
банке, посгављ-ен је 1992. за главног дилера у трговини дериватима у "Berings 
Derivatives Singapour” на Сингапурској берзн. Лисонов задатак био је да прави 
профит из малих разлика у цени Nikkei 225 "futures" уговора котираних на "Osaka 
Securities Ehchange" у Јапану и на "Singapore Monetary Ehchange" у Сннгапуру. To 
је укључивало куповину "futures" уговора на једном тржишту и њихову симул- 
тану продају на другом. Подсећамо. "futures" су средство за куповнну роба или 
фпнансијских инструмената одређеног дана у будућностиД To што је куповина 
на једном морала скоро истовремено. да буде покривена продајом на другом 
тржишту значило је да је овакав посао веома ризичан.

Убрзо након што је почео да радн као дилер Лисон је, без овлашћења, 
отворио рачун "SSSS8" и преко њега неовлашћено почео да тргује у виду "futures" 
и "options" у све већнм износима. Извештај који је Лмсон послао Берингсу крајем 
децембра 1994, а за који се утврдило да је фалсификован, показао је добит у 
износу од 8,82 милиона фунти ($20,32м) остварену од стране "Berings Derivatives 
Singapour". Право стање. међутпм, био је губитак у висини од 19 милиона фунти. 
У том тренутку тајни рачун "88888" бележио је губитак од 208 милиона фунти. 
Даље. Децембра 1994. Лисон је заузео "long position" (или "bull position" -  позиција 
коју дилер. власник акцлја. заузима очекујући да цена акција расте) у "Nikkei 225 
futures" у нади да ће вредности на Јапанској берзи порастм и да he тиме остварити 
добит. Такве куповине, насупрот утврђеним правилима, нису бпле праћсне одго- 
варајућим продајама.

Земљотрес у Кобеу 16.1.1995. проузроковао је колапс Јапанске берзе и 
огромне губитке по основу отворених позиција које је Лисон преузео у "Nikkei 
225 futures".

Уместо да је тада затвормо позицију и тиме зауставио дал>е губитке, Лисон је 
одлучио да купи велики број "futures" са берзи у Сингапуру и Осаки у нади да ће 
се Токијска берза у међувремену опоравити и да he добит коју би из тога пости- 
гао покрити губитке које је већ -направио. Та нова куповина је забележена на 
тајном рачуну "88888" да би се сакрила чињеница да позиција стварно припада 
Берингс банци. "Ово је вероватно захтевало помоћ некога из банке или изван 
банке. зато што се куповина снима на трацп'Ч Он је трговао у име својих клије- 
ната иако то није био његов посао, а неко у банци је знао да он нема клијената^).

6. Н. Pigott, "Lessons from Barings" Butterworths Journal of International Banking and Finance Law/ 
April 1995. стр. 159.

7. G.Bannock/W. Manser, "Dictionary of Finance" Лондон 1995. стр. 134.
8. Усвојена je пракса да се телефонскм разговори којима се врши трговина дериватима снимају на 

траци. Снимци могу да послуже странама у уговору ако доциије настане неслагање о одредбама 
уговора који су закључени путем телефона. Види: User's Guide to the 1992 Isda Master Agreements, 
New York 1993. crp. 77.



Све до 24.1.1995. Лисон је и даље заузимао позиције no "futures" уговорима. За 
сваки проценат пада на Токијском тржишту "Nikkei futures” су правили губитак 
од $70м. Још rope, Лисон је тада почео да продаје нову врсту деривата "put 
options" дајући купцу право да од њега купи или да му прода акције са "Nikkei" 
индекса по одређеној цени. Та цсна је била изнад новог нивоа "Nikkei" индекса 
тако да је тим-е, такође. остварио губитак. Укупни губитак на рачуну "88888" 
27.1.1995. достигао је око 830 милиона фунти.

Поставља се питање шта је све омогућило да дође до овакве ситуације? По 
Извештају то је омогућсно употребом новца из следећих извора: 1) употребом 
новца који су "Bcrings Securities Japan" и "Berings Securities London" сгавили на 
располагање "Berings Futures Singapore"; 20 улотребом новца које је "Barings 
Securities Ltd" ставио на располагање "Berings Securities Singapore" на захтев "Ber
ings Futures Singapore" како би њиме покрио износе који су настали разликама у 
цени између куповине и продаје одређене робе. Такав захтев није наишао на 
одговарајућу процену и истрагу у Берингсу у Лондону; 3) тнме што је у јануару и 
фебруару 1995. Лисон употребио различнте методе трговине дериватима како би 
смањио износ разлика које су морале бити покривене на "Singapore International 
Monetary Exchange". ЈТеовлашћену трговину Лисон је прикршвао на различите 
начине: 1) прикривањем рачуна "88888" од Берингса у Лондону; 2) лажним 
приказивањем профитабилности трговине "Berings Futures Singapoure"; 3) 
бројним лажним трансакцијама које су приказивале прилив профита.

З а ш т о  р ан и јс  п и јс  утвр ђ си о  право стањ с?

Намеће се, логично. питање: како је било могуће да се права ситуација није 
открила раније имајући у виду да је понашање Лисона арајало скоро две године? 
Другим речима, зар нико није могао да прекине "игру" Лисона којом је он 
"прокоцкао" више од 800 милиона фунти? Објављсни Извештај одговор налази 
У понашању менаджента Берингса које је одговорно за све што се догодило.

Први аспект неодговарајућег понашања руководплаца у Берингсу је 
изостанак интерне контроле. Постојање адекватног система контроле 
пословања је услов да би по Енглеском праву одређена институција могла да има
карактер институције овлашћене за пријем депозита^. Извештај наводи како је 
било бројнпх упозоравајућих сигнала који би. да су наишли на праву адресу у 
Берингсу, омогућили откривање неовлашћеног поступања од стране Лисона и 
губитка који је постајао све већи. To се није догодило зато што појединци који су 
то требали да ураде једноставно то нису учиннли. као и зато што није постојала 
одговарајућа комуникација међу њима.

9. Independent on Sunday, 5.3.1995.
10. Banking act 1987, Sched. 3, para 4(8). ELlinger; "Modem Banking Law" Oxford 1994, стр, 43.



Други, по Извештају и најозбиљнији. пропуст менаджмента Берингса састо- 
јао се у томе што је Лисон био овлашћен да врши две функције: функцију дилера 
за трговину дериватима и функцију надзора над таквом трговином. Таква 
овлашћења која су дата Лисону Берингс банку стављала су у положај који је

Август 1994.) иако није утврдио постојање недозвољених активности даје пре- 
поруку да се у случају Лисон раздвоје функције. Прспорука није прихваћена без 
одговарајућег образложења.

