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ЧЛАНЦИ

Др И вица Јанковец,
професор ПравноГ факултета у Крагујевцу

UDK: 347.'7..336.763 
(изворни чланак)

Чековно покриће

Резиме

За разлику од менично-правних односа, за које питање покрића није од 
значаја, свуда је у свету прихваћено правило да чек може издати само оно лице 
које располаже одговарајућим покрићем за исплату чека. У чланку се указује да 
се чековно покриће најчешће састоји у салду на рачуну лица које издаје чек 
(трасанта) код банке - трасата. Практично посматрано, то покриће треба 
да постојиучасу кадаје ималац чека поднео чек m  исплату, јер he ишче насту- 
питш одређене имовинско-правне и кривично-правне последице. Аутор 
предлаже три допуне у југословенским прописима о чеку. Прво, требало би 
изричито дозволити цертифицирање чека. Друго, требало би установити 
дужност имаоца чека да пршш делшшчну исплату чековне своте. Tpehe, 
новчану казну за прекршај због издавања чека без покрића требало би претвор- 
ити у новчану казну у корист имаоца чека који није могао да наплати чековну 
своту.

Кључне речи: чек, чековно покриће, постдатирани чекови, цертифицирани 
чекови.



1. Салдо на текућем рачуну као чековно покриће

Плаћање чеком има исти правни значај као и било који други начин 
плаћања. У правним односима, чек је сурогат новца. Зато се чек сме трасирати 
само на оно лиде код кога трасант има покриће, и то покриће у новцуЧ

Из тога произилазе две крупне разлике између менице и чека. Прво, меницу 
може трасант издати и кад не посгоји потребно покриће код трасата1 2). А чек 
мора битн,дгокривен“. Друго, покриће код менице, ако постоји, не мора се састо- 
јати у новцу. Међутим, код чека као покриће може послужити нскључиво новац.

Ове су разлшсе последице различитих сврха у које се користе менида и чек. 
Меница се у савременом промету користи као средство кредита, а чек као сред- 
ство плаћања. Како се често каже, меницу издаје онај ко нема новца, а чек онај 
ко има новца па издавањем чека жели располагати тим новцем3).

Ипак, не може једно лпце издавањем чека располагати било којим својим 
новчаним средствима која се налазе код трасата. To могу бити само она средства 
којима трасант може располагати путем чека на основу изричног или прећутног 
споразума са трасатом4 51

Трасант може издавањем чекова располагати новчаним средствима (салдом) 
која се налазе на његовом рачуну код банке или друге финансијске организа-
ције5). уколико се тако споразумео са банком. To су у нашој пракси средства на 
текућем рачуну трасанта. У томе се састоји једна од разлика између банкарског 
текућег рачуна на једној страни, и банкарског новчаног депозита и жиро-рачуна 
на другој страни. Јер. средствима на рачуну депозита и на жиро-рачну, власник 
рачуна не може располагати издавањем чекова6 71

На чеку се назначује број текућег рачуна на терет којег трасат треба да 
изврши исплату. У правној литератури се сматра да на тај начин није прекршено 
правило према којем налог трасантов за исплату чековне своте мора бити безус-

' 7 \

лован Трасант просто упућује трасата где he наћи покриће. Ако трасант има 
код трасата внше текућих рачуна. па на рачуну који је назначен на чеку нема 
покрића, трасат може исплату извршити из средстава на другим рачунима. To

1. Закон о чеку („Службени лист ФНРЈ“, бр. 105/46), члан 4. Међутим, и чек без покрића 
производи одређено правно дејство, у том смислу што ствара обавезу за трасанта да у 
регресном поступку исплати чековну своту - члан 3. женевског Униформног закона о чеку 
из 1931. године. О томе he бити речи на крају овог члана.

2. Јанковец, др И., „Менично покриће", Право и привреда, бр. 7-8/95, стр. 17.
3. Растовчан, П., „Вриједносни папири - мјеница и чек“, припремила др Р. Лугер-Катушић. 

Загреб, 1977, стр. 93.
4. Закон о чеку, члан 4. став 1.
5. „Коментар Закона.о облигационим односима", II књига, Београд, 1995, стр. 1634.
6. Chorley, „Law of Banking", Лондон, 1974, стр. 166.
7. Исто, стр. 45.



због тога што се, ако није друкчије уговорено активнн и пасивни салдо више 
рачуна истог лида код исте банке по закону пребијају81

Споразум банке и власника текућег рачуна о томе да власник може 
издавањем чекова располагати средствима на рачуну, поједини правни писци 
називају „чековни уговор“ (франц. le contrat de cheque, нем. der Scheckvertrag)9). 
Такав уговор не мора бити изричит. Он може бити закључен и конклудентним 
радњама: ако је банка предала власнику рачуна чекове а власник рачуна је почео 
да их користи.

Власник рачуна не сме издавањем чека располагати средствима за која зна
или би морао да зна да их је трасат грешком одобрио његовом рачуну10 11̂. Иначе 
ће бити дужан да употребл>ени новац врати са каматом.

Међутим, чак и кад постоји покриће на текућем рачуну, и кад постоји 
чековни уговор, банка није дужна да кориснику чека (а то може бити и трасант) 
исплатп чековну своту11'. У том погледу се ништа не мења ако је чек индосиран. 
Због тога ремитент не може по основу чека подићи тужбу против трасата ради 
нсплате чековне своте12*. Објашњење за ово правило лежн у томе пгго не може 
једно лиде (власник текућег рачуна - трасант чека) својом једностраном изјавом 
воље (издавањем чека) створити обавезу за друго лице (банку код које се води 
његов рачун) у сопствену корист или у корист трећег лица (корисника чека). 
Разуме се, у случају када је банка одбила да исплати чек може се поставити 
питање њене одговорности за штету према власнику текућег рачуна због 
кршења чековног уговора, али је за корисника чека тај однос res inter alios acta.

Чековна картцца служи за идентификацију власника текућег рачуна, који 
има право да издаје чекове. Она према нашем праву не представља обећање тра- 
сата да ће издате чекове исплатити. Међутим, према немачкој чековној пракси 
чековна картица ствара грађанскоправну (не и чековноправну) обавезу банке - 
трасата према кориснику чека до одређеног лимита13 14).

Према енглеском праву, ако је купац издао чек мада је знао да не постоји 
потребно покриће, па чековна свота није плаћена, продавац може раскинуги уго- 
вор о продаји и захтевати враћање ствари коју је предао купцу, и то чак и ако је 
купац пао под стечај. Сматра се да је у питању превара од стране купца14). Према

8. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78), члан 1055.
9. Вајнер, др 3., „Вриједносни и други папири робно-новчаног промета“, Загреб, 1963; Vas- 

seur, М. et Marin, X., ,,Le Cheque", Paris, 1969, No 65, стр. 69; Hueck, A. und Canaris, C. - W., 
„Recht der Wertpapiere" Munchen, 1977, стр. 165.

10. Stevens &Borrie’s Elements f  Mercantile Law", by J. K. Macleod and A.H. Hudson, London, 1978, 
стр. 466.

11. Вајнер, нав. дело, стр. 252 и 255; „Byles on Bills of Exchange", by M. Megrah and F. R. Ryder, 
London, 1983, crp. 268.

12. Stevens, нав. дело, стр. 467.
13. Hueck und Canaris, нав. дело, стр. 166.
14. Goode, R.M., „Payment Obligations in Commercial and Financial Transactions", London, 1983, crp. 58.



нашем праву, попгго поверилац не може раскинути двострано теретни уговор 
који је закључио са дужником пре отварања стечајног поступка, чак и у изнетој 
хипотези продавац не би имао излучно право на ствари коју је предао купцу15̂ .

Има земаља (као што је Француска) према чијим правима банка може на чек 
ставити напомену да постоји покриће за исплату, које је блокирала у ту сврху. To 
је тзв. цертифнцирање чека. Према француском закону од 28. фебруара 1941. 
године, захтев за цертифидирање чека може истаћи трасант или ималац чека. 
Банка - трасат га може одбити само ако не постоји потребно покриће1б1 
Блокада траје до исгека рока за презентацију чека на исплату. У нашој легисла- 
тиви нема одредаба о цертифицирању чека. Али, постоји норма да изјава о 
акцепту која би се на чек ставила, нема чековно-правног дејства171 Акдепти- 
рање чека било би супротно његовој природи, као налога за плаћање по виђењу. 
Имајући у виду да цертифицирање чека има, практично посматрано, исту сврху 
као и акцептирање чека, треба закључити да према нашем праву ни изјава о цер- 
тифпцирању чека не би имала чековно-правно дејсгво.

Али, цертифцирањем чека трасат не постаје чековни дужник. Он није 
преузео обавезу да ће платити чековну своту. Његова је обавеза да блокира 
чековно покриће у корист имаоца чека, тако да трасант тим покрићем вшде не 
може располагати. Зато се трасат и након церифицирања чека може позивати на 
то да је потпис трасанта на чеку фалсификован. У томе је супггинска разлика 
између акцептирања (када настаје самостална обавеза за акдептанта) и церти- 
фидирања. Анекс П члан 6. уз женевски Униформни закон о чеку дозвољава 
цертифицирање али не и акцептирање чека.

Изузетак у том погледу представља право САД, које изједначује церти-
фицирање и акцептирање чека18'. Након пгго је чек цертифициран, трасант и 
сви ранији индосанти ослобађају се обавезе.

Цертифицирање чека може бити врло корисно у правном промету и зато би 
га допуном нашпх прописа о чеку требало изричито дозволити. Наиме, ималац 
цетифидираног чека може бити, практично посматрано, сигуран да ће чековна 
свота бити плаћена. Продавац, на пример, коме купац плаћа цену за купљену 
ствар цертифицираним чеком зна да постоји покриће за исплату чека које трасат 
неће употребити за неку другу исплату. Он нема разлога да се брине да ли ће 
успети да наплати чек, и да због тога одлаже предају сгвари купду.

Банка - трасат мора одбити испату чека ако зна да је над имовином трасанта 
отворен стечај19). To је у складу с правилом према којем налог (овде налог на

15. Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији („Службени лист СФРЈ", бр. 84/89), 
члан 108. став 1.

16. Vasseur, нав. дело, Но 340, стр. 262.
17. Закон о чеку, члан 9.
18. Једнообразни трговачки законик САД, члан 3-411.
19. Закон о чеку, члан 14, став 2.



плаћање чековне своте) који је издао стечајни дужник губи важење даном 
отварања стечајног поступка20*.

Начелно посматрано, чековно покриће би се могло састојати п у 
потраживању трасантовом према трасату које није изражено кроз текући рачун. 
Али, и у таквом случају морао би да постоји споразум трасанта и трасата о томе 
да ће трасат прихвати налог трасанта да на терет таквог потраживања исплати 
чековну своту.

2. Чековно покриће може се састојати и у кредиту

Члан 1054. став 2. и 3. Закона о облигационим односима одређује да ако 
друкчнје ннје уговорено банка је дужна да преко текућег рачуна врши плаћања 
за власника рачуна и кад на рачуну нема покрића, и то у обиму који је предвиђен 
уговором о отварању текућег рачуна или посебним споразумом. To важи и за 
плаћање чеком. У таквом случају успосгавља се између банке и власника 
текућег рачуна кредитни однос за онај део чековног износа за који на рачуну не 
постоји покриће.

He сматра се да је власник текућег рачуна који се придржавао дозвољеног 
лимжта кедита издао чек без покрића21).

Ако је банка одобрила трасанту конто-корентнм кредит са одређеном 
наменом, трасант може тмм средствима располагати издавањем чекова, али само 
у оквиру те намене. На пример, може куповати грађевински материјал ако му је 
банка одобрила кредит за изградњу куће. Иначе ће банка имати право да захтева 
повраћај исплаћених износа због ненаменског коришћења кредита.

3. Делимично покриће

О делимичном покрићу је реч кад средства на терет којих је трасант вукао 
чек ннсу довољна да трасат чековну своту исплати у потпуности.

Трасат може на захтев имаоца чека исплатити само део чековне своте, ако 
покриће није довољно за потпуну исплату. За преосгали део чековне своте 
ремитент ће имати право на регрес према трасанту, као и према другим 
регресним чековним дужницима (уколико посгоје). У случају делимичне исплате 
трасат може захтевати да се она забележи на чеку и да му се уз то изда признан- 
ица на исплаћену своту22-1. Иначе би се сваки каснији савесни ималац чека могао 
надати исплати целокупне чековне своте23̂ .

20. Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији, члан 110, став 1.
21. Одлука Уставног суда Југосавије, У. 1011/79 од 20.Х 1980, Правни живот, број 2/81, стр.

126.
22. Закон о чеку, члан 16. став 3.



Али. трасат може одбити захтев да изврши делимичну исплату23 24'. Овакав 
закључак произлази из нравила да трасат није дужан да изврши исплату чековне 
своте ни кад располаже довољним покрићем. Према нашем праву не постоји 
дужност трасата да обавести имаоца чека о износу делимичног покрића.

С друге стране, према нашем праву ималац чека може одбити да прими 
делимичну исплату25*. У томе је једна од разлика између нашег закона и 
женевског Униформног закона о чеку (члан 34. став 2), који одређује да ималац 
чека не може одбити делимично плаћање чековне своте.

За решење које је прихваћено у нашем закону не постоје опавдани разлози. 
Управо обрнуто. За имаоца менице је у нашем праву изричито прописано да не 
може одбити делимичну исплату26 27̂. Нема потребе да се у том погледу правн раз- 
лика између вучене менице и чека. Исто као код менице, имаоцу чека који је 
одбио делимичну псплату требало би ускратити право на чековни регрес према 
трасанту за износ који му је трасат понудио.

4. Када мора да постоји покриће

За праксу је врло значајно питање када мора постојатн трасантово покриће 
код трасата: у часу издавања чека илн у часу подношења чека на исплату? Ако се 
определимо да покриће мора постојати у часу подношења чека не исплату, 
омогућава се трасанту да вриш плаћања чеком и кад очекује да ће на његов 
текући рачун тек сгићи нека уплата (плата или пензија, на пример), пре него што 
ремитент поднесе чек трасату на исплату.

Члан 5. анекса П уз Униформни женевски закон о чеку оставио је да свака 
држава својим прописом одреди када трасант чека мора располагати покрићем 
код трасата.

Према франдуској уредби-закону из 1935. године, покриће мора да постоји у 
часу настанка чека.

У нашој правној литератури се сматра да трасантово чековно покриће код 
трасата мора да постоји још у моменту издавања чека27>. Аутори који заступају 
ово становшпте позивају се на одредбу члана 1. став 2. Закона о чеку, према којој 
чек мора да садржи „безусловни упут" да се исплати одређена свота новца из 
трасантовог покрића“. Или, на одредбу члана 4. став 1. исгог Закона, која 
одређује да се чек „сме трасирати само на оно лице код кога трасант има 
покриће...“.

23. Бартош, др М., Антонијевић, др 3., Јовановић, др В., „Менично и чековно право“, Београд, 
1974, стр. 235.

24. Chorley,, нав. дело, стр. 71.
25. Закон о чеку, члан 16. став 2.
26. Закон о меници („Службени лист ФНРЈ“, бр. 104/46), члан 38. став 2.
27. Бартош и др., нав. дело, стр. 221; Вајнер, нав. дело, стр. 255.



М исјшмо да из ових одредаба не произлази нужно закључак да чековно 
покриће мора посгојати још у часу када трасант издаје чек. Оне забрањују 
издавање чека без покрића, али не прецизирају када мора постојати покриће. 
Оне дозвољавају и закључак да покриће мора да постоји кад чек буде поднет на 
исплату трасату.

У прилог овог мишљења говори оно што се у праксн редовно дешава.
Прво. Ако је у часу пздавања чека постојало покриће (као што је салдо на 

текућем рачуну), али је затим трасант располагао тим покрићем тако да га у часу 
кад је чек поднет на исплату ннје било. трасат ће одбнти исплату. Друго. Ако у 
часу издавања чека ннје постојало покриће, али га је трасант обезбедио пре него 
што је чек поднет на исплату, трасат ће извршити плаћање. Поверење у чек, као 
средство плаћања, није доведено у питање.

У обе ове хипотезе меродавно је време када је ималац чека поднео чек на 
исплату, а не време нздања чека. Зато треба сматрати да чековно покриће мора 
постојатн код трасата у часу када је ималац чека презентирао чек трасату ради 
исплате чековне своте.

При томе полазимо од претпоставке да ће у случају неплаћања чека трасат 
ставитн на чек потписану пзјаву којом одбија исплату, са назначењем дана када 
мује чек био поднет281. Ако је ималац чека подигао протест због наисплате чека, 
онда би било довољно ако би покрнће било обезбеђено пре него игго је у про- 
тесгном посгупку утврђено да је трасат одбио да плати чековну своту. Јер, трасат 
може у протестном поступку на позив суда извршити исплату, ако је до тада трас- 
ант обезбедио покриће. Нема разлога да се сматра да је издат чек без покрића.

5. Постдатирани чекови

С тим у вези је и питање каква је правна ситуација ако је на чеку као дан 
издања назначен неки каснији датум, а не прави дан издања. Да ли у таквим 
случајевима чековно покриће треба да постоји пре датума који је означен као 
дан издања чека?

Издавање чека са неистинитим датумом издања је кажњиво28 291 Међутим, то 
ћемо овом приликом занемарити. Позабавићемо се постдатираним чековима 
само са становишта времена када мора да постоји покриће.

За одговор на питање које смо поставили одлучујуће је то што чекови увек 
доспевају по виђењу. Без обзира на то што је на чеку као дан издања означен 
неки каснији датум, ималац чека га може и пре тога поднети на исплату. 
Ремжтент може поднети чек на исплату већ истог дана када га је примио од трас- 
анта. Ако је чек поднет на исплату пре датума који је означен као дан издања, 
али постоји покриће, трасат може извршити испату чековне своте. И обрнуто,

28. Закон о чеку, члан 19. став 2. тачка 2.
29. Закон о чеку, члан 25.



ако у том часу не постоји трасантово покриће код трасата, трасат неће изврпшти 
плаћање чековне своте. Од имаоца чека се не може захтевати да чек поново 
поднесе трасату на исплату на дан који је на чеку означен као дан издања, да би се 
установило да ли ће тада постојати покриће.

Разуме се, ремитент може одговарати за штету трасанту ако је противан 
њиховом споразуму поднео чек на исплату пре датума који је на чеку означен као 
дан издања. Али, за питање чековноправних односа такав је споразум без 
значаја. Мада је трасант имао намеру да обезбеди покриће до датума који је на 
чеку означен као дан издања, одговараће за издавање чека без покрића.

Више је теоријски посматрано од значаја то што и трасат може одговарати 
трасанту ако је исплатио чек који му је поднет пре датума који је означен као дан 
издања. Јер, он је у таквом случају прекрпшо налог у погледу времена
плаћања30*. Практично посматрано трасат може избећи ову одговорност ако 
трасантов рачун задужи за исплаћену чековну своту тек оног дана који је трасант 
означио као дан издања чека.

6. Случај кад покриће није довољно за исплату свих чекова

Дешава се у пракси да је трасант издао више чекова. али да чековно покриће 
није довољно за њихову укупну исплату.

У таквом случају чекови се исплаћују оним редом како су поднети трасату31-*. 
Овакав закључак произлази из правила да се у платном промету налози за 
плаћање извршавају према времену пријема32). Ако је више чекова истовремено 
поднето трасату на исплату, трасат треба да затражи инструкције од трасанта 
којим редом да изврши плаћање. Уколико трасант није без одлагања дао такве 
инсгрукције, плаћање се врши према дану издања чека. Раније издати чековн 
плаћају се пре оних који су касније издати. Ако је на внше чекова означен исти 
дан издања, они се плаћају према њиховом броју, у том смислу што се чек са 
нижим бројем плаћа пре оног са вишим бројем.

Није од значаја да ли је ималац више чекова који су поднети на исплату, исто 
лице или витпе лица.

Према неким страним правима (белгијским, на пример) врши се у таквом 
случају сразмерна исплата сваког поднетог чека. Међутим, такво је решење 
непрактично јер захтева од трасата да заустави исплату поднетих чекова док не 
истекну рокови за презентацију на исплату. Наиме, тек тада се може установити 
на колико чекова треба поделити чековно покриће.

30. Chorley, нав. дело, стр. 52.
31. Исто, стр. 72.
32. Закон о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 53/92), члан 24. ств 3.



7. Право трасанта да располаже покрићем

Упоредно-правни преглед показује да постоје два система у погледу питања 
да ли трасант који је издао чек има право да располаже покрићем из којег би тра- 
сат требало да исплати чековну своту.

Права једне групе земаља стоје на становишту да корисник чека ш је стекао 
никаква права на чековном покрићу. Трасант чека, дакле, може располагати 
покрићем, с тим што у часу кад чек буде поднет на исплату мора постојати одго- 
варајуће покриће. Трасант који је издао ремитенту чек може, зато, другим чеком 
подићи новац са свог текућег рачуна, уз ризик да одговара за издавање чека без 
покрнћа.

Ово је решење прихваћено и у нашем праву.
У прилог овог решења говоре разлози практичне природе. Ни трасат, ни 

ремитенти, не могу знати да ли је трасант издао више чекова на терет исгог 
покрића. Ако је то покриће довољно за нсплату свих чекова, то за њих и није од 
значаја.

С друге стране, према француском праву, и према правима земаља које су 
прихватиле решења француског права, стицањем чека ремитент и сваки каснији 
ималац чека постаје власник чековног покрића за онај износ који је потребан за 
исплату чековне своте. У том погледу прихваћено је у чековном праву исто 
решење као и у француском меничном праву33’. To значи да трасант који 
располаже покрићем које је неопходно за исплату чека који је издао, располаже 
туђом ствари.

И према једном и према другом систему, трасант може располагати 
покрићем које је потребно за исплату чека који је издао ако је опозвао чек. 
Наиме, као је протекао рок који је законом одређсн за подношење чека на 
исплаху, а чек није реализован, трасант може обавестити трасата да опозива
издати чек341 После тога трасат не сме исплатити имаоцу чека чековну своту, a 
трасант може располагати покрићем као да није издао чек. Неће се сматрати да 
је издао чек без покрића.

Трасант може упутити трасату генерални налог да све његове чекове који 
нису благовремено поднети на исплату сматра као опозване35).

Или, трасант има право да опозове чек који гласи на име или по наредби који 
је непосредно послао трасату са наредбом да га исплати лицу означеном у чеку, с
тим што опозивање мора стићи трасату пре него што је извршена исплата36̂

33. Јанковец, нав. чланак, стр. 25.
34. Закон о чеку, члан 15. став 1. тачка 1.
35. Јанковец, др И., „Привредно право“, Беорад, 1989, стр. 610.
36. Закон о чеку, члан 15. став 1. тачка 2.



8. Правне последице издавања чека без покрића

Трасанта који је издао чек без покрића, па због тога трасат није исплатио 
чековну своту, погодиће две врсте последица: имовинске и казнене.

Што се имовинских последица тиче, ималац чека који је чек благовремено 
али без успеха поднео на исплату трасату. дужан је да поднгне протест. После 
тога он има право на регрес против трасанта и других потписника чека, ако пос-
тоје (авалиста, индосаната)Ј7). У регресном поступку они ће бити дужни да плате 
чековну своту.

Према мишљењу појединих правних аутора, право на регрес према трасанту 
има и ималац чека који није благовремено презентирао чек на исплату нити под- 
игао протест због неисплате (то је тзв. прејудицирани чек), ако трасант није 
обезбедио покриће за исплату чека. Такав став они заснивају на законској 
одредби којој је трасант који изда непокривени чек дужан дати имаоцу чека пот- 
пуно обеиггећење37 38).

Затим. трасат би трасанту који је издао чек без покрића могао отказати уго- 
вор о текућем рачуну, или бар чековни уговор. Јер, издавањем чека без покрића 
трасант је прекршио једну од својих битних обавеза из уговора о текућем рачуну.

Уместо да подигне тужбу, ималац чека који није успео да га наплати може 
вратити чек трасанту и у редовној парници остварити потраживање из односа
који је био основ издавања чека391 У таквој парниди поверилац може од 
дужника захтевати и накнаду штете због повреде уговора, према правилима о 
уговорној одговорности.

Што се казнених последица тиче, онај ко изда чек без покрића или ко стави у 
промет чек за који зна да нема покрића, казниће се казном затвора за кривично 
дело40 41*. To је један вид преваре411. Само издавање чека подразумева и његово 
стављање у промет, јер је у погледу чека, као и код других хартија од вредносги. 
прихваћена тзв. теорија емисије42'. Зато се на околност да није знао да нема 
покрића може позивати индосант а не и трасант чека.

На овај начин штити се поверење у чек као средсгво плаћања у правном 
промету.

Да би постојало кривично дело издавања чека без покрића, није потребно да 
је издавалац чека довео у заблуду повериоца о томе да постоји покриће за

37. Закон о чеку, члан 9. став .
38. Закон о чеку, члан 4. став 2.
39. Закон о чеку, члан 22. став 1.
40. Савезни кривични закон, члан 172.
41. Одлука Врховног суда Србије, Кж. 1894/76 од 8.III 1977, Зборник судске праксе, број 26/77, 

стр. 35, одлука под бројем 3257.
42. Закон о облигационим односима, члан 237.



исплату чека. Ово кривично дело може постојати и онда када је поверилац знао 
да не постоји покрнће за издати чек4Ч

С друге стране, прописима о чеку предвнђено је више радњи које пред- 
стављају прекршаје441. Тако је. између осталог, одређенб да ће се новчано 
казшгги лице које као трасант изда чек за који нема уопште или нема довољно 
покрнћа. Или, лице које као трасант. иако је знало да чек не може пуноважно 
опозвати тако располаже покрнћем да онемогући исплату чека. Кад је трасант 
чека правно лиде, за прекршај ће се новчано казнити и физичко лице које је 
одговорно за издавање чека или за располагање покрићем.

За постојање ове врсте прекршаја не захтева се кривица. И на тај начин 
штитн се поверење у чек. што је неопходно да би чек био прихваћен као средство 
плаћања.

Према швајцарском праву4;,) новчане казне изречене у таквим случајевнма 
не представљају приход фискуса. Трасант који је издао чек мада није располагао 
потребним покрићем код трасата дугује имаоцу чека 5% од непокривеног 
износа. To је новчана казна у корист имаоца чека, на коју он има право независно 
од права на накнаду пггете.

У прилог решења које је прихваћено у швајцарском праву говоре озбиљни 
разлози. Наиме. околност да за исплату чека не постоји потребно покриће 
редовно ће причинити имаоцу чека знатне тепжоће. Он може претрпети неимов- 
инску пггету у виду нервозе, узнемирења, неизвесности да ли ће успети да 
наплати своје птраживање, за коју му према сада важећем нашем праву не при- 
пада накнада. Новчаном казном се имаоцу чека пружа сатисфакција за такву 
пггету. Има и таквих имовинских дггета које обично трпи ималац непокривеног 
чека, а које тешко може доказати. Као пример може послужити изгубљено 
време ради покушаја да се наплати чек, односно да се потраживање наплати на 
други начин попгго за исплату чека није постојало покриће. И као паушална 
накИада за такве штете може да послужи новчана казна.

Поред тога, треба имати у виду да се прекршајни поступак мора обуставити 
ако је утврђено да је окривљени у кривичном поступку правноснажно оглашен 
кривим за дело које обухвата и обележје прекршаја. Према томе, лице које је 
издало чек без покрића и које је због тога осуђено за кривично дело не може 
одговарати и за прекршај за исто дело. Да ли због тога има потребе да се уз 
кривичну одговорност за издавање чека без покрића установљава и одговорност 
запрекршај? 43 44 45

43. Одлука Врховног суда Србије, Кзз. 47/78, од 14.IX 1978, Зборник судске праксе, број 30/78, 
стр. 35. одлука под бројем 3627.

44. Закон о чеку, чл. 25. и 26.
45. Швајцарски Закон о облигацијама, члан 1103, став 3.



9. Неколико предлога de lege ferenda

Претходна разматрања упућују на закључак да би наше прописе о чеку био 
корисно допунити са три одредбе.

Прво, требало би изричито дозволити цертифицирање чека.
Друго, требало би установити дужносг имаоца чека да прими делимичну 

исплату чековне своте.
Треће, новчану казну за прекршај због издавања чека без покрића требало 

би претворити у новчану казну у корист имаоца чека који није успео да наплати 
чековну своту.

(чланак примљен: 27.12.1995.)

Ivica Jankovec,
Ph. D., Professor of the Faculty of Law in Kragujevac

Cheque cover 

Summary
In cotrast to bills of exchange where the question of cover is of no consequence, it is 

a rule accepted all over the world that a cheque may be drawn only by a person having a 
necessary cover for the payment of a cheque. In this article it has been pointed out that 
the cheque cover usually consists in a balance on the account of the person drawing a 
cheque (the drawer) on a bank - the drawee.. Practically viewed, this cover has to exist at 
the moment when the cheque holder submits it for payment, since otherwise certain civil 
and criminal law consequences will take place. The author proposes the groups of 
amendments to the Yugoslav provisions on cheques. First, that the certification of 
cheques should be expressly permitted. Second, that a duty of the holder of a cheque to 
accept partial payment of the cheque sum should be established. Third, that the fine for 
issuing of uncovered cheques should be turned into a fine payable to the holder of a 
cheque who was unable to collect the cheque sum.

Key words: cheque, cheque cover, postdated cheques, certified cheques.
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Специфичности положаја ималаца обвезница и однос 
према акционарском друштву

Резиме

Савремена пословна пракса и законска решења указују на смањивање раз- 
лика које постоје између акција и обвезница. Ова тенденција се огледа у посто- 
јању акција без права гласа и обвезница чији се приход везује за профит 
друштва. Као последица ових кретања и могућности сукоба интереса акцио- 
нара и ималаца обезница, проширује се заштита ималаца обезница. Осим 
заштите на основу уговорног права имаоца обвезница уживају заиапиту на 
основу корпортивног права, при чему се издвајају од осталих повералаца.

Кључне речи: Акције, обвезнице, интерес акционарскоГ друштва.

Акционарска друпггва издају велики број хе зтија од вредности које имају 
наглашени значај у националним економијама и представљ&Ју сснову активности 
на берзама. Посматрано с аспекта акционарског друштва ове хартије од вред- 
ности имају, пре свега, функцију прикупљања средстава финансирања, док за 
имаоце хартија од вредности оне, првенствено предсгављају капиталну инвес- 
тицију (capital investment)1 Посебно месго, <х. t акција, међу овим хартијама од 
вреднссти имају обвезниде.



Предмет излагања која следе је положај ималаца обвезница с аспекта права 
трговачких друштава. Циљ нам је да утврдимо специфичности обвезница као 
хартија од вредносги, које су од интереса с аспекта корпоративног права, као и 
последице које ове специфичности узрокују на положај и ималаца обвезница. 
Први део излагања ће се односити на опште карактеристике обвезница у мери 
коју захтевају ова разматрања. У другом делу ће бити речи о потенцијалном 
сукобу интереса акционара и ималаца обезница, док ће се трећи део односити на 
специфичности правног положаја ималаца обвезница. Последњи део рада ће 
обухватити излагања везана за југословенско право, посебно за Предлог Закона 
о предузећима.

1. Акције и обвезнице - основне сличности и разлике

У излагањима која следе биће речи само о неким карактеристикама акција и 
обвезница. које се односе на разлике у положају ималаца обвезница у односу на 
акционаре и специфичност положаја ималаца обвезница у односу на остале пов- 
ериоце.

Основну потешкоћу у погледу обвезница представља врло различито 
одређивање у нацноналним правима појединих држава1 2). Потешкоће постоје чак 
у оквирима истог националогправа3) 4 5. Независно од споменутих потешкоћа ипак 
је, са компаративног аспекта, могуће утврдити неке опште карактеристике 
обвезница.

Обвезнице су хартије од вредности које њиховом имаоцу дају право на 
исплату главниде и камате. Одатле следи основно обележје обвезница које је од 
значаја за ова излагања4' - имаоци обвезница нису чланови друштва. већ имају 
тражбину према њему. У питању је, по правилу, дугорочни однос дужника и пов- 
ериоца. Обвезниде се могу издавати у серијама, при чему свака обвезница пред- 
ставља одговарајући део укупног кредита. Ималац обвезнице има, како смо већ 
указали, право на повраћај главнице и фиксни износ камате. Ово право ималаца 
обвезница је, у принципу, индивидуално право - постоји посебан и незавнстан 
однос између издаваоца обвезнице и сваког појединог имаоца.

Ипак, мора се указати и на неке сличности које постоје између акција и 
обвезница. У питању су хартије од вредности које су одређене својим сопственим 
садржајем и независне су од основног посла због којег су издате (causa). Осим 
сопственог садржаја, од значаја су и услови на које садржина исправе упућујеЧ

1. Jean Van Ryn, Securities and Securities Holders, u: Encyclopedia of Comparative Law 5/1990, стр. 
66.

2. Van Ryn, op. cit., стр. 171.
3. За енлеско прабо: Gower, Principles of Modem Company Law, London 1992, стр. 377.
4. Ibidem.
5. Van Ryn, op. cit., стр. 171.



Као суштинска разлика између акција и обвезница се јавља својство акције 
као корпорадијске хартије од вредности чији принос (дивиденда) је везана за 
профит, а ималац се сматра чланом друпггва. Обвезница има инкорпорисано 
тражбено право, њен принос (камата) је одређена у фиксном износу и није 
везана за профит, док ималац нема статус члана друштва. Одатле следе сумарни 
ставови у литератури, према којима је корпорацијско право меродавно за акдио- 
наре, а уговорно за нмаоце обвезница61. Овај концепт, мада прихватљив само уз 
одређене апроксимације, оцењује се као застарео „прашњав“ и неусклађен са 
модерним финансијама A

С обзиром на разлике које постоје између акција и обвезница инвеститори се 
одлучују за активности на тржжпту акција или тржишту обвезница. У САД на 
пример, оцењује се да је учешће институционалних инвеститора веће на 
тржишту обвезница него на тржипггу акција. Неке врсге институционалних 
инвеститора су ангажоване на оба тржишта, док су други (нпр. организације за 
осигурање) скоро искључиви инвеститори на тржишту обвезница6 7 8\  Банке, уз 
неке изузетке, не могу куповати акције, али се могу појавити као купди 
обвезница. Раалог томе није већа сигурност обвезница (неке акдије се по сиг- 
урносги могу мерити са обвезницама), већ став по којем банке не преузимају 
ризик у предузећу, већ кредитирају корпорацију. Положај ималаца обвезница је 
сигурнији утолико што као повериоци имају предност над акционарима (као 
члановима друштва) у погледу имовине друштва. Ово, наравно, није апсолутни 
став, с обзиром да се криза банака тридесетих година у САД заснивала, између 
осталог, и на губидима по основу обвезница91

И поред напред наведених разлика између акција и обвезница, присутна је 
тенденција смањивања разлика између ове две врсте хартија од вредности и, 
следствено томе, смањују се разлике у правном пложају њихових ималаца. Ова 
тендендија се оцењује као нормална, с обзиром да и акције и обвезнице, за 
њихове имаоце, представљају облик инвестирања капитала10 11).

Правци смањивања разлика између обвезница и акција су двојаки. С једне 
стране, инвесгициона пракса је, у многим земљама, креирала хартије које личе 
на обвезнице, али је плаћање камате везано за профит11̂ , пгго је карактеристика 
дивиденди код акција. С друге стране, јављају се поједине врсте акција, које не 
дају имаоцу нека класична акционарска права (као нпр. право гласа и право на 
удео у профиту), или дају право на гарантовану дивиденду121 У погледу ове друге

6. Me Daniel W. Marey, Bondholders and Corporate Governance, Business Lawyer 2/1986, стр. 413.
7. Ibidem.
8. Enstam Raymond, Kamen Harry, Control and the Institutional Investor, Business Lawyer, lanuary 1968, 

crp. 319.
9. Klise Eugene, Money and Bamking, Cincinnati 1972, стр. 118.
10. Van Ryn, op. cit., стр.66.
11. Wrdinger H., German Company Law, Oyez Publication London, стр. 37.
12. Треба нагласити да се, генерално, узевши, оспорава легалитет оваквих одредби - Van Ryn, op. cit., 

стр. 104.



групе хартија посебно су интересантне тзв. преференцијалне акције и њихов 
однос према обвезнидама.

У неким земљама (нпр. Немачкој) издавање акција које не дају право гласа 
имаоцима је забрањено, уз изузетак у погледу преферендијалних акција1'3'1. 
Преференцијалне акције се могу јавити у различитим облицима, а један од њих 
представљају кумулативне преференцијалне акције, које се могу издавати без 
права гласа. Код те врсте акција нмалац има право на дивиденду из предходних 
година када друштво није имало профит (дакле ретроактивно). Ипак одсуство 
права гласа није потпуно, с обзиром да се право гласа не може реализовати само 
у случају да се преференцијална дивиденда исплаћује. У супротном, ако префер- 
енцијална дивиденда није исплаћена, или шје исплаћена у целости, ималац такве 
акције може користити право гласа до исплате дивиденде13 14) За право САД 
слично решење: Lattin Norman, On Corporation, Brooklyn 1959, стр. 434..

Издавање акција без права гласа јавило се као последнда жел>е за 
обезбеђивањем или задржавањем контроле над друшгвом и као први познати 
облици јавиле су се преференцијалне акције без права гласа15̂ . Непостојање 
права гласа, односно његова суспензија као у случају немачког права, у великој 
мери смањују разлике акдија и обвезница. To смањивање разлика је често мотив- 
исано и другим, првенствено пореским. разлозима16). Камата исплаћена по 
основу обвезница има карактер трошка који умањује профит који подлеже 
опорезивању. С друге сгране дивиденда се исплаћује из профита. Као критеријум 
за разликовање, америчка судска пракса је усвојила органичење у погледу 
плаћања камате из профита, као и пропуштање да се утврди доспелост плаћања 
главнице.

У комеријалној пракси присутна је нова тенденција супституције класичног 
финансирања друшгва кроз банкарски кредит. Уместо тога, друшгва издају 
различите врсте исправа, од којих неке представљају обвезнице, а неке не17).

Као последица смањивања разлике између обвезница с једне стране и акција 
с друге стране, јављају се специфичности положаја ималаца обвезница у односу 
на остале повериоце. Имаоци обвезнида имају, наравно, заштиту као и други 
повериоци и њихов положај се, у том погледу, регулише правилима уговорног 
права. О том аспекту правног регулисања положаја ималаца обвезница биће 
говора у доцнијим излагањима у мери коју тражи целина разматрања њиховог 
положаја. Већи део излагања биће посвећен другом аспекту правног положаја 
ималаца обвезница и то оном који се подвргава прадилима корпоративног права. 
У том делу се и огледа специфичносг положаја ималаца обвезница у односу на 
осгале повериоце. Као разлог који доводи до специфичности положаја ималада

13. Wrdinger Н., op. cit., str. 25.
14. За немачко naBo:Wrdinger Н., op. cit., str. 25.
15. Van Ryn, op. cit., стр. 99.
16. Lattin N., op. cit., crp. 434.
17. Van Ryn, op. cit., стр. 112.



обвезница у односу на остале поверноце наводи се да су они дугорочни повери- 
оци и, због тога. њихова судбина се везује за судбину друштва18'. Напомињемо да 
се у литератури јављају и другачија мишљења, по којима имаоци обвезница имају 
исти положај као и други повериоци19'. Овај став се заснива на основним карак- 
теристикама „класичне" обвезниде - поверилац има право на повраћај главнице 
и фиксну камату. Његова права се не мењају у зависносги од успешности вођења 
послова друштва, чак и ако профита нема. Лоше пословање предузећа, према 
тим ставовима, утиче на тржишну вредност акдија, али не и обвезница. У осврту 
на изнета схатања треба имати у виду неколико елемената. Прво, тачно је да су 
имаоци обвезница, у основи, у исгом положају као и други дугорочни повериоци 
(нпр. банке по основу одобреног дугорочног кредита). Друго, и поред тога, 
положај ималаца обвезница је опредељен статусом обвезница као хартија од 
вредносги које се промећу на берзи и имају своју тржишну (по правилу берзан- 
ску) цену. Менаџери и акционари могу својим радњама, у великој мери, утицати 
на цену обвезнида и ризик њихове ненаплативости, како ће бити показано у изл- 
агањима која следе. Због тога велики број националних права предвиђа посебна 
правила којима се регулише ималац обвезница за разлику од осталих повер- 
илаца20). Ова правила излазе из домена уговорног права и представљају саставни 
део права трговачких друштава и она ће представљати предмет посебних изла- 
гања. На крају напомињемо да се ова излагања заснивају на тзв. необезбеђеним 
обвезницама, дакле оним чији ималац нема право приоритетног намирења (нпр. 
хипотека).

2. Потенцијални сукоб интереса акционара и ималаца обвезница

Основни појам за разумевање потенцијалног сукоба интереса акдионара и 
ималаца обвезница је количник (однос) „debt equity ratio". Други појам од значаја 
за ово питање је тржишна вредност дугова, која се утврђује с обзиром на ризик 
неплаћања. Овај ризик је функција од разлике између имовине и обавеза211

Као принцип се може утврдити да вероватноћа сукоба интереса између 
акционара и ималаца обезнжца расте са порастом споменутог количника. Сама 
могућносг тог сукоба интереса настаје зато што имаоци обвезница имају приви- 
легован, али ограничен захтев у погледу имовине друштва, а акционари не одго- 
варају за обавезе друштва и имају неограничено право на преосталу имовину. 
Могуће је утврдити три основна извора споменутог сукоба интереса221

18. Van Ryn, op. cit., стр. 112.
19. Enstam R., Kamen HJ., op. cit., crp. 319-320.
20. Van Ryn, op. cit., стр. 122.
21. Corey George, Marr Wayne, Spiveyy Michael, Are Bondholders Owed a Fiduciary Duty, Florida 

State Univesity Law Review 4/1991, стр. 971.
22. Me Daniel Marey, Bondhelders and Corporate Governance, Business Lawyer 2/1986, стр. 418-425 

и тамо наведена литература.



Прво, друштво може извршити значајна располагања својом имовином и 
смислу њеног преноса на акционаре. To је могуће извршити на различите начине 
- готовинским располагањем кроз дивиденде, или неготовинском исплатом диви- 
денди, куповином сопствених акдија итд. У сваком случају последица која нас- 
тупа је иста и огледа се у порасту споменутог количника и смањењу имовине из 
које се могу наплатити имаоци обвезница. Зато долази до повећаног ризика 
наплате обвезнида и, као последица тога, пада њихове вредносш. Као кон- 
секвенца споменутих понашања долази и до пада вредности акција, али је тај пад 
мањи од вредности, која је кроз повећане дивиденде дата акционарима. Ово зато 
што се пад вредности друштва дели са имаоцима обвезнида.

Други извор сукоба интереса акционара и ималаца обвезница је накнадно 
дужничко оптерећење друпггва. Мада позајшвени износ улази у имовкну 
друштва и у овом случају долази до раста споменутог количника. Ризик 
неплаћања расте, а вредносг обвезница пада. У још лошијој варијанти по имаоце 
обвезница, позајшвени новац се дистрибуира акционарима (нпр. кроз куповину 
сопствених акдија).