Трећи пропуст састојао се у томе што није било одговарајуће процене о томе 
како је "Berings Futures Singapore" no слатим извештајима могао да оствари 
толико велики профит. Очигледно је бмло да одговорнп менаджмент Берингса 
није пмао представу о природи и правом профитном потенцијалу послова које је 
"Berings Futures Singapore" закључивао. Близу је истине сликовито објашњење 
"...оно што су мандарннн Берингса у Лондону вндели била је звезда (Lison прим. 
аут.). Профит се нагомллавао. Изгледало је као да он не може да направи 
грешку. Зато. вероватно, није вршен надзор какав је трсбало да буде"-^). У 
ствари, истиче се како је то само показало прпсутну тенденцнју да финансијске 
иновацнје, које се појављују у трци за профитом. банке примењују а да одговорна 
лица у банкама често и не знају како оне функционишу, при томе заборављајући 
основно правпло да мали ризнк пратн малн профпт и обрнуто^.

ОбјавлЈвни Извепггај указује на још једног учесника у колапсу Берингс 
банке. Познато је да велика концентрацмја капитала банке у једном послу или 
групи послова ствара ризик за бакку. те да је то и кл>учни фактор у тешкоћама у

такве ситуације правилима којима греба да се омогући интерна и екстерна кон- 
трола послова којима се капитал банке. у већем обиму. излаже разику ("large 
exposure"). По Енглеском праву само у изузетним околностима биће допуштено 11 12 13 14 15

11. Н. Pigott. нав. дело стр. 160.
12. Independent on Sundey. 5.3.1995.
13. The Times 19.7.1995.. стр. 17.
14. E.P.M. Gardner. "Capital Adequacy & Large Exposure Standarads" y International -Banking Regu

lation and Supervision: Change and Transformation in the 1990s, London 1994. crp. 199.
15. Правило je да no поједином послу мзлагања не прелазе 10% капитала банке. уз строгу процену 

ако то није случај. (Bank of England. Banking Supervision Division, Notice to Institutions Authorized 
Underthe Banking Act 1987. "Large Exposures Undertaken by Institutions Authorized Under the Banking 
Act 1987" (BSD/1987/1 Sept. 1987). Сличан прмступ je прмхваћем и y правилима Европске Уније: 
"Council Directive of 21 December 1992 on the monitoring and control of large exposures of credit institu
tions" (92/121/EEC, OJL29(1993) ("Latge Exposure Directive").

Улога "BANK OF ENGLAND”



За наведене послове морао је, очигледно. да буде коришћен велики део кап- 
итала Берингс банке. Извештај наводи како је 1993. Берингс банка добила доз- 
волу од "Bank of England" да прекорачи 25% лимит у пословима на берзма у 
Осаки и Сингапуру. Шта више, нису утврђени никакви лимити на дату концесију 
(у обпму и дужнни трајања), тако да је до Фебруара 1995. кроз послове у Осаки 
било изложено 73%. док у Сингапуру 40% катштала Бсрингс банке. По 
Извештају давање овакве кондесије била је погрешна одлука овлашћеног лица у 
"Bank of England"16 17'. Самим тим. констатовано јс да је одговорност "Bank of 
England" и у недовољном схватању природе послова који су од стране дилера 
"Berings Futures Singapore" Лисона били закључивани.

З а к љ у ч а к :

Закључак који може да се извуче је следећи: узрок колапса Берингс банке је 
неодговарајуће понашање менаджмснта банке чиме је Лисон стављен у позицију 
да више од две године неовлашћено предузима активности које су имале за пос- 
ледиду гувитак од невероватних 830 милиона фунти. У Изведггају се наводв како 
узрок колапса није природа трговине дермватима већ пропуст појединаца да 
испуне своје обавезе онако како је то правилима предвиђено. Извепггај наводи 
одређене закључке од значаја за банкарство који се могу извући из овогслучаја: 
1) менаджери у банкама су дужни да у потпуности разумеју природу послова 
којима удрављају; 2) мора јасно да буде установљена одговорност за сваку 
пословну актдвност; 3) релевантна интерна котрола  укључујући и независну 
процену пословндх потеза мора да буде установљена за све врсте пословних 
активности; 4) идентпфиковане слабости треба да буду одмах решаване.

На крају, цдтираћемо две нзјаве поводом објављеног Изведггаја које 
омогућавају да се лакше разуме одлука "Bank of England" донета 26. фебруара, 
само два дана након пгго ју је Берингс банка обавестнла о својим тешкоћама, по 
којој је план за спасавање Берингс банке пропао. Прва, изјава Холандске банке 
која је преузела Берингс банку да "...Извештај подржава радње које су преузете 
након taking-ovcra. које су укључнвале и смену већине менаджмеДта Берингс 
банке". Друга, изјава председавајућег "Barings Holding Company" да "...прво 
читање извештаја потврђује наше сопствене продене узрока ове крпзе. 
Верујемо, такође. да је предузета акција одговарајућа и свеопшта"^. Укратко, 
изгледа да је преовладала процена да оваква судбина Берингс банке. најстарије 
трговачке банке у Енглеској, треба да буде опомена и поука свмма који би својим 
понашањем могли да пол:>ујају поверење у финансијске институције Лондонског 
Ситија.

16. Одлуку је донео Thomson, главни менаджер за надзор трговачких банака и главних банака у У.К.
Два дана након објашБемог извештаја уследила је његова оставка. (The Times, 21.7.1995. стр. 21.)

17. The Times, 19.7.1995. стр. 25.



Пракса уставних судова
s '

Оцсиа уставиости закоиа

Подстицањсм запотшвавања иивалида остварујс сс припцип из члапа 55. став
2. Устава да држава мсрама развојпс, екопомскс и соцпјалис политикс, под јсд- 
наким условима, подстиче повсћатвс скономског и соцнјалпог благостања 
грађана.

Прописиваљсм различитих порсских стопа, порсских ослобођсња и 
олакшица пе иарушава сс прппцип сразмсрности фмскалних дажбииа сконом- 
ској спази обезштка, утврђсн у члаиу 69. став 3. Устава.

И з образложсња:

Оспореном одредбом тачке 17. Тарифног броја 2. Тарифе Закона о порезу 
на промет ("Сл. гласник PC", бр. 19/94) лрописано је да се порез на промет 
производа плаћа по стопи од 7% на промет производа предузећа за радно 
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида, a 
који се продају преко сопствених продајних места. Према Тарифном броју 1. 
Тарифе Закона о порезу на промет остали обвезници плаћају порез на промет 
производа по стопи од 25%. Оспорена законска одредба не везује прописану 
пореску олакшицу за одређени облик својине на средствима предузећа, што 
значи да исту пореску олакшицу могу користитн сва предузећа за радно 
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида, 
независно од тога да ли су у приватној. друиггвеној, државној или мешовитој 
својини. Право на коришћење пореске олакшице није везано ни за одређену



величину предузећа, што значи да оспореним прописом мала предузећа нису 
стављена у повољнији положај. С обзиром да сва предузећа према оспореној 
одредби могу користити пореску олакшицу под истим условима, тј. уколико 
запосле 40% инвалида и производе лродају преко сопствених продајних места, 
Уставни суд је оценио да је неоснован навод о неједнаким условима 
привређивања. Прннцпп једнакости општих услова привређивања, изражен у 
одредбама члана 64. ст. 2. и 3. Устава Републике Србије, не искључује могућност 
да се пореским мерама подстиче остварнвање одређених циљева социјалне 
политике. Подстицањем запоплвавања инвалида управо се остварује принцип из 
члана 55. став 2. Устава. а нанме, да држава мсрама развојне, економске и соци- 
јалне политике, под једнаким условима. подстлче повећање економског и соци- 
јалног благостања грађана. Принцип сразмерности фискалних дажбина 
економској снази обвезника, утврђен у члалу 69. став 3. Устава, не нарушава се 
прописивањем различитих пореских стопа, гтореских ослобођења и олакшица, 
игго је саставни део пореске поллтике.

На основу изнетог, Уставни суд Рспублпке Србије је оценио да нема основа 
за утврђивање неусгавности оспорене законске одредбе. С обзиром да је донета 
коначна одлука у овој ствари, захтев за обуставу извршења појединачних аката и 
радњије одбачен.

Према Одлуци Уставиог суда Србијс
И У-104/94 од 17.11.1994. год. "Службепи гласник P C " , бр. 2/95

НЕМ А УСТАВНИХ СМЕТЊИ ДА У ОКОЛНОСТИМА НАСТАЛИМ 
ЗБО Г ЕКОНОМ СКИХ САНКЦИЈА МЕТаУНАРОДНИХ О РГА НИ ЗА- 
ЦИЈА И ЗАЈЕДНИЦА. РЕПУБЛИКА ЧЛАНИЦА СВОЈИМ ПРОПИСОМ 
УТВРДИ М ЕРЕ ЗА  УБЛАЖАВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА НАСТАЛИХ У 
ТАКВИМ УСЛОВИМА ЖИВОТА, РАДА И ПРИВРЕЂИВАЊА

И з образложсња:

Пред Савезним уставним судом покренут је поступак за оцену уставности и 
законитости Уредбе о условнма и начину обавл>ања превоза у мсђународном 
друмском саобраћају лица која управл^ају моторним возилима иностране регис- 
трације, односно страних превозника на територији Рспублике Србнје 
("Службени гласник PC", бр. 75/92,8/93.51/93.63/93,25/94 и 57/94).

Оспореном Уредбом прописано је да лица која управљају моторним возил- 
има инсхлране регистрације, односно страни превозници који обављају превоз у 
међународном друмском саобраћају на територији Републике Србије не могу да 
пређу границу ако немају обавезно осигурање од одговорности за штете 
причињене трећим лицима моторним возилима инослране регастрације на тери- 
торији Републике Србије; да уговор о осигурању мора бити закључен на 
граничном прелазу; да ће Министарство за саобраћај и везе одредити граничне



прелазе на којима ће обавезно осигурање вршити осигуравајућа друштва која 
одреди Влада Републике Србнје; да he са тим осигуравајућим друштвнма Мини- 
старство финансија закључити уговор о условнма обављања оспгурања; да осиг- 
уравајућа друштва. која је одрсдила Влада Републлке Србије. могу обављање 
послова на закључивању уговора поверити друшм правним и физичким лицима; 
да висину премнје за обавезно осигурање утврђује овлашћено осигуравајуће 
друштво у складу са законом и овом Уредбом и да се плаћа посебна накнада за 
лица која не закључе уговор о осигурању прсма овој Уредби.

Одредбом члана б. став 2. Устава СРЈ утврђсно јс да је реттублика чланица 
суверена у питањима која нису овим Уставом утврђена као надлежност Савезне 
Републике Југославије.

Одредбама члана 77. став 1. тачка 2) и 5) Устава СРЈ утврђено је да Савезна 
Републнка Југославија, преко својих органа. утврђује политику, доноси и 
извршава савезне законе, друге пролисе и опште акте. обезбеђује уставно-суд- 
ску и судску заштиту у области правног положаја привредних субјеката и обли- 
гационих односа.

По оцени Савезног уставног суда. произилази да нема уставних сметњи да у 
околностима насталим због економских санкција међународних организација и 
заједница. република чланица својим прописом утврди мере за ублажавање пос- 
ледица насталих у таквим условима живота, рада и привређивања. Тим мсрама, 
по мишљењу Савезног уставног суда. између осталог. обезбеђује се и основа за 
накнаду штете у случају да штету учини лице које управља моторним возилом 
стране регистрације. јер санкције имају за последицу да онемогућавају наплату 
потраживања наше земље у иностранству, па и наплату по основу уговора о 
осигурању.

Према оцени Савезног уставног суда. Влада Републике Србије може одред- 
ити оснтуравајућа друштва која ће вршити обавезно осигурање на граничним 
прелазима са којима Министарство финанасија закључује уговор о условима 
обављања осигурања. јер се при поверавању ове врсте осигурања, пре свега, води 
рачуна о економској снази осигуравајућих друштава којима се гарантује накнада 
пггете. О адекватности ове процене Савезни уставни суд није надлежан да 
одлучује.

Према Одлуци Савезиог уставног суда
И У-47/92 II И У-73/93 "Службспи гласнпк P C " , бр. 18/95

Раднм одпосп

Имајући у виду да Законом о радним одпосима пијс изричито урсђсиа 
материја понавл,ања посгупка, као и полазсћи од чињспицс да закоиодавац нмје 
прописао могућносг да се ова питања могу уредити колсктивиим уговором, 
односио општим актом предузсћа, Уставпн суд јс  оцспио да је  у конкрстиом



случају, доиосилац акта нсовлашћспо урсдио односс који су урсђслл позитишшм 
законсклм прописима.

И з образложсња:

Уставни суд је утврдио да је чланом 73. Правилника ттредшфено у којим се 
случајевима може поновити дисциплински поступак који је окончан право- 
снажном одлуком надлежног органа. Захтев за понављање поступка, према 
члану 94. истог Правилника. може поднети радник коме је изречена право- 
снажна мера, као и орган који је поднео захтев за покретање дисциплинског пос- 
тупка у року од 30 дана од дана сазнања за постојање разлога за понављање 
предвиђених овим Правилником и најкасније у року од једне године од право- 
снажносги одлуке.