Трећи извор сукоба интереса је специфичан за друшгва која се финансирају 
претежно кроз кредит, дакле позајмл>еним новцем. Тада је интерес ималаца 
обвезница релативно великн, а акционара релативно мали и они имају подсгицај 
да улажу средства у ризичне подухвате. Код тих подухвата је вероватноћа успеха 
мала, али је добит, у случају успеха, велика. Ако подухват успе, акдионари доби- 
јају највећи део зараде, с обзиром да вредност друштва расте. Ако подухват 
доживи неуспех, тада имаоци обвезница сносе највећи део губитка, зато што 
вредност друштва опада2~Ч У циљу валоризовања рнзичних обвезннца и разуме- 
вања тих односа развијен је модел опцијских цена (option pricing model). Према 
њему имаоци обвезница поседују део нмовне и акдионари нмају могућносг да је 
купе кроз откуп обвезница. Они имају куповну опцију у погледу те имовине 
друштва. Цена по којој се куповина реализује (exercise price) је износ дуга према 
имаоцима обвезница у том тренутку. У складу са тиме се утврђује и вредност 
обвезница23 24).

Посебне ситуације у којима може доћи до сукоба интереса акционара и има- 
лаца обвезница представљају статусне промене, посебно подела предузећа (spin
off). Када се дође до закључка да целина друштва вреди мање од делова, прис- 
тупа се овој варијанти поделе друпггва. Један део друпггва има статус друштва- 
мајке, а други део друпггва-ћерке. Акције друштва-ћерке се поделе акционарима 
друиггва-мајке као неновчана дивиденда и на тај начин се омогући независно 
трговање овим акцијама. Емпиријска истраживања указују да се тиме омогућава 
велџка добит за акционаре. Збир тржишних вредности акција два посебна 
друштва је већн од вредносги коју су имале акције друштва пре статусне

23. Под вредношћу друштва се у овим анализама подразумева збир тржишних вредности
обвезница и акција.

24. Детаљнија објашњења превазилазе потребе ових излагања



промене. Једно од објашњења за скок цена акција, по објављивању статусне 
промене, је да добит акднонара представља губитак за имаоце обвезнида. 
Обвезнице друиггва-мајке постају випте ризичне. с обзиром да је допшо до 
умањења имовине тог друшгва. Долази, такође, до раста раније споменутог 
количника.

Насупрот ситуације која настаје поделом друпггва, код спајања два друштва 
долази до раста цена обвезнида и ова врста статусних промена имплицира транс- 
фер добити од акционара ка имаоцима обвезница.

На крају треба указати да су горња излагања базирана на „класичним“ 
обвезницама, дакле оним са фиксним каматама. Могуће је, као игго смо напред 
показали, и постојање обвезница са каматом која није фиксна, него је везана за 
профит друштва. Тада исплата камата може да угрози положај акционара и та 
ситуација производн одређене правне последице25).

3. Заштита права ималаца обвезница

Као што смо ранијс показали имаоци обвезница нису чланови друиггва и, 
због тога. немају права чланова, првенствено она која се односе на управљање 
друштвом. Као последида смањивања разлика између акција и обвезница и овај 
основни принцип је предмет одређених модификација. У складу са тиме имао- 
цима обвезница се, у поједшшм националним правима, дају одређена права која 
припадају члановима друштва. Присутна је још једна тенденција која указује на 
напуштање основних принципа. Раније смо указали да су права ималаца 
обвезница индивидуалног карактера. Постоји посебан однос појединог имаоца 
обвезнице и издаваоца који је независтан од односа који постоји између других 
ималаца и издаваоца. Овај принцип заснован на индивидуалним правима имаоца 
се, у извесној мери, мења прихватањем постојања колективних (групних) права 
ималаца обвезница.

Ради целине излагања положаја ималаца обвезница и, посебно, заштите 
њихових интереса, указаћемо, у основним цртама, на неке видове заштите који се 
крећу у области уговорног права. Ради се о томе да свака обвезница представља 
део укупног зајма који добија друштво и да се издају на основу уговора о зајму 
(кредиту) који представља основни посао. У том смислу се у правима неких 
земаља указује на значај опшгих услова којима се регулише расписивање зајма и 
издавање обвезнида. Ти оппгги услови представљају садржину уговора као 
основног посла и садрже низ одредби којима се обезбеђује одређени ниво 
запггите ималаца обвезница26̂ . Ове клаузуле се називају ограничавајућим или 
заиггитним, пословним, сигурносним, негативним. Основна сврха њиховог посто- 
јања је да спрече издаваоца да предузме радње којима би привилеговао чланове

25. Wrdinger Н., op. cit., стр. 23.
26. За право САД: Me Daniel М., op. cit., стр. 423-431. За право Енглеске: Reeday G. Т. The Law

Relating to BanLig, London 1968, стр. 125.



(акционаре) на рачун поверилаца (ималаца обвезнида). У питању су били врло 
компликовани акти, због чега се приступило изради модела општих услова који 
су много једноставнији. Најчешће клаузуле садржане у тим општим условима, 
којима се пггите права ималаца обвезница, су ограничења која се односе на диви- 
денде, нова задужења, неке форме лизинга (sale and lease back leasing), 
хипотеке"71. Сва ова ограничења се разврставају у четири групе. Прво, 
ограничења која се односе на нове емисије обвезница. Друго, ограничења у 
погледу статусних промена друштва (спајања). Треће, ограничења која се односе 
на располагање имовином друиггва и четврто, ограничења у погледу нсплате 
дивиденди27 28).

У вези са условима изавања обвезница треба указати на нека права која 
имају нмаоци обвезница, не индивидуално, него као колективитет. Разлог за прн- 
хватање посгојања колективитета (заједнице) ималаца обвезница лежи у 
схватању да, у случају доцње издаваоца у погледу нзвршавања обавеза, имаоци 
могу своја права да реализују ефикасније ако су организовани у заједницу и 
делују преко представника29 30’. Зато су заједнице ималаца обвезница прпхваћене у 
великом броју националних права, при чему се надлежност тих заједница 
различито утврђује од земље до земљеЈ0). У погледу постојања заједнице имал- 
аца обвезница потребно је указати на два момента. Прво, поставља се питање 
односа реализације индивидуалних права сваког имаоца и колективних права. У 
том погледу, упоредноправно посматрано, постоје два концепта. Као доми- 
нантно становиигге према којем имаоци могу реализовати своја индивидуална 
права, у мери у којој нису у супротносги са одлукама скупштше заједнице имал- 
аца обвезница. Насупрот томе је решење из француског права по којем поједини 
имаоци обвезница немају право подношења тужбе ради заштите својих права31). 
Право појединог имаоца обвезниде на подизање тужбе постоји у правима неких 
земаља за случај да није предвиђено постојање представника заједнице ималаца 
обвезница32 33). Из ових излагања следи други моменат на који треба указати и 
којим се, у одређеној мери, оспорава основни аргумент у прилог формирања 
заједнмце ималаца обвезница. Индивидуална права ималаца могу бити доведена 
у питање одлукама скушптине ималаца обвезница донетим од стране прописане 
већине чланова те скупштине. Постоји, наиме, могућност сукоба интереса у 
оквиру заједнице ималаца обвезнида с обзиром да неки од њих могу бити и 
акдионарн, односно чланови управног одбора-'-1'. Неки имаоцд обвезница могу 
имати врло велики интерес изражен у акцијама и губитак по основу обвезница,

27. „Франкештајново чудовиште" - Garet, A Borrower's View of the Model Corporate Dbenture 
Identure Provisions, Business Lawyer 1966, crp. 675.

28. Corey G., Wayne M., Spivey M., op. cit., стр. 975.
29. Van Ryn, op. cit., crp. 120-1321.
30. Ibidem.
31. Чл. 301. Законабр. 66-537.
32. Van Ryn, op. cit., crp. 121.
33. Gower, op. cit., стр. 548.



могу надокадити вишеструко увећаном добити по основу акција. На овом месту 
подсећамо на предходна излагања о потенцијалном сукобу интереса акционара и 
ималада обвезница.

Као основни прицип у домену права трговачких друштава је да имаоци 
обвезница нису чланови друштва и да због тога не могу имати ни права која 
имају чланови у погледу рада органа друпггва. С друге стране, већ смо указали на 
могућност сукоба интереса ималаца обвезница и акционара, као и на дугорочни 
однос ималаца обвезница и друиггва због којих се имаоцима обвезница, у упоред- 
ном праву, обезбеђују одређена права која имају чланови (акдионари) и која, с 
друге сгране, не припадају осталим повериоцима. И ова права се могу поделити у 
две групе - једну представљају инджвидуална права ималаца обвезница, док другу 
групу чине ова прва која имаоци обвезница имају касхколективитет (заједница).

Упоредно правни преглед да се као основно индивидуално право ималаца 
обвезница јавља право на обавештавање, које се манифестује у праву на 
упознавање са извештајем о пословању и предлозима за скупштину акционара. 
Као шго се внди право на обавештавање је, у принципу, много рестриктивније 
поставл>ено у односу на имаоце обвезница него што је то случај са акционарима. 
Нека национална права садрже решења по којима се имаоцима обвезница 
дозвољава присуство на скупштини у консултативном статусу, а изузетно се 
признаје и право на одлучивање. У неким државама САД се даје право на гла- 
сање о свим питањима на скупштини, укључив и избор чланова управног одбора, 
при чему је реализација тог права условлзена доцњом друштва у погеду 
извршавања обавеза према имаоцима обвезница34 35̂.

Када имаоци обвезница исгупају као заједница, тада им се, у неким национа- 
лним правима, обезбеђују додатна овлашћењаЈ?). У француском праву на 
пример, скупштина ималаца обвезница мора бити консултована у погледу 
промене делатности друпдтва, промене организационе форме, статусних пром- 
ена, као и издавања нових обвезница, чији би имаоци били у повољнијем 
положају од ималаца већ издати обвезница (ако су у питању обезбеђене 
обвезнице, нпр. хипотеком). Представници заједниде ималаца обвезница имају 
право да буду присутни на скупштини акционара без права гласања, као и право 
на приступ свим исправама под истим условима као и акционари36*.

Као пгго се види право трговачких друштава не пружа посебно чврсту 
заштиту интереса ималаца обвезница, пгго је последица основног става да они 
нису чланови друпггва и да, због тога, не могу својим одлучивањем, у оквиру 
органа друштва утицати на заштиту својих интереса. Оваква недовољна запггита 
интереса ималаца обвезнида представља разлог због којег се, првенствено, у 
правној теорији, а и у судској пракси неких земаља чине напори у правцу 
побољшаја положаја ималаца обвезница.

34. Van Ryn, op. cit., стр. 116.
35. Ibidem.
36. Чл. 302. Закона бр. 66-537.



На првом месгу, у правној теорији, се јавља сгав према којем би имаоци 
обвезница требали да буду представљени у управном одбору. У прилог оваквом 
ставу се истичу различити аргументи. Према једном гледишту сврха управног 
одбора је, имеђу осталог, да представља различите интересе у друштву, при чему 
треба посебну пажњу посветити онима чија инвестиција није обезбеђена (нпр. 
хкпотеком). Такав је случај, према тим мишљењјима, са инвестицијом коју имају 
акционари и зато имају право да бирају управни одбор, који води рачуна о 
њиховим интересима. Имаоци обвезница, као и акдионари, обезбеђују капитал 
друштву и треба да имају обезбеђену заштиту од стране управног одбора као и 
акдионари. Насупрот овоме указује се да би чланство у управном одбору 
изложило имаоца обвезница додатим ризицима - статусу insidr-a, као и нару- 
шавању својих интереса у случају стечаја друшгва37).

Присутни су, такође, покушаји да се обавеза управног одбора на поступање у 
складу са интересима друшгва тумачи екстензивније, тако да би интереси 
друпггва обухватали и интересе поверилаца, односно ималаца обвезница. У 
праву САД прописи појединих држава предвиђају овакву могућност, али само 
као право управног одбора, а не његову обавезу. Слична ситуација је и са стату- 
том неких друштава. Независно од постојања овакве могућности, судови могу 
одлучити да управни одбор не само да може, већ и мора да води рачуна о интерес- 
има ималаца обвезница, као и о интересима акционара. У судској пракси, 
међугим, доминира становипгге према којем упаравни одбор нема обавезу посту- 
пања у складу са интересима ималаца обвезница, зато пгго њихов интерес није 
обухваћен интересом акционарског друштва38'. Ипак треба указати да постоји 
судска пракса заснована на проширивању фидуцијарне обавезе управног одбора 
и на имаоце обвезница, мада другостепене одлуке не подржавају тај прнступ.

Као што се види, једна од основних дилема корпоративног права која се 
односи на интерес акционарског друштва, односно његове елементе. има свог 
одраза и на положај ималаца обвезница. Док у правној теорији постоји, у 
приличној мери, артикулисан став о томе да интерес друштва превазилази 
интерес чланова друиггва (акционара), законодавство и судска пракса се, у 
значајној мери, устежу да, у потпуности, прихвате тај сгав.

4. Југословенско право

У југословенском праву присутна је тенденција на коју смо указали у пред- 
ходним излагањима о смањивању разлика између акција и обвезница. С једне 
стране Законом о хартијама од вредносги из 1995 године предвиђено је (чл. 21. ст. 
1,тач. 3.) постојање акција без права гласа. У погледу тог решења указујемо даје 
оно шире него у неким другим националним правима. Раније смо указали да је у

37. Me Danel М., op. cit., стр. 44о.
38. Corey G., Wayne М., Spivey М , op. cit., стр. 985.



немачком праву, у принципу забрањено издавање акција без права гласа уз 
нзузетак у погледу приоритетних акдија. На тај начин се ималац акције лишава 
једног од права које му припада као члану друштва - праву на учешће у 
управљању. Као шго се види није предвиђена ни суспензија права гласа везана за 
постојање, односно непостојање доцње у погледу извршавања обавеза од стране 
друпггва. С друге стране. истим прописом је предвиђено постојање партиципа- 
тивних обвезница (чл. 33 и 8), код којих се приход по основу обвезница, осим 
камата, везује за профит друштва, с обзиром да ималац ове врсте обвезнице има 
право и на дивидинду. што представља карактеристику акдија.

Законом о хартијама од вредности се, такође, отвара могућност, на коју смо 
указали у упоредноправним разматрањима, која се односи на запггиту ималаца 
обвезница одредбама општих услова издавања обвезница. У чл. 39 овог закона 
предвиђено је да се законом, односно одлуком о емисији обвезница, утврђују, 
између осгалог, и извори средстава из којих ће се исплаћивати обавезе по 
емисији. С обзиром да је набрајање елемената одлуке примеричног карактера, на 
шта упућује реч „нарочито“, одлука може да садржи и рестриктивне клаузуле, 
познате у упоредном праву. а на које смо указали у ранијим излагањима.

Предлог Закона о предузећима не садржи посебна правила којима би се вер- 
ификовала специфичност положаја ималада обвезница у односу на остале пове- 
риоце. Имаоци обвезннда пмају исти третман као и остали повериоци39̂ , што 
захтева посебна излагања.

У закључку о стању југословенског права у погледу специфичности 
положаја ималаца обвезница, треба нагласити два момента. Прво, присугна је 
тенденција, позната у упоредном праву, о смањивању разлика између обвезница 
и акција. Друго, за разлику од решења у упоредном праву, последице споменуте 
тендендије се не одражавају у области права трговачких друшгава, већ само у 
оквирима правила којима се регулишу хартије од вредности.

(чланак примљен: 20.12.1995)

39. Види: Јанковец Ивица, Предлог Закона о предузећима и заштита поверилаца, Право и 
привреда 1-4/1994, стр. 48-56.
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Specific Features of the Status of Bond Holders and the Relation to the
Joint Stock Company

Summary

Contemporary business practice and statutory solutions all point to diminishing of 
differences between shares and bonds. Such a tendency is expresses itself in the existence 
of shares not giving the right to vote and bonds with gain related to the profit of the com
pany. As a consequence of such trends and of the possibility of conflicts of iterests 
between the share holders and the holders of bonds, protection of the holders of bonds 
has been extended. Busides the protection due to the law of contract, holders of bonds 
enjoy protection on the basis of corporation plan which makes a distinction between 
them and the rest of the creditors.

Key words: shares, bonds, interes of a joint-stock company.



Др Борисав Ивошевић, UDK 347.79+338.47..656(497.1)
проф. Факултета за поморство у Котору и (прегледни чланак)
др Часлав Пејовић,
доцент ПравноГ факултета у Подгорици

Развој поморства у СР Југославији и Црној Гори и 
поморско законодавство

Резиме

У овом чланку аутори критички разматрају решења важећег Закона о 
поморској и унутрашњој пловидби, као и решења Нацрпла Закона о измени овог 
закона. Аутори дају низ употребљивих предлога за Гшбољишње предложених 
решења везаних за својинске и сусвојинске односе, пипшње заустављања брода 
за наплатно потраживање, упис бродова у реГистар, одГоворности бродара, 
усаГлашавање са друГњч системским закотша, поједностављење систематиза- 
ције и слично.

Кључне речи: Закон о поморској и унутрашњој пловидби, брод, одговорност 
бродара, бродар, заустављање брода.

Увод

Након распада СФРЈ, односно сецесије појединих република, Црна Гора је у 
СР Југославији на извјесган начин посгала чланица федерације која је носилац 
поморске привреде и поморства уопште. Црна Гора је и у бившој СФРЈ била 
поморска република, а елементи таквог њеног својства били су два бродарска 
предузећа са укупном флотом 42 прекоокеанска брода за превоз сувих терета



носивости од око 1.000.000 DWT. Лука Бар са уграђеним претоварним капаци- 
тетима од 5.000.000 т. годишње и са 50% искоришћеносги тих капацитета као 
максимуму у посматраном периоду, ремонто бродоградилиште у Бијелој које је 
било оспособљено за ремонт и највећих преоокеанских бродова, те бројне 
поморске агенције и шпедитерска предузећаЧ

Од пратећих дјелатносги које спадају у тзв. поморску инфраструктуру оду- 
вијек и са одлучујућим утицајем на одржавање поморског духа у Боки Которској, 
па тиме и у Црној Гори, дјеловало је поморско школство и то: Средња поморска 
школа у Котору (која је вшде пута мијењала назив али није прекидала контину- 
итет свог рада), те касније Вшда поморска школа (1950) и Факултет за 
поморство (1981) у Котору. У Бару је шездесетих година основана Средња 
поморска школа, али је касније пресгала са радом. Поред школства, треба 
исгаћи позитивну улогу Завода за биологију мора. Поморског музеја и државног 
архива у Котору, те доста добро организоване поморске управе, обзиром да је 
Котор доста дуго био сједиште поморске управе Јужног Јадрана. У Котору је 
својевремено био основан и Инсгитут за поморсгво и туризам, али је због 
недосгатка кадрова и уоппгге недовољне друштвене подршке практично престао 
да дјелује. иако формално-правно и даље постоји. Међутим, и поред наведених. 
за једну малу републику знатних капацитета у области поморсгва, водећу улогу у 
креирању поморске политике у свему је била препупггена Хрватској. У тој репу- 
бици су биле лоциране све најзначајније инсгитуције у поморсгву. посебно кад је 
ријеч о развоју научног рада, па тако и у области поморског права. Поморско 
право као наставнн предмет задуго се је у СФРЈ изучавао само на загребачком 
Правном факултету, а касније и на правним факултетим у Ријеци и Сплиту, a 
једно, нажалост, кратко вријеме на ГТравном факултету у Титограду. Цјелокупна 
законодавна дјелатност у поморству ишла је преко Јадранског института ЈАЗУ у 
Загребу, да би том Инстигуту била повјерена и израда цјелокупног поморског 
кодекса. Хрватска је имала и најразвијенију издавачку дјелатност у области 
поморства, и наравно поморског права које је кулминирало издавањем Помор- 
ске енциклопедије. ЈАЗУ је имала посебан научни савјет за поморсгво у области 
права. Хрватска је имала водећу улогу и у поморском судству. Часопис Упоредно 
поморско право и поморска купопродаја је објављивао пресуде југословенских 
судова у поморским споровима. с тиме да је то била систематизована и комен- 
тарисана пракса привредних судова Хрватске надлежних за поморске спорове и 
Вишег привредног суда у Загребу, као другостепеног, а само су повремено 
објављиване пресуде других судова у Југославији, и то најчешће када су те пре- 
суде одударале од праксе хрватскнх судова, или пак када се радило о крупним 1

1. О стању и развојним могућностима поморске привреде Црне Горе види детаљеније: 
Ивошевић, Лепетић. Развој поморске привреде Црне Горе са ширих полазишта, Зборник 
стратегије развоја Црне Горе, Титоград, јануар 1986, стр. 151-172; Таузовић (Функцион- 
исање система поморског саобраћаја Југославије послије укидања санкција, Поморство, 
бр. 2 , Котор, 1994. стр. 6-9) указује на успјешно пословање Луке Бар до увођења санкција.



грешкама у односу на поимање и примјену одређених поморско-правних инсти- 
тута21 У часопису је праћена и судска пракса водећих земаља, па се и у том 
погледу радило о једној публхгкацији те врсте у земљи. Надаље, сједипгге 
Југословенског националног одбора, као секције Међународног поморског 
одбора (Comite Maritime Intermnatinal -CMI), који ce бави унификацијом помор- 
ског права, је такође био у Хрватској и био је у великој мјери монополизовано у 
односу на правнике изван Хрватске.