Дисциплински поступак уређен је одредбама чл. 72-77 Закона о радним 
односима ("Сл. гласник PC", бр. 45/91.18/92.34/94). Такоје чланом76. став 1. овог 
Закона, прописано да против одлуке дисциплннског органа донесене у другом 
степену, радник може покренути поступак пред надлежним судом у року од 15 
дана од дана достављања другостеиене одлуке.

Имајући у виду да Законом о радним односима није изричито уређена инсти- 
туција понављања поступка, као и полазећл од чињенице да законодавац није 
прописао могућност да се ова питања могу уредити колективним уговором, 
односно општим актом предузећа, Уставни суд је оценио да је у конкретном 
случају доносилац акта неовлашћено уредио односе који су уређени позитивним 
законским прописима. Осим тога. Уставни суд је оценио да је законодавац на 
адекватан начин обезбедио контролу законитости другостепених одлука у дис- 
циплинском поступку прописујући могућност преиспитнвања одлуке дисцил- 
линског органа донете у другом степену. у редовном лостулку пред надлежним 
судом, лхго је, такође. и функција института понављања поступка као ванредног 
правног лека у другим законом уређеним поступцима.

Прсма Одлуци У ставло г суда Срблјс
И У-80/94  од 06.10.1994. год. "Службсии гласлпк P C " , бр. 69/94

ОпрсдслЈС1вс долослоца акта да сс ла утврђсла радла мссга лс прнмају лица' 
која остварују право ла пензију по било ком ослову јс  ствар процслс л оцсле 
доносиоца акта о томс којн јс  лрофлл кадрова потрсбал за успешло обшвање 
послова утврђсних актом о систсматпзацији радллх места, чиме се ле доводи у 
питал.с Уставом зајамчсло право ла рад из члаиа 35. Устава Рспубллкс Срблје.

Одлука којом сс урсђујс колкрстла правла ситуација всзала за оргализа- 
цлоле промслс и лачил остваривал,а права пз радлог одрсђслпх радллка сгручле 
службе плјс општи акт из члала 125. Усгава Рспубликс Србијс.



И з образложсн.а:

Уставни суд је утврдио да јс оспореним одрсдбама чл. 14—17. Одлуке о 
систематизацији запослених. председницима одбора дато овлашћење да одлучују 
о финансијским и организационим пословима. Прсма члану 17. Одлуке. на којн је 
посебно указано у представцл. председницима одбора јс наложено да воде 
рачуна о томе да првенство приликом лријема на утврђена радна места имају 
лнца која су раније раднла у стручним службама Органмзације. С тнм у вези 
Главни одбор је закључио да се не могу лримити она лица која остварују право на 
пензију по било ком основу.

Разматрајући уставност оспорсних одредаба Одлуке, Уставни суд јс оценио 
да се оспореном одрсдбом не доводи у гтитање Уставом зајемчено право на рад из 
члана 35. Устава Реггублике Србијс. јср се ово уставно право осгварује под 
јенакмм условима. што другим рсчима значн. да сва лица која се прнмају у радни 
однос морају да испуњавају опште и гтоссбне услове за обављање послова 
конкретног радног месга који су као такви утврђсни актом о систематнзацији 
послова и радних задатака. Опрсдел^ење доноспоца акта да се на утврђена радна 
места не примају лица која остварују право на пснзију по било ком основу је 
ствар процене и оценс доносиоца акта који је профил кадрова потребан за 
успешно обављање послова утврђених актом о систематизацији радних мсста.

Прсма Рсш сљ у У ставног суда Србпјс И У-99/94 од 15.09.1994. год.

Иако оспорспи колсктивии уговор предвлђа нсте нли всћс косфлцијслтс на 
осиову којлх сс утврђујс цсна рада у одиосу па косфицијснтс утврђслс члаиом
11. О пш тсг колсктлвлог уговора, ол лијс лссагласал са Закоиом о радлим одио— 
сима II Законом о колективиим уговорлма.

Пнтање да ли је  расиорсђпваи.с радпнка иа одговарајућа радиа мсста 
извршсио у складу са општим актом спада у домсп прпмспс општсг акта.

Из образложсња:

Оспореним чланом 1. Колективног уговора утврђени су коефицијенти код 
појединих група послова. а на основу којих се утврђује основна цена рада за свако 
радно место којс је обухваћено актом о систематизацнји послова и радних зада- 
така.

Прсма члану 46. Закона о колективним уговорнма ("Сл. гласник PC", бр. 6/ 
90 и 45/94). појединачним колективннм уговором утврђује се цена рада за најјед- 
ноставнији рад по јединици времена, цене рада за тнпична радна места м урсђују 
друга питања из рада и по основу рада. у складу са Законом. општим и посебним 
колективним уговором. Осим тога. према одрсдби члана 3. став 6. овог закона, 
посебнпм. односно појединачним колектнвннм уговором не могу се утврдити



права и обавезе у мањем обиму него што јс то утврђено у општем, односно 
посебном колективном уговору.

Полазећи од наведеног, Уставни суд је оценио да оспорени члан 1. Колек- 
тпвног уговора није несагласан са Законом о радним односима и Законом о 
колективним уговорима имајући у виду да су предвпђени коефицијенти на 
основу којих се утврђује цена рада исти или чак и већи од оних који су као такви 
утврђени у члану 11. Ошттгег колектпвног уговора ("Сл. гласник PC". бр. 18-90 и 
10/92).

Уставни суд је одбацио инпцијативу у дслу у коме је тражена оцена саглас- 
ности оспореног Колективног уговора са Општим колективним уговором, с 
обзиром да прсма члану 125. Устава Републике Србије о томе није надлежан да 
одлучује Уставни суд.

Такође, није у надлжености Уставног суда да оцењује да ли је распоређивање 
одређених радника на орговарајућа радна места извршено у складу са постојећим 
актом о систематизацији радних места јер се радн о пнтањима која спадају у 
домен примене опитгег акта.

Прсма Одлуцн У ставпог суда
И У-115/94 од 28.09.1994. год. "Службспм гласиик P C " , бр. 66/94

Стамабсиа питања

РАЗЛИЧИТО ВРЕДНОВАЊЕ РАДНОГ СГАЖА ОСТВАРЕНОГ КОД 
ДОНОСИОЦА ОПШТЕГ АКТА И ВАН ТОГ ПРЕДУЗЕЋА КАО КРИТЕР- 
ИЈУМА ЗА  РЕШ АВАЊЕ СТАМБХЕНИХ ПОТРЕБА РАДНИКА НИЈЕ У 
СКЛАДУ СА УСТАВОМ.