Закон о поморској и унутрашњој пловидби (1977) донијет је у таквом 
научном и стручном амбијенту и представљао је завршни чин једног континуира- 
ног рада на заокруживању поморског законодавства у периоду од преко 20 год- 
ина, након пгго је Закон о уговорима о искоришћавању поморских бродова био 
донијет као први сисгемски закон у области поморског права 1959. године3). 
Закон о поморској и унутрашњој пловидби се примјењивао око 15 година и био 
на снази у СФРЈ до њеног распада, односно сецесије. Закон је мијењан три пута 
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 13/82, 10/83 и 30/85). Измјене су биле у материји 
режима уписа у Југословенски уписник бродова, хипотеке, вађења потонулих 
ствари, прописа о безбједносги бродова, као и неке друге мање измјене4). У току 
примјене Закона су биле сазреле идеје о потреби промјена неких рјешења за које 
је пракса показала да нијесу добра, али тај посао није завршен за вријеме посто- 
јања СФРЈ. У Хрватској је касније донесен нови Поморски законик, којим су те 
идеје, као и неке друге, дјелимично реализоване.

Усгав СР Југославије предвиђа обавезну ревизију савезног законодавства, па 
је у складу с тим Минисгарство за саобраћај и везе покренуло посгупак за 
усаглашавање Закона о поморској и унутрашњој пловидби са Уставом СР Југо- 
славије. Овај поступак је покренут 1992. године, али је и дал>е на мртвој тачци и 
неизвјесно је када ће бити реализован. Треба рећи да од тога до сада није било 
веће штете, обзиром на тешке последжце које је поморска привреда СР Југо- 
славије претрпјела због санкција међународне заједнице, тако да су готово у пот- 
пуносги обустављене активности на које би се Закон примјењивао. Ипак, треба 
жалити за изгубљеним временом јер га је требало искористити за продубљеније 
анализе како досадашњих рјешења, тако и нових које треба да се усвоје. 
Недостатак организованих форми за изучавање и праћење поморског права у 
СР Југославији и, нажалост, у Црној Гори као поморској републици, свакако да 
се је негативно одразио и поред неких покушаја да се ради на измјенама и 
допунама Закона о поморској и унутрашњој пловидби, односно доношењу новог

2. До 1990. године Институт за поморско право, хисторију и економику поморства ЈАЗУ, 
Загреб, издао је 124 броја овог чаосписа.

3. Поморско право у СФРЈ није кодифиовано путем кодекса, већ Законом о поморској и уну- 
трашњој пловидби, обзиром да Устав из 1974. године више није предвиђао кодекс као 
могућу легислативну форму.

4. Види: Филиповић, Критика новеле Закона о поморској и унутрашњој пловидби, Упоредно 
поморско право бр. 117-118, Загреб, 1986, стр. 209-223.



закона ијш више закона у овој области и да се том послу приступи на организо- 
ванији начин са становигга струке и науке51 Свему овоме изгледа да треба 
додати неке неспоразуме који се јављају између Србије и Црне Горе у вези са 
усаглашавањем овог Закона са Уставом СР Југославије.

Из свега до сада изложеног видљиво је да је поморско-правна наука, као 
мало који дио правних наука, нашла данас у неповољном положају, у СР Југо- 
славији. Поморско право као посебна дисциплина се тренутно не изучава ни на 
једном правном факутету у СР Југославији6-*. Једино се на Факултету за 
поморство право предаје као посебан предмет, али се на том факултету не 
школују правни стручњади. He постоји нити један часопис који би макар знат- 
није био орјентисан ка овој проблематици. У правосуђу, укључујући адвокатуру, 
нема стручњака којима је поморско право специјалност. Поморско- правна суд- 
ска пракса се не прати на организован начин. Наша поморска предузећа, за раз- 
лику од оних у Хрватској и Словенији, никада нијесу показивала довољно пажње 
да створе правне службе у којима би радили правниди специјализовани за помор- 
ско право. Данас СР Југославија нема своје удружење за поморско право, а и 
када би било формирано не бн било примљ>ено у CMI због санкција међународне 
заједнице.

У оваквим крајње неповољним условима ш ак треба на квалитетан начин и 
правовремено планирани легислативни посао завршити, јер се усаглашавање 
Закона о поморској и унутрашњој пловидби са Усгавом СР Југославије неће 
моћи бесконачно одлагати, нити ће пак санкције вјечно трајати.

I Нека полазна становишта од значаја за измјене и допуне Закона

У овоме раду покушаћемо да дамо одговор у ком правцу треба да се крећу 
измјене и допуне постојећег закона, или можда још амбициозније, какав нам је 
новн закон у овој области потребан. Одговор није лак, нити једноставан. Једна од 
полазних премиса за правилно усмјерење цијелог овог посла јесте правилно 
сагледавање наше будућности као поморске земље, а што се посебно односи на 
Црну Гору. Престанком санкција Лука Бар би требало да проради својим пуним 
капацитетима за све врсте терета. Путнички и трајектни саобраћај са натттим 
лукама би такође требало да буде интензивнији него икада до сада. Бодогра-

5. Закључак са припремног састанка у Министарству саобраћаја у Београду био је да се рад 
настави обрадом материје по групама уз пуно учешће стручњака са факултета и научних 
института. Касније је у Црној Гори од стране Министарства за поморство и саобраћај 
основана стручно-научна група од четири члана (Ивошевић, Пејовић, Ђуровић и Стије- 
повић), али се све на томе и завршило.

6. Поморско право је предавано као посебан предмет на Правном факултету у Подгорици 
(тада Титоград) у периоду 1976-1981, да би се та настава угасила наводно због недовољног 
интересовања студената. Нови наставни план који је недавно усвојен од стране Правног 
факутета у Подгорици предвиђа поново увођење Поморског права.



длипгге у Бијелој ће обновити свој рад, а требало би очекивати да ће и „Арсенал“ 
у Тивту пронаћи сћоје мјесто у оквиру једне обновљене и правилно осмишљене 
бродограђевне индусгрије. У морском бродарству ће се вјероватно одшрати 
највеће промјене након скидања санкција, са наглашено већим утицајем приват- 
ног власништва, већом потребом за диференцијацијом флоте итд. 
Усаглашавање Закона о поморској и унутрашњој пловидби, или доношење 
новог Закона треба да иде у сусрет тим и таквим очекиваним промјенама. У 
ствари, методолошки би било потребно и сврсисходно, а у одређеним дјеловима 
и неопходно, усвојити одређене принципе и полазна становишта за измјене које 
треба донијети. Покушаћемо ниже да барем укажемо на најкрупније.

1. Код овог Закона проблем усаглашавања са Уставом није изразит и ту до 
сада није било већих сметњи. Закон се свакако у одређеним својим дјеловима 
наслања на системске законе, као што су они о својинским односима или о 
предузећима, али и садашње стање проглашавања равноправног третмана свих 
облика својине омогућава да се закон о поморској и унутрашњој пловидби у том 
двјелу доведе у склад са одговарајућим међународним конвенцијама. Уколико 
ови закони буду усвојени, односно усаглашени, прије Закона о поморској и уну- 
трашњој пловидби, то ће свакако бити корисно, отклониће неке дилеме, а можда 
пружити и додатне идеје.

2. Независно од предњег задатка, Закон о поморској и унутрашњој пловидби 
би требало измијенити и допунити и са становишта уочених проблема и пропуста 
у његовој примјени до распада Југославије. У том правцу би требало узети у 
обзир:

- већ припрешвене предлоге за измјене у оквиру тада постојећих тијела и 
институција (Југословенско удружење за поморско право и сл.);

- сопствено искуство за посматрани период о постојећим предлозима, као и 
за давање додатних приједлога или педлагање другачијих рјешења. Код овога 
поново би требало процијенити, односно преиспитати наш прмлаз појединим 
међународним конвенцијама до тада на снази (оријентационо закључно са 1990. 
годином), са становишта њиховог прихватања (евентуално предлагање нових 
ратификација) и уношења у Закон;

- за период од распада претходне државе, а посебно од увођења санкција, 
треба тачно усгановити које су новине у међународној нормативној активности у 
свим доменима поморства и према евентуално насталим промјенама заузети 
стручно-научни став. У даљим излагањима у овом раду указаће се на неке такве 
промјене и могућа нова рјешења.

3. Након игго би посао из петходне тачке био стручко проведен уз макси- 
малну чињеничну прецизност, и упоредо са тим послом, потребно је процијенити 
правце могућих промјена постојећег Закона (или доношења новог) и то са 
слиједећих полазних становишта:

А. Будућих праваца развоја поморства и : осебно морског бродарства у СР 
Југославији;



Б. Односа Закона према укупности уставно-правног сисгема у СР Југо- 
славији, пгго треба да подразумијева расподјелу материје у оквиру цјелокупног 
законодавства, укључујући и однос надлежности између федерације и репуб- 
лика.

А. Правци развоја морског бродарства у СР Југославји и Црној Гори и 
задаци правне регулативе

На будући развој СР Југославије и Црне Горе као поморске земље, а након 
укидања санкдија, треба гледати полазећи од неких основних опредјел>ења за 
даљи развој друпггва и привреде, а посебно за опредјељење Црне Горе као 
еколошке државе и као зоне слободне зрговине (of-shore country). За постизање 
ова два циља потребо је донијети адекватна законска рјешења која нијесу прима- 
рно поморска. Са становиштва поморске политике треба подржати прилаз да 
упис у Југословенски регистар бродова постане слободан и да не буде условл>ен 
ограничењима везаним за држављанство власника. Тиме би наша земља ушла у 
ред земаља слободних застава (flag of convimence countries) које политиком 
погодности привлаче иностране бродове, чиме се могу не само повећати приходи 
земље, већ и дати допринос развоју бројних терциралних дјелатности. У морском 
бродарству треба очекивати промјене (оне се већ догађају) у правцу приватиза- 
ције над власништвом бродова. Може се очекивати да ће бити више предузећа 
него до сада, али са мањим бројем бродова. Тзв. „single ship company" неће бити 
нзузетак. Сем тога, до власништва на броду, односно бродовима, долази се кроз 
сувласнички однос. Посгојећи закон о поморској и унутрашњој пловидби свему 
овом није довољно прилагођен, тако је у одређеним дјеловима Закона позребно 
направити значајне интервенције.

1. Регулисање својинских и сусвојинских односа
Закон о поморској и унутрашњој пловидби као основни материјалноправни 

однос у погледу брода предвиђа друиггвено власншитво. Обзиром да је законода- 
вац био свјестан да тај појам може изазвати бројне проблеме у трансакцијама 
везаним за наше бродове на свјетском тржишту (купопродаја, градња брода, 
кредити, осигурање, па и експлоатација бродова), у Закон је у чл. 188 унесена 
одредба која таксативно набраја овлашћења тзв. права располагања7*. Међутим, 
у пракси у случајевима отуђења бродова у иностранству издаване су потврде 
(изводи из уписннка бродова) са назнаком да су наше компаније правни власници 
(legal owners) тих бродова, тако да у ствари никада није било тесгирано дејсгво и 
домашај члана 188 од сгране иностраних купаца.

7. Члаи 188 гласи: „Носилац прва располагања може: 1) пренијети на другу друштвену 
правну особу брод, уз накнаду или без накнаде; 2) пренијети брод из друштвеног 
власништва на носиоца права власништва, али само уз накнаду; 3) основати уговорно 
заложно право на броду; 4) пренијети или отуђити напуштањем брод у корист осигу- 
ратеља; 5) склапати уговоре о пловидбеним пословима и о закупу".



Закон је даље у чл. 199 ст. 2. садржао одредбу о могућности да брод (и брод у 
градњи) буде у сувласнипггву, али ннје регулисао „висину удјела“ сваког поједи- 
ног сувласника, нити њихове међусобне односе, већ је то било препуштено 
републичком законодавсгву. Обзиром на осјетљивост материје, требало је рег- 
улисати величину бродова који могу да буду у приватном власнииггву. Такав про- 
пис није донесен, па следствено није регулисано ни управљање бродовима у 
приватном сувласнншву. Данас, када треба да постоје чисти власнички односи у 
свим облицима својине који су међусобно равноправни отпада потреба за 
ограничењима, али се актуелизује потреба за регулисањем сувласништва као 
једног од облика удруживања капитала у циљу инвестирања у морско бро- 
дарство, као и у бродарство унутрашње пловидбе. Дакле, законом је потребно 
регулисати како однос између сувласничких дјелова приликом стицања, 
огуђења, оптерећнвања и сл., као н начин управљања бродом у сувласнипггву. 
Примјер за предње регулативе се може наћи у законима поморских земаља које 
имају дуго искуство са мањим, неинкорпорисаним бродовласницима. Детаљна 
рјешења управљања бродовима у приватном власнипггву и сувласништву могу се 
наћи у Поморском закону Грчке8). Наравно, управљање бродовима у сув- 
ласннштву треба да се темељи у првом реду на одредбама нашег Закона о 
предузећима, посебно оним које регулишу ортаклук. Што се тиче сусвојинског 
односа, као односа међу власницима, а полазећи од политике која би такве 
односе стимулисала, највећн сгепен правне сигурности сувласника (улагача) 
постигао би се кроз поновно увсфење система сусвојине на карате8 9). Зависно од 
њихове величине, граница пловидбе'и сл., бродове је могуће подијелити на 
различите каратне величине, рецимо од 12 до 64 карата, а могуће је усвојити и 
јединствену подјелу. нпр. 24 карата за све бродове. У том погледу нијесмо без 
одређеног законодавног и практичног искуства, јер је тај вид регулисања својине 
и сусвојине на морским бродовта постојао код нас прије Другог свјетског
рата10).

2. Субјекти поморско-правних односа у вези са бродом

Регулисање својинских односа на бродовима свакако да у себи имплицира и 
питања носиоца својинског односа, гј. власника брода. Некоме ко није ближе 
упознат са садашњим стањем нашег законодавства у том дијелу може бити чудно 
да појам бродовласника није до сада био регулисан. У нашем поморском праву (у

8. Грчки Законик приватног поморског права из 1958. године питање управљања бродом у 
сувласништву регулише детаљно са 26 чланова (чл. 10-36).

9. Карат је идеални дио у имовини брода. Једна особа може имати више карата, а однос међу 
сувласницима је нормиран појединим законицима који регулишу такву врсту сув- 
ласништва. Власништво брода се дијели на одређен број карата, од којих се сваки може 
дијелити у мање дјелове, уз одређена ограничења.

10. Ово питање је било регулисано уредбом са законском снагом о стварним правима на 
броду и о поморским привилегијама из 1939. год.



законодавству и теорији) појам бродовласник је био замијењен појмом бродара, 
као свеобухватнијим и примјеренијим савременим кретањима у поморсгву и
поморском праву, како је то истицано11). Недостаци овакве концепције Закона о 
поморској и унутрашњој пловидби већ су критиковани у оквиру напора да се 
укаже на битне правце промјена које тај Закон треба да претрпи11 121

Оригинална концепдија бродара у свему је одговарала, концепцији 
друшвеног власништва, па се је зато успјела дубоко укоренити у нашем праву, у 
првом реду као погодан терминолошки појам којим је био обухваћен како појам 
бродовласника, тако и појам возара (превозилац - carrier у енглеској терми- 
нологији). Међутим, док је Закон полазио од претпоставке, и исгу стипулисао, да 
док се супротно не докаже, бродар представља особу која је у уписнику бродова 
уписана као носилац права располагања бродом, односно као власник брода (чл. 
6 тач. 38 Закона), наше право уопште не познаје и не регулише појам возара, 
одступајући тако од у свијету универзално прихваћене праксе.

Да би се схватила и разумјела потреба за упореднпм постојањем оба појма, и 
бродовласника и возара, треба знати да је за првог везана тзв. општа, односно 
глобална одговорност за брод и његово дјеловање у поморском праву, а за 
другог обавезе и одговорност за извршење уговора о превозу. Бродар (оператор, 
диспонент, owner) јесте скупни назив за особу која врпш искориштавање брода 
као да је његов власник. У том положају је најчешће сам власник брода, али то 
може бнти и закупац брода док тај однос траје (тзв. привремени власник). Када 
се закључи уговор о тајмчартеру власник остаје бродар, а наручилац (time char
terer) постаје возар. Односи у експлоатацији брода исмеђу странака су врло 
сложени, али и прецизни и везани су за сва три субјекта. Изосгављање било којег 
од субјеката, као што је то учињено с возарем у нашем Закону, може довести не 
само до забуне, већ и пгго је најбитније до несагласности рјешења усвојених у 
нашем праву са одговарајућим међународним конвендијама које је наша земља 
ратификовала, као и правом, може се слободно рећл, свих поморских земаља у
свијету13*. Ако желимо да будемо држава слободне заставе у поморству, онда 
овакав несклад са међународним поморским правом и праксом не смијемо да 
дозволимо. Изнијетом треба додати да ако је шездесетнх година и било 
очекивања да ће се превозна одговорност везати за бродара, данас је јасно 
посебно након усвајања Хамбуршких правила, да такав консенсус није посгаг-

11. О овоме постоји неколико расправа у југословенској поморско-правној литератури, a 
водећа је проф Владислава Брајковића „Проблем бродара и његове одговорности de iure 
condendo" у едицији „Уговори о искориштавању бродова на мору“, издање ЈАЗУ, Загреб 
1951, стр. 59.

12. Види: Ивошевић, Пејовић, Нека питања везана за измјене и допуне Закона о поморској и 
унутрашњој пловидби, Поморство бр. 1, Котор 1994, стр. 25.

13. Види: Ивошевић, Пејовић, ибидем. стр. 25 и даље и тамо образложене критичке примједбе 
у вези са постојећим рјешењима нашег права.



нут. To питање је потпуно скинуто с дневног реда и више се уопште чак и не 
спомшве таква могућност.

У материји ограничења одговорности могуће је исту поред бродовласника 
проширити и на бродара, а игго је у складу са садашњим рјешењем Закона о 
поморској и унутрашњој пловидби - дио пети (чланови 378-423). Ипак, и ово 
рјешење нашег права се не базира у свему на одговарајућим међународним кон- 
венцијама. Рјешења у нашем Закону су усвојена на бази Конвенције из 1957. год- 
ине, која право на ограничење одговорносги везује за бродовласника, а тек 
Конвенција из 1976. године појам власника брода изреком изједначава са 
наручидем нз уговора о тајмчартеру, бродаром (из уговора о закупу - прим. Б.И.) 
и са пословођом поморског брода (чл. 1. тач. 2. Конвенције).

Када се све изнијето има у виду јасно је да наш нови Закон мора да уведе 
појам возара (или превозиоца, мада се ми залажемо да израз ,,возар“) са свим 
одговарајућим консеквенцама које посебно у домену одговорности овакво 
рјешење повлачи. Само дефинисање појма возара зависи да ли ћемо у области 
одговорносги возара за терет остати при Хашко-Висбијским правилима, или he 
се ратификовати Хамбуршка правила из 1978. године14\  Хамбурпжа правила су 
за сада прихваћена од малог броја држава и већина земаља, а међу њима већина 
водећих поморских земаља. осгала је привржена Xагпко-Висбијским правилима, 
па би то требала учинити и наша земља, барем до даљег.

Нешто је другачија ситуација са Конвендијом о ограничењу одговорности за 
поморска потраживања из 1976. године, која је ступила на снагу 1986. године. Ова 
Конвенција је проширила право на ограничење одговорности на спасиоце и неза- 
вмсне помагаче. Ова рјешења, уз јасније и потпуније специфицирање 
потраживања која подлијежу ограничењу одговорностн, свакако захтијевају да 
им се поклони пуна пажња приликом рада на измјенама и допунама Закона. При 
томе, у овом дијелу неће бити погрешно ако се ограничење одговорности веже 
за поморског бродара, као што је случај и сада. Ово тим прије ако се Југославија 
одлучила да ратификује Конвенцију из 1976. године, мада бродар (оператор) 
може да буде носилац те одговорносги и према Конвенцији из 1957, која у кон- 
тексту, иако не у дефиницијама, помиње бродара151

На крају овог дијела треба рећи да је за правилно регулисање цјелокупне 
уговорне материје која се тиче свих врста превоза у Закону битно раздвајање 
функдије возара од функције бродовласника или бродара, уз неопходно 
појашњење,, па и другачије дефинисање бродара у чл. 38 и уз додавање 
дефиниције појма „возар“.

14. Под Хашко-Висбијским правилима се подразумијева уношење у домаће право Бриселске 
конвенције о изједначавању неких правила у материји теретнице из 1924. године, Про- 
токола о измјени те конвенције из 1968. године и Протокола из 1979. године.

15. Глобалну одговорност за бродара везују и пољски Поморски законик из 1961. године, бао 
и бугарски Кодекс трговачке пловидбе из 1970. године.



3. Регулисање заусшављања бродова за иоморска иошраживања

Следеће значајно питање повезано са потребом усаглашавања нашег права 
са посгојећом свјетском праксом односи се на право заустављања бродова у 
циљу обезбјеђења поморских потраживања (arrest), као једном од кључнмх 
инсгитута поморске јурисдикцнје16). Постојећа рјешења у Закону о поморској и 
унутрашњој пловидби у том погледу су недовољно прецизна, како у матери- 
јално-правном погледу, тако и по установлзеном поступку.

На међународном плану овај поморскоправни инстшуг је регулисан 
Међународном конвенцијом за изједначење неких правила о привременом
заустављању поморских бродова16 17̂ . Ову Конвенцију је СФРЈ ратификовала 
1967. године („Службени лист СФРЈ“ - Међународни и други споразуми. бр. 12/ 
67), алн је искористила право да унесе резерву да када се ради о власништву на 
бродовима (чл. 1. т.ц. Конвендије) неће примјењивати ту одредбу већ своје право. 
Међутим, приликом њеног сгварног усвајања уношењем одговарајућих одредби 
у Закон о поморској и унутрашној пловидби, број поморских потраживања из 
Конвенције (чл. 1. т.а-г) такорећи је преполовљен. Закон о поморској и уну- 
трашњој пловидби у чл. 877 ст. 3 преузима 10 група поморских потраживања из 
Конвенције, a 7 група изоставља. Цјелокупна ова материја је смјештена у дно 
осми Закона који носи наслов „Поступак извршења и обезбјеђења на бро- 
довима“, на начин да странке са сигурношћу не могу да се увјере о стању нашег 
законодавства у овој области, a то је битно како за стране бродове који долазе у 
наше море, тако и за бродове који вију нашу заставу у страним лукама (начело 
реципроцитета).

Важно је нагласити да се Конвенција не односи само на (привремено) 
заустављање бродова, већ регулише и судску надлежносг државе која је 
извршила заустављање у односу на касније одлучивање о предмету у меритиму 
спора, као и игга бива са јемсДвом или другим објезбјеђењем када се усганови да 
је надлежан суд неке друге државе. Те одредбе Конвенције нијесу унијете у наш 
Закон, а нити у Закон о парничном поступку, па и то може да буде извор правне 
несигурности, упркос чињеници да је Конвенција ратификована и сљедствено би 
требала бити обавезна за нас.

У вези са споровима који се воде у оваквим случајевима често се јавл>а један 
додатни проблем. Као што је познато, парнични поступак у Југославији не даје 
могућност подизања тзв. тужбе in rem, односно тужбе према ствари умјесто 
према власнику те ствари, или евентуално према држаоцу ствари по неком

16. Види R. Grime, Maritime Law, стр. 15 и даље.
17. Ово је наслов службеног превода ове Конвенције који је нетачан јер енглески оригинални 

наслов гласи „International Convention relating to the Arrest of Seagoing Ships (Brussels, May 
1952), y коме, дакле, ријеч „привремени“ („temporary") не постоји. Додавање израза 
„привремени" имплицира да се ради о привременој мјери познатој у нашем процесном 
праву, што овдје није случај, већ се ради о изворном институту поморског права.



другом основу (закуп и сл.). У свјетском поморском праву тужбе in rem су 
редовне тужбе у споровима према бродовима у вези с односима (укључујући уго- 
ворне) у које бродови, односно њихови корисници (власници, закупци, чартери, 
возари) ступају. Тужбе in personam су наравно могуће, али то не искључује
основно право да се спроведе in rem поступак18 19). Овај поступак дио је укупности 
међународно признатог и прихваћеног поступка, који с једне стране омогућава да 
бродови несметано раде, а сдруге стране да су захтјеви (claims) повјерилаца 
обезбијеђени. Наиме, када брод буде заусгавл>ен због неког поморског 
потраживања он се релативно брзо ослобађа давањем одговарајућег 
обезбјеђења. Редовно то је гаранција осигуратеља бродовласникове одговор- 
носги (тзв. П &И клубови. којом такав осигуратељ преузима на себе да изврши 
исплату износа који тужиоцу буде досуђен од сгране надлежног суда. На овај 
начин се тужба подиже и спор води према броду, без потребе да се дипломатским 
путем води спора и често несигурна достава тужбе. Овоме треба додати комп- 
ликоване проблеме који се појављују у случајевима када постоје ланци уго- 
ворних и подуговорних односа у вези с једним истим бродом, што у поморству 
није ријеткост19). У таквим случајевима може доћи до избјегавања одговорности 
странке која је стварно одговорна за причињену штету и пребацивања одговор- 
ности на друге слранке и уопште до спора о пасивној легитимацији. Све ово се 
избјегава подношењем тужбе in rem, а такође се датом гаранцијом отклања 
рнзик да тужилац неће бити исплаћен ако успије у спору. У пракси гарандију у 
форми гарантног писма (letter of undertaking) обично даје П &И клуб, алж саг- 
ласно Конвенцији из 1952. (чл. 5) може се тражити и друга врсга јемства без 
навођења о каквом би се јемству радило. Најчешће се ради о банкарским гаран- 
цијама, које су иначе уобичајене у међународној пословној пракси.

Закон о поморској и унутрашњој пловидби (чл. 983) у овом дијелу није у 
складу с Конвенцијом, јер за ослобођење брода тражи да се „дају обезбјеђења 
(користи термин у множини - прим. Б.И.) или друге имовинске вриједности у 
висини своте потраживања за која се тражи заустављање“. Из ове одредбе 
произилази да се у нашим лукама може тражити обезбјеђење, укључујући и 
захтјев за новчаним пологом, што је постала уобичајена пракса. Конвенција не 
предвиђа давање новчаног полога, a то не чини ни једна од важнијих поморских 
земаља, а може се претпоставити да то не познаје ниједна од 70 земаља које су 
ратификовале Конвендију. Конвенција једино тражи за ослобођење брода да су 
јемство или друго обезбјеђење довољни, под чиме треба разумјети: а) бонитет

18. Види, Grime, op. cit., стр. 17.
19. Н а примјер, власник брода може дати брод у закуп, закупац може затим изнајмити брод у 

тајмчартер, тајмчартер може закључити уговор о чартеру на путовање, а подчартер може 
вршити превоз бродом у линијској пловидби уз издавање теретница под фирмом своје 
компаније, али које је потписао заповједник као службеник власника брода. О овом проб- 
лему види опширније Пејовић, The Problem of Validity of Identity of Carrier Clauses, European 
Transport Law, No 3, 1995, стр. 297-306.



јемства; б) усклађеност јемства са висином потраживања; и ц) прихватљивост 
врсте јемства. Ако међу странкама постоји спор око тога да јш  је дато, тј. 
понуђено јемство довољно, даје се право суду да одлучи како о природи, тако и о 
висини јемства (чл. 5. ст. 2 Конвенције). Такву одредбу наш Закон нема, па је и у 
том дијелу несагласан са Конвенцијом.

До наведених пропуста у нашем Закону је дошло највјероватније из разлога 
што питање заустављања брода због обезбјеђивања поморских потраживања 
није посебно регулисано као једна цјелина на једном мјесту у Закону, већ се 
покушало ријешити у оквиру привремених мјера извршног поступка на бро- 
довима, а пгго се убудуће не би требало даље међусобно везивати20'1. Ово питање 
је актуелно и због тога што је Конвенција из 1952. године иновирана и допуњена.

4. Право и обавеза уписа у југословенски уписник бродова
Развој у правцу „flag of convinience“ једне државе директно је везан са 

питањем услуга за упис у један од њених уписника бродова. Сада важећи пропис 
код нас је чл. 175. Закона о поморској и унутрашњој пловидби онако како је 
нновиран 1985. године („Службени лист СФРЈ“, бр. 30/85). До доношења ове 
измјене, према чл. 174. у југословенски регистар бродова су се морали уписати 
бродови који су у цјелини били у друштвеном власништву или у власништву 
држављана СФРЈ с пребивалиштем у СФРЈ или грађанских правних лица са 
сједиштем у СФРЈ. Изворни чл. 175 предвиђао је могућност факултативног уписа 
брода у више случајева. Према овом члану у уписник се могао уписати:

1) брод који је у цјелини или дијелом у власншптву сграног држављанина или 
особе без држављанства или држављанина СФРЈ с пребивалиидтем у иностран- 
ству ако је бродар тог брода југословенска организација удруженог рада или 
друга правна особа са сједиштем у СФРЈ или држављанин СФРЈ који има преб- 
ивалиште у СФРЈ, уз услов да се са захтјевом југословенског бродара за упис тог 
брода у уписник- бродова сагласи његов власник;

2) брод унутрашње пловидбе који је у дијелу већем од половине у 
власништву страног држављанина или особе без држављанства с преб- 
ивалиштем у СФРЈ или стране правне особе, уз услов да се мјесго одакле се 
редовно управља бродом налази на подручју СФРЈ;

3) јахта која је у цјелини или дијелом у власништву слраног држављанина или 
особе без држављанства или држављанина СФРЈ који нема пребивалиште у 
СФРЈ чији упис, на захтјев њезина власника, допусти Савезни комитет за промет 
и везе; и

4) брод унутрашње пловидбе који је у дијелу већем од половине у 
власништву држављанина СФРЈ који нема пребивалшпте у СФРЈ чвјп упис у 
југословенски уписник бродова, на захтјев његова власника допусти Савезни 
комитет за промет и везе.

20. Велика Британнја је донијела посебне прописе у поступку ратификације Конвенције из 
1952. год. - The Administration of Justice Act, 1956 i The Supreme Court Act, 1981.



Законском допуном из 1985. године члану 175 додата је тачка 5. која гласи: 
„брод који је у цјелини или дијелом у власнипггву сграних физичких или правних 
лица, уз услов да СФРЈ обавља контролу у управним, економским и техничким 
питањима над бродом и ако тај упис дозволи савезни орган управе надлежан за 
послове саобраћаја н веза". Сврха ове одредбе суштински је била да се домаћим 
бродовима који су већ били подведени као власнипггво новооснованих компанија 
у иностранству могу и даље да буду уписани у југословенске уписнике. Ипак, у 
литератури је постављено питање да ли Југославија постаје држава „јефтине
заставе"21 22 23\

Историјски посматрано, бродови су посматрани као посебан национални 
ресурс, како с економског, тако и с стратешког аспекта. Због тога су многе 
водеће поморске земл>е, а у првом реду Енглеска, прописивале обавезу уписа у 
своје уписнике за бродове који су у власшшггву домаћих држављана, односно у 
власнипггву компанија које су формиране односно имају главно пословно 
сједиште у тој држави. У ствари, досадашња свјетска пракса уписа, поред предње 
групе држава које се строго држе правила националног власништва, познаје још 
двпје групе држава. Једна група држава сачнњавају државе које, као и државе 
прве групе, придају значај потреби да бродови којима дају право на вијење соп- 
ствене заставе буду у власништву домаћих држављана, али не у цјелини, већ 
одређеним дијелом за који се сматра да је довољан да задовољи начело о тзв. 
стварној вези (genuine link) између државе уписа и брода (обично се ради о полов- 
ини или двије трећине власшшггва). Другу групу чине државе које не постављају 
цензусе за упис бродова у своје уписнике22). Супротно, уписници тих држава су 
под врло повољним условима отворени за све бродове без обзира на то ко су им 
власници и из којих држава долазе2Ч

Државе застава погодносги, којих је свега десетак у свијету (Либерија, Пан- 
ама, Сингапур, Хонг Конг, Кипар, Бермуда, Бахама, Малта, Isle of Man и још 
неке), последњих, 25-30 година у својим регистрима имају константно уписано 
око једну трећину цјелокупне свјетске флоте24̂ . Погодности које власници тако 
уписаних бродова имају су вишеструке: неплаћање пореза на приход и след- 
ствено непостојање обавезе репатријације прихода у државу засгаве и тиме изб- 
јегавање евиденције прихода, лакттти присгуп до разних могућих извора 
финансирања, посебно код градње нових бродова, нижи трошкови експлоат- 
ације бродова, посебно код градње нових бродова, шжи трошкови експлоат- 
ације бродова, посебно са становиштва обавеза за плате помораца и обавеза које

21. Филиповић, Критика новеле Закона о поморској и унутрашњој пловидби, УПП, 107-108,
Загреб 1986, стр. 209.

22. О овоме више, Имовинско поморско право, I дио, Котор, 1972, стр. 41 и даље.
23. Види, Ивовић, Флота застава погодности, Поморски зборник, Ријека, 1980, књига 18, стр.

181-216.
24. Води се евиденија за бродове преко 100 БРТ.



прате исплату плата које су у неким државама веома високе (порези и слично). 
Бродовласници који највише користе погодности уписа у отворене регистре су из 
најразвијенијих држава. У томе предњаче САД, Њемачка и Јапан, дакле три 
најразвијеније државе у свијету, а од осталих држава Грчка. као водећа бродов- 
ласничка држава. Највеће свјетске нафтне компаније углавном своје танкере 
држе под либеријском заставом.

Када се ради о државама које се одлучују да уведу отворене регистре њихов 
интерес би се састојао у убирању такси за упис бродова, убирању такси за регис- 
трацију фирми у домаћој држави које фигурирају као формални власници 
уписаних бродова, запошљавању домаће радне снаге на таквим бродовима и у 
одговарајућим фирмама, позитивном утицају таквог опредјељења на укупан раз- 
вој одговарајуће пратеће инфраструктуре у таквој држави, односно на подручју 
гдје се спроводи ова врсга дјелатности (слободне економске зоне и сл.), као и 
повољан утицај на развој домаћег бродарства. Ово подразумијева добро органи- 
зовану и стручну поморску управу и судство за поморске спорове, добро раз- 
вијене и ефикасне телекомуникацијске везе, развијено банкарство и уопште 
услужне дјелатности, развијено поморско школство, агенције за запошљавање 
помораца итд.

Из наведеног се види да су отворени регистри и заставе погодности реалносг 
свјетског поморског бродарства и уогапге свјетске привреде и међународних 
пословних односа. Упркос томе ова дјелатност се је сматрала непожељним из 
одређених разлога као што су нпр. експлоатацнја помораца на тим бродовима, 
недостатак контроле и надзора итд. Од завршетка П Свјетског рата, када су 
флоте застава погодности постале значајан фактор свјетске поморске привреде, 
међународна заједница настоји да ту велику и утицајну флоту стави под 
задовољавајућу правну контролу. Конвенција о отвореном мору из 1958. године 
(ступила на снагу 1962. године) у чл. 5, 6 и 10 предвицјела је као услов за упи- 
сивање бродова у уписник бродова одређене државе постојање стварне везе (gen
uine link) између тог брода и односне државе. Конвенција не прецнзира све 
елементе те стварне везе и осгавља свакој држави слободу да одређује услове 
под којима ће одобравати упис у свој регистар, али у настојању да се поштује 
начело сгварне везе Конвенција захтијева да држава заставе брода греба стварно 
да врши јурисдикцију над бродовима своје заставе, као и надзор с управног, 
техничког и социјалног аспекта. Конвенција УН о праву из 1982. године, којом је 
замијењена претходна конвеција, остала је углавном при истим рјешењима (чл. 
79, 80 и 82). Даљи напори у том правцу довели су до усвајања Конвенције УН о 
условима за упис бродова из 1986. године. Позивајући се на претходне двије кон- 
венције ова Конвенција у чл. 1 истиче да је донијета с циљем: 1) утврђивања или 
учвршћивања стварне везе између државе и бродова који вију њену заставу; 2) 
ефективног вршења јурисдикције и контоле над таквим бродовима у погледу 
идентификације бродовласника и бродова у стварима њихове одговорности; 3) у 
погледу ефективног вршења административних, техничких, економских и соци-



јалних питања. За државе које потпишу или приступе конвенцији она се 
примјењује на све родове од и преко 500 БРТ (чл. 4.).

Начин утврђивања стварне везе између државе уписа и брода је дат у чл. 8,9 
и 10. Сагласно тим одредбама то може да буде: 1) власшшггво на броду; 2) састав 
бродске посаде; 3) довољно присуство бродске капетаније у земљи уписа. Чл. 7 
Конвенције оставља државама уписа слободу избора да ли ће услове под 1) и 2) 
утврдити алтернативно или кумалативно, или се опредијелити само за једну од 
њих. Што се тиче чл. 10. њиме се поставља трећи услов, a то је да држава уписа 
има задовољавајућу улогу у управљању бродовласничким предузећем и бро- 
довима. Минимум услова у том погледу је да бродовласничка компанија у земљи 
увдса има представника или менаџера који је држављанин земље застава брода 
или у тој земљн има пребивалиште на начин да то лице буде доступно за сваки 
правни поступак и способно да сноси бродовласничку одговорносг у складу са 
прописима земље уписа. Чл. 11 прописује право и обавезу земље чланице Кон- 
цепције на оснивање уписника, као и податке који се уносе у уписник, уз назнаку 
да је свака земља слободна да одреди начин на који ће водити уписнжк, под усло- 
вом да тај поступак буде у складу с Конвенцијом. Значајна новина коју доноси 
Конвенција јесте могућност суспензије уписа у једној од држава уговорница док 
траје упис на основу уговора о закупу у уписнику друге државе уговорнице (чл. 
11. тач. 5 у вези с чл. 12), чиме се на један еластичан и пракси потребан начин 
рјешава проблем двојног уписа а да се не крши начело да брод може пловити под 
заставом само једне државе (чл. 4. тач. 3 Конвенције) и да држава прије него доз- 
воли упис у свој уписник треба да провјери да је пријашњи упнс брисан, ако га је 
било (чл. 11. тач.4). Конвенција даље (чл. 13) препоручује заједничка улагања 
држава које примјењују Конвенцију, односно њихових бродовласника у помор- 
ску привреду25). Препорука у том правцу даје се и регионалним и међународним 
финансијскнм институцијама и агенцијама да подрже таква заједничка улагања 
међу земљама у развоју. Чланови 14 и 15 односе се на мјере заиггите земаља које 
дају радну снагу и мјере за смањење супротних економских ефеката. У вези с тим 
питањима Конвенцији су додате двије резолуције којим се инаугурише и уједно 
нормира начин њиховог стављања под контролу агенције за запошљавање помо- 
рада, те њихова заштита, која се првенсгвено обезбјеђујје на билатералној 
основи између зешве даваоца и земље бродовласника. Коначно, резолуције inter 
alia предвиђају и одређене облике сгручне и финансијске помоћи земљама давао- 
цима радне снаге, и уопште земљама у развоју, која укључује и помоћ у области 
поморског школства.

Ова Конвенција је ступила на снагу 1994. године. Југославија би требала да 
приступи Конвенцији и да сагласно томе уреди своје унутрашње законодавство, a 
посебно када се ради о праву и обавези уписа бродова у наше уписнике. Дакле,

25. Више о томе Ивошевић, Страна улгања у поморску привреду Црне Горе, Правни зборник, 
1991, бр. 1-2, стр. 23.



чл. 174 и 175 Закона о поморској и унутрашњој пловидби би требало усагласити 
са номативним оквирима које у ту сврху даје Конвенција. Разлози за такво 
опредл>ење, без претензије да су овдје у цјелости исцрпљени, били би следећи:

1) Црна Гора иако у периоду до санкдија изразито бродовласничка држава 
до сада је већ изгубила знатан дио своје флоте, а судбина преосталих бродова је 
неизвјестна. Будућу обнову морског бродарства у овом раду видјели смо на сас- 
вим другачији начин од досадашне концентрације флоте у два бродарска 
предузећа. Либералан режим уписа, комбинован са погодностима које отуда 
произилазе, посебно у кредитном смислу, свакако да треба да допринесе обнови 
и развоју ове привредне гране код нас у периоду након укидања санкција;

2) наша земља је оспособ.љена да пружа услуге отвореног регистра и да се у 
свему придржава одредби и духа КонвендиЈе, будући да посједује дугу и пози- 
тивну традицију у поморским управним стварима, захваљујући томе наша орга- 
низација поморске упаве, па и кадровска ситуација су такви да могу да испуне оно 
што се захтијева од националних поморских управа према чл. 5 Конвендије;

3) Црна Гора, а посебно Бока Которска, одувијек су имале врсне поморце, и 
то школоване поморце у оквиру развијеног поморског школства. Та традиција 
се никада није прекидала, без обзира на то шта се догађало с морским бро- 
дарством у овим крајевима. У сваком случају спадамо у земље даваоце радне 
снаге у обласги морског бродарства. Овом Конвенцијом се по први пут на 
међународном плану покушава да регулише статус земаља које су даваоци радне 
снаге у морском бродарсгву, да се заштите поморци из тих земаља, да се 
уналређује њихово поморско школство, а чему је у прилог донијета посебна 
резолуција о мјерама за заштиту интереса земаља које дају радну снагу. Тре- 
нутно постојећа ситуација у којој су се нашли напш поморци након увођења 
санкција јасна је опомена да наше поморце треба запггити од експлоатације на 
бродовима других застава и убудуће када санкције буду укинуте.

4) Оријентацију Црне Горе ка отварању слободних трговинских и производ- 
них зона у напшм лукама поспијешио би један либералан режим уписа бродова у 
наше регистре чијом би прнмјеном у складу са Конвенцијом био лакше достиг- 
нут жел>ени и потребни степен развоја пословне инфраструктуре, пгго је 
неопходна претпоставка за конкурентну способност таквих зона2б1 Ратифик- 
овање ове Конвенције не доводи до увсфења правног режима отвореног упис- 
ника, а у односу на домаћу флоту и даље, уколико би се то одијенило 
оправданим, даје могућносг задржавања принципа обазвености уписа. Ипак. 
чини се прихватјивијим рјешење којим би се до истог резултата дошло 
задржавањем флоте домаћег власнипггва под домаћом заставом, користећи

26. Конвенција предвиђа као минималну обавезу да компаније које се користе уписником 
морају имати представништва, односно представнике у земљи уписа (чл. 10), затим 
обавезно оснивање агенција за запошљавање помораца (тач. 1 Резолуције), оснивање 
фондова за финансијску подршку и сл.



мјере стимулације уобичајене за земље „застава погодности“ и уз поштовање 
стандарда за упнсане бродове како су прописани Конвенцијом27̂ .

Коначно. усвајање Конвеније УН о условима за упис бродова намеће 
потребу посебног и одвојеног дефинисања бродовласника и бродара, па је 
односне дефиниције корисно унијети у наше право, или барем имати у виду дата
рјешења28).

5. Регулисање Глобалне одговорности бродовласника (бродара)

Нацрт Закона о усаглашавању Закона о поморској и унутрашњој пловидби 
са Уставом СР Југославије не предвиђа измјену одредби које регулишу глобалну 
одговорносг бродара с правом на ограничење исте у вези с пловидбом и 
искоришћавањем брода (чл. 378-423 ЗПУП-а). Ове одреде се базирају на 
међународној конвенцији а изједначавање неких правила о ограничењу одговор- 
ности власника морских бродова из 1957. године. У међувремену у Лондону је 
1976. године донијета Конвенција о ограничењу одговорности за поморска 
потраживања коју је Југославија потписала, али није ратификовала. Конвенција 
је сгупила на снагу 1986. године.