ОПШТИ АКТ HE МОЖЕ ДА СТУПИ НА СНАГУ ДАНОМ УСВА- 
ЈАЊА. ВЕЋ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА. ОСИМ АКО ИЗ 
НАРОЧИТО ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НИЈЕ ПРЕДВИЂЕНО ДА 
РАНИЈЕ СТУПИ НА СНАГУ.

Из образложсња:

Оспореном одредбом члана 10. Правилника одређено је да за сваки мссец 
радног стажа у "Динара ДД" радник добпја 1 бод. а ван "Динара ДЦ" 0.5 бода.

У оспореним одредбама члана 21. став 2. Правилника је одређено да уколико 
два или више радника имају истн број бодова по свим основама, предност има 
радник који мма већи број бодова по основу дужине радног стажа у "Динара ДД".

Чланом 35. Правплнпка одређено јс да он ступа на снагу и примењиваће се 
даном усвајања од стране Управног одбора.

Уставом Републике Србијс у члану 35. загарантовано је грађанима правода 
рад, зајамчена је слобода рада. слободан избор занимања и запослења и учешће у 
управљању. Свакоме је под једнаким условмма доступно радно мссто и функција.



Суд је утврдио да су одредбом члана 10. Правилника прописани неједнаки 
услови за вредновање критсрпјума за раднм стаж. Тнме су радници доведсни у 
неједнак и неравноправан положај прилпком остварпвања права по основу рад- 
ног стажа.

Нормирањем као у одредби члана 10. Правиника поврсђено је начслоједна- 
костп грађана из члана 13. Устава Републмке Србпјс. прсма коме су грађани јед— 
наки у гтравима и дужностима и имају једнаку заштиту пред државним и другим 
органима.

Одредба члана 35. Правилника сгупање на снагу овог општег акта везује за 
дан усвајања, а не објављивања, па је Суд утврдио да је ово нормирање несаг- 
ласно са чланом 120. Устава Републмке Србије који прописује да закон, други 
пропис или општи акт ступа на снагу најраније осмог дана објављивања, осим 
ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније стуш-1 на снагу.

Оспореном одредбом члана 21. став 2. Правилника, код једнаких услова даје 
се предност раднику којн има всћи бррј бодова по основу дужине радчог стажа у 
"Динара ДД". па је Суд утврдио да ова одрсдба нпје несагласна Уставу. односно 
да је донета на основу овлашћења које доносмлац општсг акта. као носилац 
права располагања на становима. има на основу члана 27. став 3. и члана 47. став 
2. Закона о становању ("Сл. гласник PC", бр. 50/92).

Прсма одлуци Уставпог суда Републнкс Србнје 
"Служ бени гласник P C "  бр. 17/95.

Валоризација повчапих казни за прскршаје

Пош то су ммппмум и максимум новчаних казнп за све прскршајс, нсзаппспо 
до тога којим су актом проппсанп, урсђепи Закопом о прскршајима, to њнховс 
изменс извршенс оспорсчом Урсдбом нмају карактср измсне тог Закона, па јс  
Влада урсђивањем закопскс матсрпјс Урсдбом прскорачпла Уставиа 
овлашћсн.а пз члана 90. тачка 2. Устава Рспубликс Србије и поврсдила начслио 
поделс власти нз члана 9. Устава, Влада нијс пмала нн закоиска овлашћсња за 
доиошељс оспореие Урсдбс.

И з образложсња:

Уставни суд је утврдно да је Уредбу донела Влада Републике Србије 19. јану- 
ара 1994. године на основу члана 2. тачка 1. и 2. Закона о Владн Републике 
Србије ("Службени гласник Републике Србије". бр. 5/91 и 45/93) и да су тим 
актом одређени у валоризованом износу минммумн новчаних казни за прекршаје 
утврђене републичким прописима.

Пошто су минимуми и максимуми новчаних казни за све прекршаје, неза- 
висно од тога којим су актом пропнсани. уређсни Законом о прскршајима 
("Службени гласник Републике Србије" бр. 21/90.11/92. 20/93,53/93, 67/93 и 28/94



-  члан 33) то њихове измене извршене оспорсном Уредбом имају карактер 
измена тог Закона.

Према члану 73. тачка 2. Устава Републике Србије законе доноси, па тиме и 
врши њихове изменс и допуне. Народна скупштина а. како то одређује члан 90. 
тачка 2. истог Устава. Влада доноси уредбе за извршавање закона што код 
оспорене Уредбе очигледно није случај. Урсђивањем законске материје пред- 
метном Уредбом су поред навсденнх уставних одредаба повређене и одредбе 
члана 9. устава Републике Србијс којнма јс утврђено начсло поделс власти.

Члан 33. став 3. Закона о прекршајима, који је давао овлашћење Влади 
Републике Србије да мсња минимуме новчанпх казнн за прскргааје. престао је да 
важи на основу одлуке Уставног суда ИУ-106/92 од 3.12.1992. године. на дан 
22.01.1993. године када јс иста одлука објавлзсна у "Службеном гласнику Репуб- 
лике Србије". број 6/93. Према томе оспорсна Урсдба врсме доношења није 
имала ни законски основ.

Одредбе члана 2. тачка 1. п 2. Закона о Влади Републмке Србије. на које се 
Влада позвала прилнком доношења Уредбс. Тим одрсдбама је прсдвпђсно да 
Влада води политику Реттублике Србије и извршава законе. друге прописе и 
опште уредбе само за извршавање закона а нс да тим уредбама уређује односе из 
домена законодавне власти.

Чланом 5. Уредбе одређено јс да се валоризовани износи новчаних казни 
одређени истом Урсдбом изрмчу учпниоцима прекршаја од дана почетка 
примене Уредбе произилази. да се Уредба примсњујс и на прскршаје учињене 
пре њеног доношсња код којих прекршајни поступак није окончан до 24. јануара 
1994. годттне. што нпје у сагласностп са чланом 121. став 1. Устава Републике 
Србије према.коме општи акти не могу имати повратно дејство.

Прсма Одлуцп Уставпог суда Србијс
И У-44/94  од 6.10.1994. годинс "Службспи гласнпк P C " , бр. 69/94

Рсгулисањс промста испокрстиости

ПРЕМА ЧЛАНУ 72. СТАВ 1. УСТАВА. РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
УРЕЂУЈЕ И О БЕЗБЕЂ У ЈЕ ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТУ СЛОБОДА И 
ПРАВА ЧОВЕКА И ГРАЂАНИНА. СВОЛ4НС.КЕ И ОБЛИГАЦИОНЕ 
ОДНОСЕ И ЗАШТИТУ СВИХ ОБЛИКА СВОЈИНЕ ИЗ ЧЕГА П РО И З- 
ИЛАЗИ ДА ЈЕ РЕГУЛИСАЊЕ ПРОМЕТА НЕПОКРЕТНОСТИ У 
ИСКЉУЧИВОЈ НАДЛЕЖНОСТИ РЕПУБЛИКЕ. ПА СТОГА. HE ПОС- 
ТОЈИ УСТАВНИ ОСНОВ ЗА  ОВЛАШЋЕЊЕ ОПШТИНЕ ДА СВОЈИМ 
АКТОМ УРЕЂУЈЕ ОДНОСЕ У ОВОЈ ОБЛАСТИ.