Конвенција из 1976. године остаје при основним принципима усвојеним и у 
Конвенцији из 1957. године као пгго су: 1) правило да бродовласник у принципу 
одговара за своје обавезе неограничено; 2) бродовласник има право да за своје 
уговорне и вануговорне обавезе у вези с пловидбеном дјелатношћу ограничи 
своју одговорносг до одређеног износа, према одређеним критеријумима (оснив- 
ање фонда охраничене одговорносги); 3) искључење примјене тог начела у 
случају кривице одговорног лица; 4) утврђивање потраживања која не подлијежу 
могућности ограничења; и 5) усгановљење приципа да оснивање фонда 
ограничене одговорности не значи уједно и признање постојања одговорности. 
Међутим, независно од истовјетности принципа у питању, нова Конвенција је 
примјеренија модерној поморској пракси и односима који владају у овој привред- 
ној грани. Отуда је питање ратификације ове Конвенције било актуелно и прије 
распада СФРЈ и био је јединствен став да треба бити унијета у Закон у поморској
и унурашној пловидби29).

Конвендија из 1976. године:

27. Isle of Man је 1980. године увео режим „заставе погодности" у односу на приходе бродар- 
ских предузећа (ослобођени су пореза), али што се тиче поштовања техничких и других 
стандарда за уписане бродобе они су исти као и за енглеске бродове (ово острво је британ- 
ска територија).

28. „Власник" односно „бродовласник" означава, ако није другачије назначено, свако 
физичко или правно лице уписано у уписник бродова државе уписа као власник брода, a 
„бродар“ означава власника или закупца (bareboat charterer), или свако друго физичко или 
правно лице на које је формално пренесена оговорност власника или закупца (чл. 2 
алинеја 3 и 4 Конвенције).



а) учвршћује право на коришћење института ограничене одговорносги на 
начин да прописује да се њиме бродовласник и друга лица обухваћена режимом 
Конвендије не могу да користе само ако се докаже да је иггета која чини 
потраживање (claim) настали личним дјеловањем или пропустом самог бродов- 
ласника (или другог лица које има право на ограничење одговорности) који су 
учињени с намјером да се изазове пггета, или безобзирно и са знањем да ће таква 
штета вјероватно настати. Увођењем такве квалификоване кривице за губитак 
права на ограничење одговорности, право се чинн чвршћнм и сигурнијим, али и 
шприм у односу на Конвенцију нз 1957. године (и рјешење нашег Закона) која 
говори само о кривици, не искључујући изреком чак ни обичну непажњу;

б) проширује круг корисника права на ограничење одговорности. Наиме, у 
чл. 1 су одређене особе које имају право на ограничење одговорности. У чл. 1 т. 1. 
одређје се да су то власници бродова и спациоци као основни субјекти који могу 
да се користе тим правом. па отуда ова Конвенција, за разлику од оне из 1957. 
године, у свом називу не именује власника брода као јединог субјекта 
ограничења. Спасилац је обухваћен као самосталан субјект с правом да ограничи 
своју одговорносг из акција спасавања или помоћи, али не само зато што је влас- 
ник брода спасиоца, већ и у свим другим акцијама спасавања које нмају тај карак- 
тер, без обзира на начпн (нпр. акције ронилаца) и средства (нпр. хеликоптер)
којим су извршене29 30’. Правом на ограничење одговорности могу да се користе и 
осигуратељи у свим оним случајевима када то право може да користи осигураник 
(чл. 1 т. 6). Све су чешћи случајеви и све је више држава у свијету које 
дозвољавају директни захтјев према осигуратељу код причињавања одређених 
врста штета не мору, а посебно оних вануговорне природе. Тако и наш Закон о 
поморској и унутрашњој пловидби (чл. 847) дозвољава директну тужбу према 
осигуратељу у случајевима загађивања мора изливањем уља које се превози као 
терет, док неки закони допупггају директни захтјев према осигуравачу за неке 
друге случајеве вануговорне одговорности бродара, а посебно у случају повреда 
нанесених трећим особама. Следствено, према Конвенцији из 1976. године осигу- 
ратељ се доводн у равноправан положај са осигураником који ужива право на 
ограничење одговорности. Тачком 4 је право на ограничење одговорности и 
проширење на особе за чије радње, пропусге или грешке одговарају власник

29. Филиповић, Нацрт Међународне конвенције о ограничењу одговорности за поморске 
тражбине (пријевод и коментар). Грабовад, Конвендије поморског имовинског права с 
коментаром, Сплит 1986, стр. 170. Бравар, О потреби ратификације Конвенције о 
ограничењу одговорности за поморске тражбине, Лондон, УПП бр. 105-106, Загреб, 1985, 
стр. 194.

30. Усвајање таквог рјешења у Конвенцији представља, барем на међународном плану, одго- 
вор на пресуду Врховног суда Енглеске (Hause of Lords) из 1971. године у случају „Тојо 
Маш“ брода са кога су спасаване ствари употребом ронилаца. Приликом спасавања 
рониоци су причинили штету имовини коју су спасавали, а суд није признао спасиоцу 
право на ограничење одноворности образлажући свој став тиме да рониоци нијесу дјелов- 
али с брода.



брода или спасилац, као основни носиоци овог права. Том одредбом се обух- 
ватају и тзв. независни сауговарачи (independent contractors), међу којима су 
најзначајнији бродоградитељи и, уопште, бродопоправљачи. У чл. 1 т. 2. се 
објашњава израз „власник брода“, па наводи да су њиме обухваћени чартерер 
(наручилац у бродарском (charter) уговору), бродар (оператор) и пословођа мор- 
ског брода. Коначно, Конвенција (чл. 1 т. 5) не дозвољава да настане спор нити у 
вези с оним утуженим потраживањима када је тужба подигнута према броду (in 
rem). већ и такав случај изједначава са тужбом према власнику брода са свим пос- 
ледицама везаним за одговорност власника брода и право на ограничење одго- 
ворности.

Конвенција из 1976. године и према својим другим рјешењима сматра се 
широм, свеобухватнијом и прецизнијом у односу на ону из 1957., као када се ради 
о потраживањима на која се право на ограничење одговорности примењује (уз 
задржавање подјеле на тјелесне и остале материјалне пггете, али без кумулације 
истих, те уз посебно регулисање ограничења одговорности за потраживања пут- 
ника), тако и за искључена потраживања. Коначно, усвојени принцип 
утврђивања горње границе ограничења одговорности у Конвенцији је врло 
еластичан и даје могућност држави која се одлучи на примјену ове Конвендије да 
сама изабере за себе прикладан начин, без сгављања посебних резерви, a 
полазећи и од односа и обавеза одређене државе према Међународном монетар- 
ном фонду.

6. Систематизацја уговора о искоришћавању брода

Закон о поморској и унутрашњом пловидби има врло оригиналну системати- 
зацију уговора путем којих се врши економска експлоатација поморских бро- 
дова. Све те уговоре Закон назива уговорима о искоришћавању брода и дијели 
их на уговоре о пловидбеном послу и уговор о закупу брода, Уговоре о пловид- 
беном послу даље дијели (чл. 47) на уговоре о превозу ствари, уговоре о превозу 
путника, уговоре о тегљењу односно потискивању, те уговоре који се односе на 
друге пловидбене послове.

He улазећи у разлике које постоје међу поморским уговорима и уговорима 
који се закључују у унутрашњој пловидби, задржаћемо се само на овим првим и 
то првенствено на уговорима који се односе на превоз терета.

Да би се превозни уговори могли правилно систематизовати, ако је нека 
систематизација као врста уопштавања уопште потребна, неопходноје доследно 
слиједити свјетску поморску праксу. Свјетска поморска пракса, пак, познаје двије 
врсте пловидбе: линијску пловидбу и слободну пловидбу. Обје пловидбе, када се 
ради о превозу терета морем, имају своје одговарајуће превозне уговоре у којима 
су садржана правила односне врсте превоза. Линијска пловидба се обично врттти 
на основу уговора о превозу поједних сгвари (contract of carriage in a general ship), 
односно возарски уговор како га назива наш Закон (чл. 443 ст. 1). Овај уговор по 
својим својствима одговара уговору о превозу и обично се закључујује на основу



издавања теретнице. На другој страни, сободна пловидба се обично врши на 
основу једног специфичног уговора који се назива „charter" уговор, односно бро- 
дарски уговор како га назива наш Закон (чл. 443 ст. 1). Пракса познаје три 
основне врсте уговора о чартеру: „charter by demise", „time charter" и „voyage char
ter". „Charter by demise" no својим својствима одговара уговору о закупу, тако да 
стварно спада у locatio navis уговоре. „Time charter" (бродски уговор на вријеме) је 
такође једна врста уговора о коришћењу брода на одређено вријеме, али код 
овог уговора, за разлику од уговора о закупу, власник брода задржава право 
посједа на робу и навигационо управљање бродом. „Voyage charter" (бродски уго- 
вор на путовање) је уговор код кога се уговара коришћење брода за одређено 
путовање, док власник брода у цјелости задржава посјед брода и управљање бро- 
дом. Сви „charter" уговори се закључују на основу документа који се назива 
„чартер партија" (charter party)jl). Сагласно њиховом настанку и изворном прис- 
тупу да се ради о уговорима о употреби брода, модерне чартер партије су 
задржале закупну терминологију, што такође може да буде и понекад нажалост
јесте разлог за додатне неспоразуме31 32). Међутим, и поред заједнжчког скупног 
назива (Chater), истовјетне терминологије и сл. ради се о три различите врсте уго- 
вора.

Voyage charter (уговор на путовање) јесте, поред уговора о линијском пре- 
возу, уобичајени уговор о превозу ствари морем, без обзира да ли се превоз врши 
цијелим бродом, његовим сразмерним дијелом, одређеним бродским простором, 
или се брод користи као „general ship" за превоз комадног терета и без обзира да 
ли је чартер партија једини документ на основу којег се превоз врши, или је уз то 
издата и теретница (што је чешћи случај). Код ове врсте уговора чартерер нема 
никаквих обавеза ннти посебних права у односу на извршење превоза. Он је 
испунио све своје обавезе тиме што је платио возарину и укрцао уговорени терет 
на брод. У односу на линијску пловидбу не постоји правило ко сноси ррошкове 
укрцаја и искрцаја, већ се то посебно уговара, али чартетер код voyage charter-a не 
сноси било какве трошкове везане за експлоатацију брода, као лучке таксе и 
друге лучке тропжове, трошкове за гориво итд. Чартерер једносгавно плаћа 
возарину за превоз терета од једног мјеста до другог на исти начин као шго би 
платио таксисги да га превезе из двије тачке у граду33'.

Time charter (уговор на вријеме), јесте уговор којим власник даје чартереру 
брод на коришћење за одређени временски период. Наш Закон овај уговор 
сврстава у превозне уговоре. једнако као и voyage charter, и ту прави основну 
грешку, која је резултат из опредељења закона према којем је бродар носилац

31. О овоме види Китичић, Уговори о искоришћавању бродова на мору, Загреб, 1951, стр. 9-53 
и Пејовић, Правна природа time chartera, УПП бр. 129-130, Загреб, 1991, стр. 47-50.

32. Возарина код ових уговора се назива закупнина (hire) и онда када је уговор превозни. У 
нашем Закону се чартерер увијек преводи као наручилац, чак иако се стварно ради о бро- 
дару, тј. возару (о овоме види Пејовић, ибидем, стр. 59).

33. Singh &Colinveaux, Shipowners, London, 1967, стр. 115.



јединственог пловидбеног подухвата, док је наручилац друга уговорна странка у 
свим превозним уговорима34). Међутим, time charter није уговор о превозу, већ 
специфичан уговор на бази чијих се одредби један власник брода обавезује да се 
стави са својим бродом у комерцијалну службу чартерера, који је и сам често 
власник брода, а брод који узнма у time charter често користи да би у улози возара 
превозио терет трећих особа. Time charter је, у ствари, ближи уговору о закупу 
брода. Понекад се из закљученог уговор и не види који је од ова два посла 
закључен, па наш Закон уводи претпоставку да се у случају сумње сматра да је 
закључен уговор о time charter-u351

ТЈговор о закупу брода онако како је регулисан у нашем праву кореспондира 
темељним начелима која су за овај уговор усвојена у свијету. Међутим, овај уго- 
вор је последњих деценија еволуирао у специфичну закупну погодбу с опцијом 
куповине (Barecon А и посебно Barecon В форма уговора о bareboat charter-u), па 
би требало испитати да ли је упутно да се законском регулативом такво право да 
уговорним сгранама.

На основу изнесеног, а што је учињено крајње сумарно због природе и 
намјене овог рада, видљиво је да у морском бродарству када се ради о начину и 
могућности економског коришћења бродова постоје четири врсте уговора, од 
којих су двије превозне погодбе, а двије погодбе изнајмљивања брода другоме 
као уговорној страни која преузима комерцијално коришћење брода. Степен 
преноса поменутог права на коришћење при томе је различит. Код time charter-a 
долази до одвајања функције возара од функције бродара, а код уговора о закупу 
брода до одвајања функције бродовасника од функције бродара. При таквом 
правном, а и чињеничном стању односа у овој материји чини се да је најбоље у 
закону нормирати сваки уговор појединачно, чиме би се постигао највећи степен 
правне сигурности и избјегавале непотрене нејасноће, недослиједности, па и 
забуне.

Уколико би предње уговоре требало на извјестан начин разврстати, односно 
систематизовати, онда би то требала бити подјела на превозне уговоре, гцје би 
били сврстани уговор о превозу у линијској пловидби (contract of carriage in a gen
eral ship) и уговор o превозу y слободној пловидби (voyage charter) и на уговоре o 
изнајмљивању брода, гдје би спадали уговор на вријеме за цијели брод (time char
ter) и уговор о закупу (charter by demise, bareboat charter). У садашњем Закону, 
када се ради о дијелу којим се регулишу уговори треба иазршити и неке друге 
измјене и допуне, као нпр. изосгављање захтјева за формалношћу time charter-

34. Види Пејовић, op. cit., стр. 58-61.
35. О time charter-u види опширније Ивошевић, Бродс*''' уговор на врчјеме за цијели брод (time

charter), Котор, 1984 и Пејсвић, Правна природа time charter-a, УПП бр. 129-130, Загреб,
1991, стр. 45-64.



aj6\  или, пак, нормирању уговора о слагачком (стивадорском) послу, игго до 
сада, због отпора лучких предузећа, у нашем праву није учињено.

Остали уговори који се односе на друге начине коришћења бродова, везано 
за разноврсне активности на мору, па и за разне врсте бродова, у основи нијесу 
спорни како су сада регулисани те у том дијелу не посгоји потреба за законо- 
давном интервенцијом.

7. Нека друга питања која треба регулисати Законом
Поред rope наведених питања која захтијевају измјене и усаглашавање са 

међународном праксом, постоји читав низ других питања која такође треба рег- 
улисати Законом, као што су поморски товарни лист, другачије регулисање 
ограничења одговорности за терет, спасавање на мору итд.

Поморски товарни лист (sea waybill) се све чешће користи у поморском пре- 
возу умјесто теретнице. За разлику од теретнице, поморски товарни лист је 
непреносива исправа и нема својство хартије од вриједности. Главна предност 
поморског товарног листа у односу на теретницу јесте да га прималац не мора 
презентирати приликом предаје терета, чиме се избјегавају бројни проблеми 
који се јављају код предаје терета у замјену за теретниду у случају кад брод 
стигне у луку прије теретнице. Други важан фактор који фаворизује употребу 
поморског товарног листа је чињеница да је потреба за теретницом значајно 
смањена у пракси36 37 38̂.

Чињеница да се поморски товарни лист све више користи у пракси, намет- 
нула је потребу његовог правног регулисања на међународном плану. Међунар- 
одни поморски одбор (CMI) је 1990. године донио Једнообразна правила за 
поморски товарни лист, која имају факултативни карактер и примјењују се ако 
су уговорена у уговору о превозу за који није издата теретница. Сем тога, важно 
је нагласити да је могућност издавања поморског товарног лисга предвиђена и 
најновијпм ревизијама INCOTERMS правила (1990) и Једнообразних правила и 
обичаја за документарни акредитив (1993).

Закон о поморској и унутраигјој пловидби (чл. 496) предвиђа могућност 
издавања товарног листа једино у унутрашњој пловидби. Сматрамо да би новим 
Законом требало предвидјети могућност издавања поморског товарног листа, 
као и његова својства, а посебно право располагања теретом и предаја терета у 
случајевима кад је издата ова исправа.

Следеће питање које би требало другачије регулисати Законом јесте начин 
рачунања ограничења одговорности бродара (возара) за терет У материји 
превоза терета морем Југославија је до сада ратификовала само Бриселску кон-

36. О овоме опширније Ивошевић, Форма и начин закључивања уговора у пловидбеном пре- 
возу, Зборник Правног факултета, Титоград, 1979, стр. 117.

37. Опширније види Пејовић, Превозне исправе у поморској пловидби, Цетиње, 1992, стр. 243.
38. О овом питању опширније Пејовић. Ограничење одговорности поморског превозица за 

штету на терету. Право и привреда, Београд, стр. 34-51.



венцију из 1924. године (Хашка правила) док јошувијек није ратификовала Про- 
токол из 1968 (Висбијска правила) нити Протокол из 1979. године.

Висбијска правила су унијела значајне имјене у систем ограничења одговор- 
ности возара. Поред одговорности према колету или јединици терета, Висбијска 
правила су увела ограничења према кллограму терета. Иако су у Закону о 
поморској и унутрашњој пловидби преузете неке одредбе Висбијских правила, 
није преузета одредба о алтернативном ограничењу одговорносги према кило- 
граму терета, пгго је. према нашем мипивењу, била грешка законодавца коју 
треба исправнти у новом закону.

Протокол из 1979. године измијенио је износ ограничења одговорности који 
је према том Протоколу изражен у специјалним правима вучења (Special Drawing 
Rights - SDR) и износи 666,67 СДР no колету или јединици терета или 2 СДР по 
килограму терета. Специјална права вучења представљају једну врсту међунар- 
одног инструмента који се користи за процјену компаративне вриједности валута 
пет најразвијенијих држава чланица чије валуте улазе у „корпу“ Међународног 
монетарног фонда (амерички долар, њемачка марка, француски франак, брит- 
анска фунта и јапански јен). Вриједност специјалних права вучења се формира 
дневно на основу просјека на девизним тржиштима утврћених вриједности ове 
„корпе“ валута, а у неким курсним листама које објављује финансијска штампа 
налазп се и курс специјалних права вучења.

Према оригиналном тексту Закона о поморској и унутрашњој пловидби 
износ ограничења одговорности бродара је био изражен у динарима. Закон је 
садржавао одредбу (чл. 1036 ст. 4) којом је предвиђена могућност да Савезно 
извршно вијеће (СИВ) у случају промјене паритета динара прописује нове своте 
ограничења одговорности. СИВ је неколико пута повећавао износ ограничења, 
али је због сталног и понекад стрмоглавог пада наше валуте и неблаговременог 
реаговања СИВ-а реални износ ограничења одговорности био смијешно мали. 
Одлуком СИВ-а СР Југославије из 1992. године износ ограничења одговорности 
је повећан на 900 долара по јединици терета у динарској противриједности која се 
обрачунава по средњем курсу на дан исплате. Није нам јасно како се дошло до 
овог износа, јер за тај износ нема упоришта ни у Хашким правилима, ни у Вис- 
бијским правилима, нити пак у Хамбуршким правилима. Нацрт Закона о помор- 
ској и унутрашњој пловидби не прецизира износ ограничења, већ предвиђа да тај 
износ буде динарски и да се висина износа утврђује одлуком савезне владе. 
Сматрамо да би било болве да се износ ограничења веже за специјална права 
вучења, јер су она стабилнија од било које нациокалне валте, а сем тога постоји 
тенденција да буду универзално прихваћена као основ за рачунање ограничења 
одговорносги у свим међународним конвенцијама које регулшпу превоз терета. 
Сем тога, Конвенција о ограничењу одговорности бродовласника из 1976. године 
и Атинска конвенција о превозу путника и потљага из 1974. године такође 
предвиђају примјену специјалних права в у ч е њ п а  би и у тим дјеловима новог 
закона требало увести специјална права вучења, чиме би се постигла конзистент-



носг регулисања истоврсних питања у закону, као и равноправан положај 
потражиоца независно од землве у којој је посгавио захтјев за накнаду штете.

У материји спасавања би у нови закон требало рамотрити да ли да се унесу 
одреде нове Конвенције о спасавању из 1989. године, иако још увијек није сту- 
пила на снагу. Сматрамо да би у нови закон требало уврстити оне одредбе 
поменуте Конвенције које се односе на заштиту околине, нарочито имајући у 
виду значај који се у Црној Гори придаје екологији. Те одредбе су важне не само 
зато пгго се њима пооигграва одговорност за запггиту мора, већ се њима треба 
подићи и свијест о потреби заштите мора свих оннх који су укључени у вршење 
поморских активности у Црној Гори. Највећи значај међу овим одредбама Кон- 
венције из 1982. годкне има она о посебној накнади за очување околине, која би 
требала, уствари, бити главни стимуланс спасиоцима у будућим акцијама 
очувања околине.

Важно је нагласити да поред у овом тексту поменутих дјелова Закона о 
поморској и унуграшњој пловидби које треба измијенити и усагласити са 
међународном праксом, постојећи текст Закона садржи још читав низ одредби 
која одређена питања регулишу на нејасан па и погрешан начин (нпр. чл. 447,475, 
544,1004), па би требало искористити прилику доношења новог законског текста 
да се и ти недостаци исправе.