УСТАВОМ ЈЕ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ ОДРЕЂЕН ТАКО ДА ОНА 
ПРЕДСТАВЉА ТЕРИТОРНЈАЛНУ ЈЕДИНИЦУ У КОЈОЈ СЕ ОСТВАРУЈЕ 
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА. ПА СТОГА ОПШТИНА. У СКЛАДУ СА



ЗАКОНОМ  УРЕЂУЈЕ САМО ОДНОСЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА. 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА.

И з образложсн.а:

Уставни суд јс утврдио да јс оспореном Одлуком СО Бујановац ограничен 
промет непокрстности измсђу физлчклх п између физлчких и правнмх лица, 
уколико се не врши између прниаднпка нстог народа. односно народности (члан 
1.).

Одредбом члана 2. Одлуке одређеноје итга се сматра промстом непокрет- 
ности (пренос права својине. других стварнпх права. закупа и других начпна сти- 
цања државине. осим поклона пзмсђу сродника у првом наследном реду). a 
чланом 3. је утврђсно да ограничење траје док постоје разлозн због којих је 
утврђено.

Оспорсна одлука донста јс с позивом на одредбе чл. 3. став 4. и 5. Закона о 
промету непокретности ("Сл. гласник СРС". бр. 43/81. 24/85. 28/87. 40/89) којима 
је било пропнсано овлашћење скупштине да. на терлторттји оппггине илм њеном 
делу' у случајевима утврђеним законом. забрани лромет нелокретности лзмеђу 
грађана. као и између грађана л грађанскмх правнпх лмца. Наведене законске 
одредебе престале су да важе на основу члана 7. Закона о огранлчењу промета 
непокретностл ("Сл. гласник СРС". бр. 30/89. 42/89 м "Сл. гласнлк PC" бр. 22/91) 
којл не предвпђа овлашћење општине да утврђујс забрану промета непокрет- 
ностл.

Према члану 72. став 1. Устава. Републлка Србија уређује и обсзбеђује, 
поред осталог. остварлвање л заштиту слобода и права човека и грађанина, 
својинске и обллгацлоне односе л залгглту свих обллка својлне. Р1з ових уставних 
одредбл произилази да је регуллсање промета нспокретностл у искључивој 
надлежностл Републпке, па стога не постојн уставни основ за овлашћење 
општлне да својим актлма урсђује односе у овој областл. Ослм тога, положај 
општлне је Уставом одрсђен тако да она представлл! терлторлјалну једлницу у 
којој се остварује локална самоуправа. па стога општина у складу са законом 
уређује само односе у области урбанизма. комуналних делатностл. грађсвинског 
земљлигга и пословног простора.

На основу изложеног. Уставнл суд је утврдио да је оспорена Одлука 
неуставна и незаконита.

Прсма Одлуцл Уставлог суда Срблјс 
И У-237/93 од 22.09.1994. годнлс Службелл гласплк P C " бр. 66/94



Ставови мииистарства за рад Рсттубликс Србије

1. Да ли постоји обавеза регистрације уговора о запошљавању?

Законом о радним односима ("Службени гласник PC", бр.45/91.1S/92. и 34/ 
94), у члану 1. прописано је да се овим законом урсђују раднм односи у предузећу 
и другој организацији који обавља привредну делатност, удружењу, банци. орга- 
низацији за осигурање. задрузи. установи и другој установи која обавља делат- 
ност јавних служби и код домаћих и страннх физичких и правних лица (у даљем 
тексту: предузеће).

Заснивање радног односа код домаћих и страних физичких и правних лица 
врши се на начин утврђен одредбама члана 7-9 овог закона.

Наведеним законским одрсдбама нпје утврђсна обавеза "оверавања", 
односно регистрација уговора о запошљавању, као ни вођење регастра овог уго- 
вора.

Из Мннистарства за рад, борачка и социјална 
питања, бр: 11-00-47/95-02, од 10.07.95. год.

2. Да ли се за послове продаје одређенпх артикала у сезони са 
радником може закључити уговор о вршењу привремених или 
повремених послова?

Према одредбама члана 102. Закона о радним односима ("Службени гласник 
PC", бр. 45/91.18/92 и 34/94) предузеће може. у складу са овнм законом. са неза- 
посленим лицем или радником који ради са непуним радним временом, уз посре- 
довање организације за запошљавање. да закључн уговор о вршењу



привремених или повремених послова који не трају дуже од 90 дана у календар- 
ској годинн.

У смислу наведснс одредбе Закона прнвременмм. односно повремснгш 
послом сматра се посао, који по својој природи и карактеру није сталан и 
непрекидан, већ траје краће време (до 90 дана) или потреба за вршењем тог 
посла настаје с времсна на време.

Ако се послови за које се радници ангажују на основу уговора на вршењу 
привремених или повремсних послова, нс обавл>ају стално код послодавца, може 
за бављање истих да се закл>учн уговор у смислу члана 102. Закона.

Из Министарства за рад. борачка и социјална 
питања. бр. 12-04-76/95-02 од 08.06.1995. год.

3. Радник је користно нсплаћено одсуство у трајању од шест 
месеци. По истеку неплаћсног одсуства поднео је захтев за спо- 
разумни престанак радног односа. Када раднику лрестаје радни

• однсх:. односно са којим датумом се радна књижица закључује?

Прсма одредбама члана 44. Закона о радним односмма ("Службени гласник 
PC", бр. 45/91.18/92 и 34/94). право на неплаћено одсуство радник може да ост- 
варц у случајевима утврђеним колективним уговором. За време одсуствовања са 
рада, по основу нсплаћеног одсуствовања. раднику мнрују права и обавезе. ако 
законом. односно колективнпм уговором није друкчмјс одрсђсно.

Законом о пензијскоми ивалидском осигурању (члан 136.) прогшсаноје да се 
у стаж осигурања рачуна и време које је осигураник провео на неплаћеном 
одсуству у трајању од 30 дана у једној калсндарској години. те се само за првих 30 
дана и уплаћује допринос.

Радник, који се по истеку нсплаћеног одсуства нмје вратмо на рад, време 
коришћења неплаћсног одсуства се не уписује у радну књижицу, већ се радна 
књижица фактички закључује са даном када му је по протшсима о пчензијском и 
инвалидском осигурању престало својство осигураника, односно исгеком 30-ог 
дана неплаћеног одсуства.

Из Министарсгва за рад. борачка и социјална 
питања. бр. 132-03-63/95-02 од 01.06.95. год.

4. Да ли у случају када крсна слава пада у недел,у радник може да 
одсуствује са рада наредног дана (понедел>ак)?

Законом о државним и другим празницима у Републици Србпји ("Службени 
гласник СРС". бр. 23/77.13/90 и "Службеннк гласник PC", бр. 78/91). у члану 2а 
пролисано је, између осталог. да запосленн има ттраво да у току године одсуствује 
са посла на први дан крсне славе.

Право на одсуствовање са рада, у смислу наведсне одредбе, радник може 
остварити само за тај дан (први дан крсне славс), а не другог радног дана и у 
случају када крсна слава пада у суботу или недел:>у.



Из Министарства за рад. борачка м социјална 
плтања. бр. 131 —06—54/95—02 од 23.06.95. год.

5. Да ли раднпк за чпјпм јс радом престала лотреба а који је 
испунно услове за остварлвање права на лревремену пензлју, 
може оствармтл лраво на отлремнлну у смлслу члана 28. Закона 
о раднлм однослма?

Одредбама члана 23. Закона о радним однослма ("Службени гласнлк PC", 
бр. 45/91, 18/92 и 34/94) утврђела су лрава којс је предузсће дужно да обезбеди 
раднику за члјлм је радом престала потрсба (заснивањс радног однсха у другом 
предузећу; стручно оспособлзавање, доквалифлкација, ллл лрекваллфикацлја; 
докуп пензијског стажа и отлрсмнина).

Право на отпремнлну (члан 28. Закона) је јсдно од лрава којс радннк за 
чијим је радом престала потрсба можс да оствари на основу споразума са 
надлежним органом у предузећу. под условом да та средства употрсби за ост- 
варлвање права на рад (оснлвањс приватног прсдузсћа. радње. п др. пли улагање 
у друга предузећа).

Остваривање права на отпремнину нлјс условлЈено испуњењем одрсђених 
услова у односу на годлне живота л годлне стажа оспгурања раднпка. Ако се 
постигне споразум о исплати отпрсмнлне раднлк то право може да оствари.

Из Мгшлстарства за рад, борачка и соцнјална 
пптања, бр. 120-08-182/95-02 од 20.06.95. год.

6. У лредузсћу постоје двс слндикалнс организацлје. Која орга- 
низација се сматра овлашћеном синдлкалном органлзацлјом?

Према одредбама члана 4а. Закона о колективннм уговорима ("Службени 
гласнлк PC", бр. 6/91 и 45/91). овлашћеном органлзацлјом слндлката сматра се 
организацлја синдиката у којој јс учлањена већлна синдлкално организованлх 
радника и која је регистрована код надлсжног органа.

У складу са неведенлм законским одредбама. да би се сматрала овлаиЈћеном 
организацлјом смндлката у прсдузсћу всћлна запосленлх у предузећу морају да 
буду чланови те синдлкалне органлзацлје.

Из Млллстарства за рад. борачка и социјална 
литања. бр. 110-00-171/95-02 од 23.06.95. год.

7. Раднлк је наврпшо дссет годлна стажа у лрсдузећу у коме је н 
засновао радни однос. У току рада користло је неплаћено одсус- 
тво од годину дана. Да лл раднлк има право на јублларну награду 
поводом јублларних годлна рада у предузећу?

Одредбама члана 29. став 2. аллнеја 1. Олштег колектлвног уговора 
("Службени гласнлк PC", бр. 18/90. 10/92. 34/94. 65/94 л 14/95). дата је могућност 
послодавцу да раднлку обезбсдл јубиларну награду поводом јубиларних годпна



рада у иредузећу (10. 20 и 30 годпна рада код послодавца). To значи да 
обезбеђнвање јубиларнс наградс није утврђсно као право радника. Послодавцу 
је остављена могућносг да појединачнпм колсктивннм уговором уреди у којим 
случајевима радник стиче право на јубиларну награду. као и шта се сматра јуби- 
ларним годинама рада у предузећу (да лн је непрскидан рад. да ли се рачунају 
одсуствовања са рада и слично).

Из Министарсгва за рад, борачка и социјална 
пптања. бр. 113-04-42/95-02 од 24.05.1995. год.

8. Да ли се појединачни колективни уговор. чији учесник у 
закључивању није Влада Републике Србијс, региструје код 
рсггублмчког органа управе надлежногза пословс рада?

Одредбом члана 12. сгав 2. Закона о колективним уговорнма ("Службени 
гласник PC", бр. 6/90 и 45/91) пропиеано је да општи и посебни колективни уго- 
вори. као и појединачни колсктивнм уговори чији јс учесник Влада Републике 
Србије, закључени у складу са законом. као н њнхове изменс, односно допуне 
региструју се код републичког органа упавс надлежног за послове рада и 
објављују у "Службеном гласнику Реиублике Србпјс".

Из наведене законске одрсдбе произилази да се код републичког органа 
управе надлежног за пословс рада региструју општи н посебни колективни уго- 
вори. а појединачни колектпвнп уговорп региструју се само ако при њиховом 
закључивању учествује Влада Републике Србије. За остале појединачне колек- 
тивне уговоре, наведним законом није предвиђсна регистрација.

Мишл>сњс Мннистарства за рад. борачка и соци— 
јална питања. Републнке Србије. бр. 110—00—170/95 
од 10.07.1995. год.

. 9. Да ли закл>учивањем појединачног колективног уговора. 
престајс да важп општи акт органпзације?

Организација у којој није закл>учен појединачни колективни уговор у року 
предвиђеном Законом о колективним уговорима ("Службени гласник PC", бр. 6/ 
90 и 45/91), може примењивати одрсдбс свог општсг акта ако оне нису у суирот- 
ности са законом и Општим колективним уговором (“Службенм гласнпк PC", 
бр. 18/90 и 10/92). Уколико органнзацлја нпјс усагласила свој општи акт са 
законом и Опиггим колсктивнпм уговором. у члану 2. овог уговора дата је 
могућност да се он може непосрсдно пргшењиватн. Нспосрсдно се примањују 
одредбе Општег колективног уговора. за које нијс лредвиђсно. односно које не 
треба да се ближе разрађују посебним односно појединачним колективним уго- 
вором.

Одредбама члана 121. став 2. Закона о радним односима ("Службени гласник 
PC", бр. 45/91) утврђено јс да пмтања и односи који су предвиђени да се уреде 
колективним уговором могу да се урсде и општим актом.