Б. Однос Закона према укупности уставно-правног система у СР Југо- 
славији и расподјела материје у оквиру Закона 1

1. Неки проблеми усаглашавања са другим системским законима и уопште 
са правним системом у земљи

Када се говори о потреби усаглашавања Закона о поморској и унутрашњој 
пловидби са системским законима мисли се на усаглашавање са Законом о 
основним својинскоправним односнма, Законом о предузећима и Законом о 
облигационим односима. Рок за доношење прва два закона до сада је неколико 
пута продужаван, али ти закони још увијек нијесу донијети. Сгручна служба 
Савезног министарства саобраћаја приликом усаглашавања Закона о поморској 
унутрашњој пловидби са Уставом одлучнла се је да изврши усаглашавање и са 
нацртом та два закона.

Закон о предузећмма у суштини и нема утицаја на Закон о поморској и уну- 
трашњој пловидби, изузев уколико задржавање друштвеног предузећа не значи 
и задржавање друпггвене својине, а пгго је опет, seaders materiae Закона о 
основним својинско-правним односима. Овај други закон, пак, одређује све 
облике својинско-правних односа у друштву са принудно-правним дејством у 
свим друштвеним областима и за све правне субјекте, па тако и за морско бро- 
дарство (и оно унутрашње пловидбе у садашњој конепцији Закона) и све кате- 
горије бродовласника југословенске провнијенције. У одсуству нове, усаглашене 
верзије овог Закона, требало је имати у виду и одредбе Закона о промету и



располагању друштвеним капиталом. Чланом 2 Закона о измјенама и допунама 
тог Закона („Службени лист СФРЈ“, бр. 46/90) мијења се чл. 1 на начин да 
преузеће и друштвени капитал могу бити предмет продаје. Ако се ово повеже са 
одређењем из нацрта Закона о предузећима да је друштвено предузеће друштво 
капитала, те чињенидом да сагласно одредбама Закона о измјенама и допунама 
Закона о основним својинско-правним односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 36/ 
90) практично нема више ограничења у домену права физичких лица да стичу 
својину над свим врстама ствари и средстава, онда се намеће потреба другачијег 
приступа четвртом днјелу Закона о поморској и унутрашњој пловидби који рег- 
улише „основне материјално-правне односе у погледу брода“, и то посебно главе 
1 о својини на броду.

Члан 187 ст. 1 Закона предвнђа могућност ограничења за домаћа физичка 
лида у погледу „граница“ и „услова" под којима може да стиче својину на броду. 
Сагласно напријед наведеним прописима који су донијети (или су у поступку 
доношења), чини се да границе за стицаје својине за физичка лица, наше грађане, 
више не постоје, схватајући те граниде као ограничење у погледу величине 
брода, а пгго би био један од постулата пријашњег правног поретка. Но, и да је 
изнијето схватање погрешно, те да постоје одређена ограничења и услови у овом 
домену за физичка лица, ту материју треба регулисати својинским прописима a 
овај Закон растеретити брисањем чл. 187. Када се ради о „ограничењима“ и 
„условима“ за странце, онда одговарајућу регулативу треба у цјелини везати за 
дио који се односи на право уписа у југословенске угшснике бродова.

Матер^у члана 188 такође треба изоставити из овог Закона. Став први овог 
члана треба изосгавити из истих разлога због којих и чл. 187. Други став овог 
члана био је унијет у Закон с циљем да се странцима који ступају у правне односе 
са нашим бродарским предузећима везано за купопродају и градњу бродова, те 
давање кредита које је требало реално обезбиједити, појасни значење појма 
„право располагања", као потпуно страног у свијету уобичајеној сгварно-правној 
терминологији. Отуда је било одлучено да се таксатавно поброје овлашћења 
која то право садржи, како би се видјело да се у ствариради о праву својине. Како 
се сада ради о „власнику брода“ (боље бродовласник, прим. Б.И.), јасно је да он 
има пуно својинско овлашћење, па зато и став 2 треба брисати, односно изостав- 
ити из Закона.

На предложени начин дио четвти Закона треба да носи назив „стварна права 
на броду“, а први члан тог дијела гласио би: „Брод и брод у градњи су покретне 
ствари“, као садашњи чл. 189, али управо као што је у свом чл. 1 ст. 1 том одред- 
нидом регулисање стварних права на броду започињала и одговарајућа Уредба
из 1939. године39), дал>е усаглашавање Закона у овом дијелу захтијева брисање 
трећег сгава члана 199, такође као одредбе која полази од претпоставке да се

39. Уредба са законском снагом о стварним правима на броду и поморским привилегијама из 
1939. године



величина брода у приватном власншлтву и сувласнипггву може ограничавати. 
Главу другу треба припојити првој глави, а глави трећој промејенити називе из 
тач. 1 и 2, у првом случају „Хипотека на броду“. а у другом „Поморске приви- 
легије"40).

Усаглашавањем са системским законима треба сматрати и измјену чл. 127 
Закона о поморској и унутрашњој пловидби, према којем бродар за смрт и гје- 
лесне повреде чланова посаде одговара на основу претпостављене кривице. Ово 
рјешење је недовољно, а на начин како је усвојено оштећени по овом основу 
билн би у повољнијем положају да је тај члан изостављен, обзиром да би се 
директном примјеном Закона о облигационим односима могли, поред одредбе 
чл. 154 ст. 1, користити и погодностима из ст. 2 истог члана, односно одредбама 
тог Закона којима се регулише одговорност за штету од опасне ствари или 
опасне цјелатности. У сваком случају приликом регулисања овог заначајног 
питања треба воднтн рачуна да се поморци не доводе у неповољнији положај од 
осталих радника у Југославији, те да се ова врста одговорности усагласи са стан- 
дардима заштите помораца у свијету за случај смрти или тјелесне повреде (и 
нарушење здавља), те да се посебно дефинише одговорност бродара (тј. бродов- 
ласника) по основу обавезе оспособљавања брода за пловидбу и уопште мана 
брода, те да се ова одговорност сагласно прихваћеној пракси ове врсте осиг- 
урања у свијету прошири и за смрт и тјелесне повреде других особа на броду4Ч

2. Неки проблеми систематизације закондавне материје обухваћене 
Законом о поморској и унутрашњој пловидби

Закон о поморској и унутрашњој пловидби је врло обиман законодавни акт 
са 1.046 чланова, а ако буде усвојена садашња варијанта усаглашавања како је 
предлаже Савезно минисгарство саобраћаја, требало и да се додају још 42 нова 
члана, тако да би Закон имао 1.088 чланова. Поред обимности, Закону може да 
си приговори да има тешко прегледну систематику, обзиром да се многи значајни 
поморско-правни институти излажу парцијално кроз поједжне одвојене дјелове 
закона42).

Закон о поморској и унутрашњој пловидби је закон који јединсгвено рег- 
улише поморску и 'унутрашњу пловидбу, уз посебно регулисање неких института 
унутрашње пловидбе гдје јединсгвено регулисање није било могуће, најчешће 
због различитости међународних конвенција и других докумената који на 
различите начине регулишу одређену материју. Послије 15-годишњег искуства 
примјене Закона, тешко је дати оцјену о успјеху те врсте кодификацијског 
напора. Недостатак судских пресуда и немогућност да се ваљаност закона у овом

40. Опширније, Ивошевић, Пејовић, op. cit., стр. 18.
41. Види: Ивошевић, Пејовић, op. cit., стр. 28.
42. Филиповић (op. cit., стр. 209) разлоге за наведене слабости Закона види у чињеници да је

рађен предуго, па да је његова систематика неколико пута мијењана.



дијелу провјери и на тај начин само повећава изречену несигурност. Критика 
усвојеног рјешења и предлог за одвојено нормирање поморске и унутрашње пло- 
видбе поткрепљује се тиме да скоро све најразвијеније земље у овом домену 
нмају посебна законодавства, уз изузетак Италије, те да су и у Хрватској 1993. 
годнне донијели поморски законик, што значи да су одвојили унутрашњу плов- 
идбу4̂ . Такође, након доношења Закона о поморској и унутрашној пловидби 
право унутрашње пловидбе се толико развило и измијенило да сада има врло 
мало заједничких особина са поморским правом. Наведеној аргументацији чини 
се да би се још могло додати да би раздвајање било у корист унутрашње плов- 
идбе, уз пуно уважавање повећаног значаја пловидбе Дунавом за СР Југославију 
у оквиру пловидбеног система Рајна-Мајна-Дунав.

Обимности Закона о поморској и унулрашњој пловидби посебно доприносе 
два његова дијела: дио о безбиједности пловидбе и дио о извршењу и 
обезбјеђењу на бродовима.

Сагласно Уставу СР Југославије (чл. 77 т. 4 и 5), регулисање безбједности 
пловидбе на мору (и унтутрашњим воденим путевима) у искључивој је 
надлежности федерације игго је у складу са праксом у свијету у тој материји, 
обзиром да је безбједност пловидбе на мору у цјелости нормирана на међународ- 
ном плану, а савезне државе су те које су носиоци обавеза које произилазе из 
међународних конвенцжја, а и оне их потписују и ратификују.

Међународно поморско законодавство у области безбједности пловидбе на 
мору данас је у надлежности Међународне поморске организације (International 
Maritime Orgganization - IMO), специјализоване агенције У.Н. за поморство. Чини 
нам се да нећемо погријешити ако кажемо да је ова организација по својој норма- 
тивној цјелатности једна од најактивнијих међу сличним организацијама и аген- 
цијама које дјелују у оквиру У.Н. Приказ развоја ове организације и њене укупне 
дјелатности излази из оквира овог рада. Оно што нас овдје занима јесге 
динамика њеног рада на иновирању постојећих међународних норми у области 
безбједности пловмдбе на мору и доношењу нових, а што је директно повезано с 
обавезом праћења истих на плану домаће регулативе.

Техничко-технолошки равој морског бродарства, те све већи захтјеви у 
погледу бјзбједности и исправности морских бодова и њихове опреме и сл., и при- 
ликом сада предложеног усаглашавања изазвали су потребу за уношењем у 
надрт 48 нових чланова. Тај тренд he се наставити и дал^е, па се логично намеће 
разшппљање о издвајању материје безбједности пловидбе у посебну нормативну 
цјелину. Главни аргумент за доношење посебног закона о безбједности пловидбе 
морем је истакнута динамика доношења нових и измјене постојећих међународ- 
них конвенција у овој области, али може се указати и на чињеницу да већина 
водећих поморских земаља у свијету ту материју посебно регулише. Даље корак 
у предложеном правцу треба да буде игго је веће могуће ослањање на подзакон- 43

43. Ивошевић, Пејовић, op. cit., стр. 26.



ске акте у оним питањима регулисања безбједности пловидбе која су сагласно 
искуству највише подложна промјенама.

Када се ради о материји извршења и обезбјеђења на бродовима, она је 
неспорно дио оппггег извршног посгупка. Ако се из одговарајућих одредби 
Закона о поморској и унутрашњој пловидби издвоји дио који се односи на 
заустављање поморских бродова (arrest), онда више не преостају тако битне и 
бројне специфичности поступка извршења на бродовима, које не би могле бити 
регулисане у Закону о извршном посгупку. Са становидгга законодавне технике, 
цјелисходније је одређене специфичности извршења на бодовима унијети у 
Закон о извршном поступку, неголи ради тога доносити у суштини један посебни 
закон о извршном поступку у оквиру Закона о поморској и унутрашњој плов- 
идби. Уосгалом, у поморским законима других земаља ова материја се врло 
ријетко регулише. Такође, када се ради о оснивању фонда ограничене одговор- 
ности бродара (бродовласника) у Закону о поморској и унутрашњој пловидби 
треба нормирати само оно што је нормирано и одговарајућом међународном 
конвенцијом, а сами поступак расподјеле средстава фонда на поједине повјери- 
оце би требало препустити да се врши правилима стечајног посгупка.

Скраћењу Закона може да допринесе и изостављање регулисања материје 
која као врста међународно-правне регулативе има директну примјену, као пгго 
је случај са генералном хаваријом44). Ако је у материји поморских хаварија 
потребна национална регулатива, онда је она првенстсвено потребна у домену 
установљавања услова под којима се физичка и правна лица могу бавити послом 
ликвидације поморских хаварија, а у првом реду генералних.

Закључак

Из свега изнијетог у овом раду44 45), видљиво је да до сада извршено 
усаглашавање Закона о поморској и унутрашњој пловидби од стране стручних 
служби Савезног министарсва за саобраћај са научног, па у крајњој линији и са 
стране стручног становишта, не може да буде прихваћено као задовољавајуће, 
мада не треба порећи пажње вриједан напор тих служби у праћењу међународ- 
них и домаћих прописа које је требало имати у виду и уградитн у Закон. Прије би 
се могло закључити да је пропуст учињен од стране водећих личности тог мини- 
старства да посао организују са научног и стручног аспекта на прихватљив н 
дјелотворан начин. Независно од тога да ли ће садашњи „усаглашени" текст 
Закона бити усвојен или не, не може се заобићи потреба детаљног и 
продубљеног преиспитивања материје поморског права н права унутрашње пло-

44. Тако нпр. Закон Јужноафричке републике садржи само одредбу да he се на генералну 
хаварију примјењивати правила о њиховом рјешавању, што практично значи директну 
примјену Јорк-Антверпенских правила.

45. Тако исто у раду Ивошевић, Пејовић, op. cit., сгр. 25-29.



видбе у Југославији са становишта: систематизације и усвајања појединих 
рјешења из међународно-правних докумената, те подјеле закондавне 
надлежности. У ту групу задатака спада и регулисање материје у обласити 
међународног јавног права. а који проблем и ако у овом раду није обрађсн није 
нимало од мањег значаја.

Право никада није само себи циљ. Законодавна активносг је израз 
политичке воље одређеног друштва која служи постизању одређених унапријед 
дефинисанпх циљева. Циљеви југословенске н црногорске политике у области 
поморства треба на рационалан и дјелотворан начин преточити у законски 
текст. Уколико су претпоставке о напшм интетресима и цил>евима у области 
поморства који су изннјети у овом раду макар и дјелимично тачне, нашој земљи 
је потребно једно рацнонално и по свјетским стандардима препознатљиво 
поморско законодавство. Предлози изнијети у овом раду настојали су да нашу 
будућу активност усмјере у једном таквом пожељном правцу.

Правни поредак, па и овај у области поморства, израз је јединства норма- 
тивног н стварног, а за садашњи Закон у његовом имовинско-правном дијелу не 
би се могло рећи да је такво јединство омогућавао. Поморско пословање наших 
бродарских предузећа остваривано је на свјетском тржииггу по правилима 
свјетске пословне праксе, па следствено и права, што је често било у супротности 
са нормативннм дијелом нашег права.

Дио пожељног амбијента једне у области поморства државе отвореног рег- 
истра и уоппгге либералног спољногрговинског режима чини и добро организо- 
вано и стручно поморско судство. Није потребно иоле обавештенијим у овој 
области објашњавати колика је наша обавеза у том правцу, посебно послије рас- 
пада Југославије.

СР Југославија, а у првом реду Црна Гора, обавезне су да створе одго- 
варајућу инфраструктуру која је неопходна подлога за сваки успјешан развој, па 
тако и за развој поморства уопште и поморског права посебно. Струка се не 
може развијати без науке, па је стварање институција научне инфраструктуре 
прворазредни задатак. За жал>ење је што у том дијелу насилно створени вакуум 
није боље искоришћен.

Један од важних инструмената који треба да поспјеши развој поморства у 
нашој земљи јесте и доношење квалитетног закона у овој материји, којим би тре- 
бало замијенити постојећи Закон о поморској и унутрашњој пловидби, или тај 
Закон барем усагласити са захтјевнма праксе.

Што се тиче метода које би требало користати приликом доношења новог 
закона, сматрамо да би требало преузети оне одредбе постојећег Закона о 
поморској и унутрашњој пловидби које су се показале добрим у пракси, a 
изоставити оне одредбе за које је пракса показала да нијесу адекватне, или да су 
постале застареле или их треба мијењати због нових међународних 
унификацијских рјешења. С тим у вези треба имати на уму да се ради о врло 
динамичној грани права у којој су промјене честе, не толико због лоших закон-



ских рјешења колико због врло живе међународне активности у материји 
унификације права.

Сигурно је да у овом раду нијесу могле бити обухваћене све промјене које би 
требало унијети у нови или усаглашени закон. Наша пажња је била огранчена на 
питања која су нам се чинила најзначајнијим, никако не потцјењујући важност 
питања која овдје нијесу обрађена. Наше примједбе и напомене су изнесене у 
најбољој намјери, у жељи да послуже за доношење што квалитетнијег законског 
текста у овој обасти. Тиме извршавамо своју професионалну обавезу, а на закон- 
одавцу је да одлучи да ли he наше сугестије прихватити.

(чланак примљен 20.12.1995.)
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КОМЕНТАРИ ЗАКОНА

Др Зоран Ивошевић, 
судија Врховног суд Србије

Новеле Закона о радним односима у коментарима

Закон о радним односинма Србије ("Службени гласник PC", бр. 45/91) новел- 
иран је више пута. Предмет наше пажње су две последње новеле. Прва је у знаку 
стрелца, а друга у знаку јарца.

I. Новеле у знаку стрелца

У знаку стрелца рођен је Закон о изменама и допунама Закона о радним 
односнма ("Службени гласник PC ', бр. 49/95). Он је објављен 24. новембра 1995. 
године а ступио је на снагу 1. децембра 1995. године. Његове одредбе, што и 
приличи стрелцу, су амбициозне, јер: одређеују орган за всфење регистра 
синдикалних организација, промовишу уговор о делу, уводе престанак радног 
односа отказом уговором о раду, проширују овлашћења инспекције рада.

1. Вођење регистра синдикалних организација

Члан 1. новеле додао је члану 4. Закона о радним односима нове ст. 2. и 3. који 
гласе:

"Сидикалне оргниазације уписују се у регистар сидндикалних организација 
који води министарство надлежно за послове рада.

Министар рада прописује начин уписа у регистар сидикалних организација." 1

1) Регистар. - Устав Репулике Србије, чланом 44, јамчи слободу политичког, 
синдикалног и другог организовања и деловања, без одобрења али уз упис у 
регистар надлежног органа. И до сада је регистар синдикалних организација 
водило министарство за послове рада, али је то било одређено Уредбом о регис-



трацији синдикалних организација ("Службени гласник PC", бр. 14/91). Попгго 
вођење регистра правних субјеката спада у домен законског регулисања, нови 
став 2. члана 4. Закона о радним односима је постојећем овлашћењу Министарст- 
ва за рад, борачка и социјална питања, дао одговарајући легалитет.

2) Вођење регистра. - Нови став 3. члана 4. Закона о радним односима 
одредио је да начин уписа у регистар синдшсалних организација прописује ресор- 
ни министар. Он је то учинио Правилшком о упису синдикалних организација у 
регистар ("Службени гласнпк PC", бр. 50/95). Овај правнилник утврђује три 
обрасца: 1) образац пријаве за упис синдиката у регистар, 2) образац пријаве за 
промену назпва и седишта синдиката и 3) образац пријаве за брисање синдиката 
из регистра.

2. Уговор о раду

Члан 2. новела изменио је члан 9. Закона о радним односима, тако да гласи:
"Радни однос заснива се уговором о раду.
Уговор о раду закључују надлежни орган у предузећу и радник по коначности 

одлуке о избору, а пре ступања радника на рад.
Уговором о раду не могу се утврдити мања права и неповољнвји услови рада 

од права и услова утврђених законом и колективним уговором.
Радник остварује права, обавезе и одговорносги израдног односа од дана сгу- 

пања на рад.
Уговор о раду закључује се у писаном облику и нарочито садржи: податке о 

предузећу и раднику, назив радног места и дан ступања радника на рад. одредбе о 
трајању радног односа (на неодређено илж одређено време). заради и другим при- 
мањима, радном времену. одморима и одсуствовању са рада, дисципинској и ма- 
теријалној одговорности, раскиду уговора и другим правима и обавезама радника 
и предузећа, у складу са законом и колективним уговором.

Ближе елементе уговора о раду прописује министар рада:"

1) Акт засшшања радног односа. - Став 1. одређује да је уговор о раду нови ре- 
квизит заснивања радног односа. Тиме се начин заснивања радног односа уск- 
лађује са уговорннм концептом радног односа, који је уведен још Законом о 
основним правима из радног односа ("Службени лист СФРЈ”, бр. 60/89).1)

Уговор о раду, међутим. не истискује одлуку о избору кандидата по огласу за 
заснивање радног односа Она се и даље доноси, јер потупак огласа остаје редован 
начин заснивања радног односа, поигго одредбе члана 7. Закона орадним односи- 
ма нису мењане.

Уговор о раду има порекло у римском контракту locati conductio operarum. 
Њиме радник на општи и трајан начин, изнајмљује послодавцу своје радне 
способности за одређену зараду у складу са законом и колективним уговором, 
чиме се њихов однос уводи у читав сплет радноправних прописа2). Имајућн у виду 
све одредбе уговора о раду, могли би рећи да је тај уговор: формалан - јер се 1

1. 3. Ивошевић: Коментар Закона о основним правима из радног односа, 1990. год., ст 3-5.



закључује у писаном облику; двострано обавезан - јер ствара узајамне обавезе 
странака; теретан - јер се за корисг од рада плаћа зарада; комутативан - јер су пра- 
ва и обавезе унапред одређени; са трајним престацијама - јер се остварују у вре- 
мену; intuitu personae - јер се закључује с обзиром на одређена својства радника; 
каузалан - јер је видно означен смисао обавезе; индивидуалан - јер се закључује 
између одређеног радника и одређеног послодавца.