Тиме што ће организација у смислу члана 121. став 2. примењивати одредбе 
свог општег акта. као привремсног акта. не значи да преговарачи нису дужни да 
наставе активности на закључивању појединачног колективног уговора. 
Закључивањем иоједмначног колективног уговора престаје да важи општи акт 
организације.

Мишл3ење Министарства за рад. борачка и соци- 
јална питања. Републнкс Србије, бр. 110-00-150/92 
од 22.04.1992. год.

10. Да ли раднику који је као прппаднпк снага Југославије 
учествовао у оружаним акцнјама. а за чијим је радом престала 
потреба (технолошки вишак). можс да престанс радни однос?

Одредбама члана 118а Закона о измснама и допунама Закона о радним 
односима ("Службени гласник PC", бр. 18/92). прописано је да се одредба члана 
29. став 5. овог Закона примењује и за запосленог који је као припадннк снага 
Југославије учествовао у оружаним акцијама после 17. августа 1990. год.

Према томе, уколико је радник приладник оружаних снага Југославије 
учествовао у оружаним акцијама послс 17. августа 1990. год.. нс може да му прес- 
тане радни однос. као и радницима инвалидима рада за чггјим је радом престала 
потреба, за које закон предвиђа посебну заштиту (члан 29. сгав 5.) да им не може 
престати радни однос. док не остваре право на пензију илн једно од нрава из 
члана 24. тачка 1-4 тог закона уз њихову сагласност.

Организација је дужна да таквом раднику обезбеди друге послове и радне 
задатке који одговарају њсговој стручној спреми. ако такви послови постоје, 
односно да на други начин обезбедм остваривање законом утврђених права.

Мишљење Мннистарства за рад. борачка и соци- 
јална питања. Републике Србије. бр. 118-00-26/95 
од 26.05.1995. год.

11. Да ли раднику за чијпм је радом престала потреба може да се 
докупи стаж. без његове сагласности?

Законом о радним односима ("Службени гласник PC", бр. 45/91 и 18/92) у 
члану 27, предвиђено је да раднику комс недостаје до пет година пензијског 
стажа предузеће може да докупи стаж ради остваривања права на старосну пен- 
зију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.

Одредбом члана 145. Закона о ггензијском и ивалидском осигурању 
("Службени гласник PC", бр. 27/92) којн је почео да се примењује 01.06.1992. 
год.), утврђено је да оснгуранику за чијим је радом престала потреба и осигуран- 
ику коме је престало запослење због престанка рада послодавца. покренутог 
поступка за санацију. односно стечаја или ликвидацмју. може се докупити стаж 
који недостаје за стицање права на старосну иензију или највише до пет година.



Према томе, важећкм законским одредбама докуп стажа је јсдно од права 
које предузеће може да обсзбсди раднику за чијим је радом престала лотреба без 
његове сагласности. односно захтева за остваршзањс овог ирава.

Остваривањем права на докуп стажа радннку прсстаје радни однос (члан 87. 
став 2. тачка 4. Закона о радним односпма).

Мншљсње Министарства за рад. борачка и соци- 
јална пмтања. Републике Србије. бр. 113-04-18/94- 
02 од 10.05.1994. год.

12. Да ли је неопходна рсистрација снндикалне организације, код 
зашвучнвања кодективног уговора?

Одредбама члана 4. Закона о колективннм уговорима ("Службени гласник 
PC", бр. 6/90 и 45/91) прописано је да као један од учесннка у закл3учивању 
колсктивног уговора јс овлашћсна организацнја синднката.

Овлашћеном организацмјом синдиката. у смислу овог закона. сматра се 
органнзација синдиката у коју је учлањена всћлна синдикално организованих 
радника која је регнсдрована код надлежног суда.

Организација снндиката дужна је да. у поступку закључивања посебног. 
односно поједлначног колективног уговора. оствари одговарајућу сарадњу са 
организацијом с-индиката у коју је учлањена мањина органмзованих радника, 
која је регистрована код надлежног суда. ради изражавања интереса радника 
који су у њој учлањени.

Према томе, да би дошло до заључивања колсктивног уговора, тклребно је 
конституисање синдикалне организације. уз упис у Регистар код надлежног 
органа за послове рада. као једног од учесника у закључивању колективног уго- 
вора.

Мишл^ење Министарства за рад. борачка и соци- 
јална питања, Рспублике Србијс. бр. 110-00-112/92 
од 20.04.1992. год.

13. Да ли стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем. 
рачуна у укупан стаж осттгурања. за престанак' радног односа без 
сагласности радника?

Стаж осигурања који се рачуна са увећаним трајањем рачуна се у укупан 
стаж осигурања сваког радника.

Нема законске могућности да се осигураник одрекне стажа осигурања са 
увећаним трајањем.

Према томе, код утврђивања укупног стажа осигурања за пресганак радног 
односа без сагласности радника. рачуна се и стаж осигурања са увећаним тра- 
јањем.



Мишљење Министарства за рад, борачка и соци- 
јална пнтања, Рспублике Србије, бр. 113-05-47/95 
од 10.07.1995. год.

14. Да ли се раднику који сс на дан свог всрског празнпка затскне 
на годишњем одмору. урачунава тај дан у годишњи одмор?

У члану 2а. Закона о државним и другим празницима у Рспублпци Србгтји 
("Службени гласнпк PC ”, бр. 23/77 п 18/90 и "Службени гласник PC", бр. 78/91) 
утврђенн су верски празници за врсме којих радници -  припадници одрсђених 
вероисповести имају право да одсуствују са рада.

Право на одсуствовање са рада у данс всрских празника у смислу наведене 
законске одредбе. појсднначно јс право радннка. а остварује се на његов захтев. 
Радник који се на дан свог всрског празника затекне на коришћењу годишњег 
одмора, тај дан му се неће рачунати у годишњн одмор, с обзиром да се у годишњи 
одмор могу рачунати само радни дани.

Мишљење Министарства за рад, борачка и соци- 
јална питања. Рспублчке Србије. бр. 131—04—5/93— 
02 од 16.02.1993. год.





NARUDZBENICA ZA 1995. GODINU

Pretplacujemo se n a __________________ primerak casopisa PRAVO I PRIVREDA

Casopis dostavljati na adresu:______________________________________________

Naziv organizacije:_______________________________________________________

M esto:______________; U lica:__________________________________ ; Broj:____

Po Stan ski fab :_________ .

Uplatu iznosa o d ____________________ dinara doznacujemo u korist ziro racuna

br. 40806-678-3-99933 SDK Beograd, Udruzenjc pravnika u privredi SR Jugo- 

slavije -  Beogarad, Tcrazije 23/VI-607, P. fah 47 

D atum ,______ ;_____ 199____.

M.P. Potpis ovlascenog lica

Godisnja pretplata za 1995. g.

-  za pravna lica 210

-  za fizicka lica 110