Пошто је његова садржина условљена законом и колективним уговором, мо- 
гућне су и модификације уговора о раду, да би се прилагодио: радном односу уз 
пробни рад, радном односу на одређено време, привременом радном односу због 
неуспелог огласа, допунском радном односу, приправничком радном односу и 
другим посебним режишша радног односаУ

Треба нагласити да уговор о раду није реквизит за заснивање радног односа у 
свим радним срединама.

Уговор о раду се не закључује у државним органима, јер се, по члану 10. став
3. Закона о радним односима у државним органима ("Службени гласншс PC", бр. 
48/89), у тим радним срединама доноси решење о пријему на рад.

Овај уговор се не закључује ни у органима територијалне аутономије и 
локалне самоуправе, установама за извршење кривичних санкција и службама 
заједничких послова републичкжх органа, јер се у тим радним срединама сходно 
примењују одредбе Закона о радним односима у државним органима у смислу чл. 
74. и75. тог закона.

У установама јавних служби се, по члану 23. Закона о јавним службама 
("Службени гласник PC", бр. 42/91). примењују прописи о радним односима у 
државним оргнима, ако законом ннје друкчије одређено. Отуда, ако није друкчије 
одређено, уговор о раду се не закључује ни у овим установама. Али, ако јесте - 
уговор о раду се закључује уколико то произилази из посебногпрописа.

Радни однос се заснива уговором о раду почев од 1.12.1995. године, када су сгу- 
пиле на снагу новеле у знаку стрелца.

2) Стравке и моменат закључења уговора. - Став 2. одређује ко закључује 
уговор о раду и када.

Странке уговора о раду су: предузеће и радник.
Надлежни орган није странка. Странка је предузеће (односно удружење, бан- 

ка, организација за осигурање, задруга и друго домаће или страно физичко и 
правно лице). У име и за рачун предузећа уговор о раду, по члану 106. став 1. тачка 
За Закона о радним односима закључује директор. Он врши и избор кандидата по 
огласу за заснивање радног односа. Али, док се овај избор колективним уговором 
може поверити и другом органу (члан 8. и члан 106. став 1. тачка 3 ЗРО), 
закључивање уговора о раду је искључиво у рукама директора. Он ово ов- 
лашћење не може пренети на другог радннка. Ако директора нема, уговор 2 3

2. Р. Живковић: Уговор о раду и радни однос, Правосуђе, 1938. година стр. 5; С. Бајић:
Основи радног права 1937, година, стр. 110-142; С. Перовић: Облигационо право, 1980. год-
ина, стр. 713.

3. 3. Ивошевић: Облици радних односа, 1981. година.



закључује његов заменик или вршилац дужности директора. Кад је послодавац 
предузетник, уговор закључује он сам.

Уговор може закључити само изабрани кандидат по огласу за заснивање 
радног односа. Он је и уговорна страна и лице које закључује уговор. Способност 
за закључење овог уговора радник стиче са 15 година жпвота, колико је, по члану
5. Закона о радним односима, довољно за успостављање радног односа. Пошто 
се, према члану 84. став 1. Закона о облигационим односима, уговор или други 
правни посао може закључити и преко заступника, нема сметњи да у име и за 
рачун радника уговор потпише његов пуномоћник, уколико је пуномоћје издато у 
писменој форми, како налаже члан 90. Закона о облигационим односима.

Моменат закључења уговора о раду долази после коначносги одлуке о избо- 
ру а пре ступања радника на рад. Одлука о избору постаје коначна доношењем 
одлуке о приговорима учесника огласа, а ако их није било - истеком рока од 15 
дана по пријему обавештења о избору4̂ .

Уговор о раду не би, дакле, могао бити закључен пре коначности одлуке о 
избору, нити после ступања на рад. Ако се, ипак, деси да уговор о раду буде 
закључен после доношења првостепене одлуке о избору, треба узети да се одби- 
јањем прнговора долазп до конвалидације уговора. Уговор о раду закључен пре 
избора односно незавпсно од поступка заснивања радног оданоса, ништав је.

To, међутим, не значи да уговор о раду никад не може бити закључен без ко- 
начне одлуке о избору по огласу за заснивање радног односа. To је могућно у свим 
случајевима када је допуштено заснивање радног односа без јавног оглашавања 
(чланН.ЗРО).

3) Однос према закону и колективном уговору. - Ставом 3. је одређено да се 
уговором о раду не могу утврдити мања права и неповољнији услови рада од пра- 
ва и услова утврђених законом и колективним уговором.

Овај принцип је, одредбама члана 86. став 3. Закона о основним правима из 
радног односа и члана 2. став 32. Закона о колективним уговорима, већ 
установљен за однос колективног уговора према закону. Установљен је, чланом
2. став 2. Општег колективног уговора, и за однос појединачног, односно посеб- 
ног колективног уговора према Ошпгем. Сада је, ево, исти принцип установљен и 
за однос уговора о раду према закону и колективном уговору. Правни систем рад- 
них односа заснива се, дакле, на правилу да конкретнија норма не може за радни- 
ка бити неповољнија од оппггије, односно да норма нижег хијерархијског реда не 
може одређивати мања права од норме вишег хијерархијског реда. Међутим, 
може бити једнако повољна или повољнија од опште норме јаче правне снаге. У 
хијерархији правних аката, уговор о раду је иза закона, Оппггег, посебног и поје- 
дечачног колективног уговора, односно општег акта, али баш зато уговором о 
раду могу бити утврђена већа права и повојнији услови рада од оних које пред- 
виђа појединачни колективни уговор, као најповољнији.

Повољнији положај у односу на права призната најповољнијим колективним 
уговором, није резервисан само за раднике који су засновали радни однос уго-

4. 3. Ивошевић; Коментар Закона о радним односима, 1992. годииа, сгр. 28-289.



вором о раду. Он је једнако доступан и радницима који су радни однос засновали 
по ранијим прописима, а накнадно су закључили уговор о раду. (Види коментар уз 
члан 13. став 2. новела.).

4) Дејсгво ступања на рад. - Ставом 4. одређено је да радник осгварује права, 
обавезе и одговорности из радног односа - од дана ступања нарад.

Радни однос и права, обавезе и одговорности из радног односа, не настају ис- 
товремено. Радни однос настаје закључењем уговора о раду а права, обавезе и 
одговорности из радног односа - ступањем радника на рад. Додуше, ако радник 
одмах по закључењу уговора ступи на рад, он ће истог дана засновати радни однос 
и почети да остварује права, обавезе и одговорности из радног односа, мада се и 
тада то неће десити истовремено, јер закључење уговора предходи ступању на 
рад по самом закону. (Внди коментар уз став 2.). Међутим, обично се ова два дату- 
ма не поклапају због чега је у наредном ставу и речено да се дан ступања на рад 
одређује уговором о раду. Управо зато се и поставља питање: Какав је положај 
радника који је закључио уговор о раду а није почео да ради? После закључивања 
уговора о раду, радик стиче правну моћ да ступањем на рад стекне права и 
преузме обавезе и одговорности из радног односа. До тада је његов радни однос 
празан: радник не ради, не прима зараду, не тече му стаж остигурања, не може 
бити позван на одговорност по прописима о радним односима итд. Радни однос 
постоји, али само као правно стање коме недостаје чињеница сгупања радника на 
рад, да би добио пуну садржину. Тек када се и то догоди, радник постаје носилац
права, обавеза п одговорности из радног односа.51. Другим речима, тек тада ус- 
посгавља радни однос у пуном његовом значењу.

До ступања радика на рад може доћи само после заључења уговора о раду, јер 
онај ко није у радном односу не може бити ни носилац права, обавеза и одговор- 
ности из тог односа. Ступање на рад које уследи раније, нема значај чињенице за 
коју се везују правна дејства. Стога, превремено ступање на рад нема за пос- 
ледицу стицање права и преузимање обавеза и одговорности из радног односа. 
Радник који је почео да ради пре закључивања уговора о раду, налази се у фак- 
тичком раду, све док не закључи уговор о раду и ступи на рад, у смислу става 3. 
члана 9. Закона о радним односима. У фактичком раду је и радник који ступи на 
рад без претхдно донете коначне одлуке о избору по огласу за заснивње радног 
односа, макар закључио и уговор о раду. Наравно, осим у случајевима заснивања 
радног односа без огласа.

Може се десити да изабрани кандидат одређеног дана не ступи на рад. Ако 
постоји оправдан разлог (болест, војна вежба, објективна спреченост и сл.), дан 
ступања на рад би требало одлагати. Али, како треба поступити када таквог ра- 
злога нема? По ранијим прописима тада је примењивана правна фикција да радни 
однос није ни заснован5 б). Поштио таквог прописа сада нема, неизвршење обавезе 
ступања на рад, требало би да доведе до раскида уговора о раду. (Види коментар 
уз став 5.).

5. З.Ивошевић: Заснивање и престанак радног односа 1986. год., стр. 145-148.
6. Види члан 173. став 4. Закона о удруженом раду.



5) Форма и садржина уговора. - Став 5. одређује форму и садржину уговора о 
раду.

Уговор о раду се заључује у писменој форми, која је услов важности уговора 
(forma ad solemnitatem). Зато без уговора у писаном облику нема радног односа, 
чак и када би сагласност о томе постојала. Постоји образац уговора о раду (види 
коментар уз став 6), али он није утврђен као обавезни модел писмене форме, већ 
да би се олакшала примена прописа по његовом закључивању. За писмену форму 
је довољно да уговор буде састављен у писаном облику и да га потпишу ов- 
лашћена лица. Ту важе оппгга правила о писменој форкги7'.

Садржина уговора о раду обухвата: податке о уговорним странама, називу 
радног места и дану ступања радника на рад, као и одредбе о трајању радног 
односа, заради и др. примањима, радном времену, одморима и одсуствима, дисци- 
плинској и материјаној одговорности, раскиду уговора и другим правима и 
обавезама уговорних страна. Наравно, све у складу са законом и колектнвним 
уговором.

Подаци о раднику и предузећу тичу се уговорних страна. За радника се 
обично уноси име, презиме, занимање и адреса. За предузеће се уноси - фирма и 
седиште, односно назив и седиште установе или другог послодавца.

Подаци о радном месту тичу се само његовог назива, који мора бити усклађен 
са опшгим актом о систематизацији.

Подаци о дану ступања на рад односе се на датум, време и место почетка рада, 
а важно је назначити да ће неоправдано не јављање на рад имати за последиду 
раскид радног односа.

Одредбе о трајању радног односа треба да одреде да ли је он заснован на нео- 
дређено или одређено време, ради обављања сезонских послова, ради хитне по- 
требе у трајању до 90 дана или као привремени радни однос поводом неуспелог 
огласа.

Одредбе о зарадн односе се на цену рада радног места и друге елементе за 
њено одређивање, док се одредбе о другам примањнма тичу накнаде зараде, до- 
датка и других облика личних примања.

Одредбе о радном времену треба да одреде да ли ће радник радити са пуннм. 
непуним или скраћеним радним временом, а, с тим у вези, да ли успоставља допун- 
ски или вишеструки радни однос.

Одредбе о одморима односе се на одмор у току дневног рада, дневни одмор, 
недељни одмор, годишњи одмор, одмор за време државних празника и одмор за 
време верских празника.

Одребе о одсуствима тичу се плаћеноги неплаћеног одсуства.
Одредбе о дисциплинсхој одговорности указују на основ и услове одговор- 

ности, дисциплинске мере и могућности уда.гвења са рада и радног места.
Одредбе о материјалној одговорности указују на основ н услове одговорнос- 

ти за штету коју 'радник проузрокује, на раду или у вези са радом у предузећу.

7. С. Перовић: op. cit., стр. 342-348.



Одредбе о другим правима и обавезама тичу се осталих права и обавеза уго- 
ворних страна из ијш  поводом радног односа.

Одредбе о раскиду уговора оставили смо за крај, јер изазивају извесне 
недоумице. Закон регулише отказ уговора о раду, али не садржи посебне одредбе 
о раскиду тог уговора. И образац уговора (који је прописао ресорни министар) 
нема одредбе о раскиду. Зато му и посвећујемо посебну пажњу.

Раскнд уговора о раду. - Раскид ваља разликовати од отказа уговора о раду. 
Раскид може бити споразуман или једностран, док је отказ увек једностран. Али, 
постоје разлике и између једностраног раскида и отказа. Према Закону о облига- 
ционим односима једносграно се може раскинути сваки двострани обавезан уго- 
вор услед неиспуњења обавезе (члан 124), промењених околности (члан 133) и 
немогућности испуњења обавезе (члан 137) док се отказ може дати само код уго- 
ворних односа чије трајање није одређено без навођења разлога, и то увек, осим у 
невреме (члан 358) Додуше, постоје, као изузеци од правила, и посебни прописи о 
отказу уговора о закупу стана или пословне просторије, које отказ везују за 
одређене разлоге. У те изузетке спада и отказ уговора о раду. (Види коментар уз 
члан 89а.) Али, баш зато и ваља разликовати раскжд и отказ уговора.

Шта би, онда, могло бити разлог за раскид уговора о раду?
Радник заснива радни однос закључењем уговора о раду (члан 9. ств 1) а стиче 

права и преузима обавезе и одговорности из радног односа даном ступања на рад 
(члан 9. сгав 4). Закон не одређује шта бива ако радник, без оправданих разлога, 
одређеног дана не отпочне са радом (Види коментар уз став 4). Треба узети да 
тада настаје разлог за раскид уговора услед неиспуњења обавезе радника да 
одређеног дана ступи на рад.

Уговор о раду може бити закључен на основу коначне одлуке о избору по 
огласу за заснивање радног односа. (Види коментар уз став 2.) Закон не одређује 
шта бива ако суд, по тужби учесника огласа, поништи коначну одлуку о избору 
после заснивања радног односа и ступања радника на рад. Треба узети да тада нас- 
таје разлог за раскид уговора услед немогућности радника да настави са радом 
после понипггавања коначне одлуке о избору.

Радни однос може бити заснован без јавног оглашавања, ако радник уложи 
средства у предузеће, на пример, уступањем пословног простора, опреме или 
средстава за рад. Закон не одређује пгга бива ако из неког разлога предузеће, без 
своје кривице, више не буде могло да се користи уступљеним средсгвима. Треба 
узети да тада настаје разлог за раскид уговора услед промењених околности.

Тиме се, међутим, не исцрпљују случајеви раскида уговора о раду. Овај уго- 
вор може да садржи и " друга права и обавезе радника и предузећа". На пример: 
право радника на накнаду за иновацију која се користи у раду, или обавезу радни- 
ка да иновацију приоритетно уступи свом предузећу; право предузећа да радника 
упути на радилиште у иностранству, или обавезу предузећа да раднику обезбеди: 
стан, накнаду за одвојен живот, специјализацију и сл. Повреде ових права, однос- 
но обавеза, таксфе би могле бити разлог за раскид уговора о раду.

До раскида уговора о раду може доћи: на захтев радника, на захтев предузећа 
и по споразуму обе уговорне стране.



Раскид уговра о раду по захтеву радника, последица је неиспуњења обавеза 
предузећа и треба га разликовати од захтева радника за раскид радног односа по 
члану 87. став 1. Закона о радним односима када није потребан никакав разлог, 
осим вол^е за престанак радног односа.

Раскид уговора о раду по захтеву предузећа инидира директор. Он то може 
учинити само када постоји разлог: неиспуњење уговорне обавезе од стране рад- 
ника.

Раскид уговора о раду по споразуму, могу инидирати обе уговорне стране.
Из реченог произлази да једва приметан исказ о раскиду уговора нуди велике 

могућности, којих, изгледа, ни сам законодавац није би свестан, будући да му не 
посвећује готово никакву пажњу.

Ипак, законски основ за раскид уговора о раду постоји, a то је довољно за ње- 
гову примену са становипгга члана 35. став 3. Устава Србије.

6) Елементи уговора о раду. - Став 6. одређује да ближе елементе уговора о 
раду прописује ресорни министар.

Мшшстар за рад, борачка и социјална питања, донео је Правилник о ближим 
елементима уговора ораду ("Службени гласник", бр. 50/95.), којим су утврђена 
два обрасца: 1) образац за закључење уговора о раду и 2) образац анекса промена 
уговора о раду.

Образац уговора о раду није модел обавезне писмене форме (о чему је већ 
било речи), него формулар који треба да уједначи садржину уговора и омогући 
лакшу примену прописа о начину заснивања радног односа. Отуда уговор о раду 
може имати и одредбе којих нема у обрасцу, а не мора садржати неке одредбе 
које образац има, што зависи од облика, односно модификација радног односа 
(пробни рад, радни однос на одређено време, привремени радни однос поводом 
неуспелог огласа, приправнички радни однос, допунски рад, рад са непуним или 
скраћеним радним временом и др.). - Мана овог обрасца је игго не садржи одредбе 
о дисциплинској одговорности радника и раскида уговора о раду, иако би их 
морао имати, с обзиром на одредбу става 5. чијој примени служи.

Образац анекса уговора о раду могао је и да изостане, ако се има у виду да се 
права и обавезе из радног односа стичу и губе на основу коначне одлуке на- 
длежног органа. Та одлука, сама по себи, мења садржину радног односа 
утврђеног уговором о раду, па делује као анекс. Коначна одлука је и извршна, 
тако да радник мора по њој поступити, ако не жели да се изложи ризику тшстшп- 
линске одговорности или престанку радног односа. To не значи да нови уговор о 
раду између истих странака не би могао бити закључен. Могао би, нарочито код 
измене облика или режима радног односа, али то не би био анекс уговора, него 
нови уговор. Промене права, обавеза или стања у истом облику или режиму рад- 
ног односа, не треба да буду праћене анексом уговора. Уосталом, тепжо се може 
замислити анекс уговора као акт распоређивања на друго радно место против 
воље радника, као акт удаљења радника са радног места или са рада, као акт за 
повећање или смањење зараде (коју одређује директор), као акт одобравања 
одсуства или одређивања мировања радног односа и сл.



3. Дисциплинска мера престанка радног односа као отказ уговора о раду

Члан 3. новела додао је члану 76. Закона о радним односима нови члан 76а, 
који гласи:

"Коначном одлуком надлежног дисциплинског органа којим се изриче мера 
престанка радног односа отказује се и уговор о раду".

Дицнплинска мера као отказ. - Ова одредба била би бол>е смепггена у систем- 
атици закона, да је постала став 4. члана 67. или да је заједно са ставом 3. члана 76. 
постала саставни део новог члана 75а, као његов став 2.

Ако надлежни орган донесе одлуку о изрицању дисципинске мере престанка 
радног односа. са њеном коначношћу долази и до отказа уговора о раду. Ко- 
начност одлуке настаје истекомрока за приговор ако он није изјављен, а ако јесте 
- доношењем одлуке о одбијању приговора. Благовремено поднет приговор од- 
лаже наступање коначности све док се о њему не одлучи, по изричитој одредби 
члана 76. став 3. Закона о радним односима. При том је без значаја да ли је 
прошао рок за одлучивање о приговору, односно за подношење тужбе против пр- 
востепене одлуке због ћутања другостепеног органа8). Превремено извршење 
мере престанка радног односа предствља прекршај (члан 114. ств 1. тачка 86).

Наступање коначности одлуке о изрицању најтеже дисциплинске мере, дово- 
ди до отказа уговора о раду, по самом закону, па не изискује достављање писмена 
у смислу члана 90. Закона о радним односима. (Види коментар уз ту одлуку)

Ваља имати у виду да се одредба члана 76а Закона о радним односима 
примењује када је дисциплинска мера престанка радног односа посгала коначна 
после ступања на снагу ових новела. Ако је коначност мере наступила раније, 
њено изрицање значи престанак радног односа без сагласности радника, у смислу 
члана 87. сгав 2. тачка 3. Закона о радним односима.

4. Отказ уговора о раду

Члан 4. новеле додао је члану 89. Закона о радним односима нови члан 89а 
који гласи:

"Радни однос престаје отказом уговора о раду, ако законом није другчије 
одређено".

Отказ уговора. - Поигго је уговор о раду постао нови реквизит заснивања рад- 
ног односа, отказ уговора о раду постао је нови основ за престанак радног односа. 
Он, заправо, није сасвим нов, попгго се разлози отказа ослањају на постојеће раз- 
логе за престанак радног односа. To су разлози због којих и д сада радник могао 
изјавити да раскида радни однос а предузеће је могло одлучити да раднику преста- 
је радни однос без његове сагласности. Постоје, дакле, две групе разлога за отказ 
уговора о раду: у првој су они које користи раднкк а у другој, они које користи 
предузеће.

8. 3. Изошевић: op. cit., стр. 204 и 205.



Радник отказује уговор о раду изјавом да жели раскид радног односа, у смис- 
лу члана 87. став . тачка 1. Закона о радним односима. Дакле, из истог разлога 
због којег му престаје радни однос по његовој вољи.

Предузеће отказује уговор о раду из истих разлога због којих може донети 
одлуку о престанку радног односа без сагласности радника. Ти разлози се 
сврставају у две подгрупе: у једној су облигатни а у другој факултативни. - Обли- 
гатни разлози су одређени чланом 87. став 2. Закона о радним односима: неуспели 
пробни рад или неположен приправнички испит; одбијање распореда; одбијање 
рада у другом предузећу или сгручног оспособљавања, доквалификације, однос- 
но преквалификације радника у сгатусу "технолошког витттка", обезбеђивање от- 
купа стажа, једнократне отпремнине или социјалног осигурања са накнадом 
зараде у трајању од две године; неоправдано изостајање с посла пет узастопних 
радних дана; непрописно заснивање радног односа; обмана при заснивању рад- 
нога односа; неспособност за обављање посла радног места; отварање поступка 
за престанак предузећа; обустава всфења послова приватног предузетника дуже 
од шест месеци; изрицање мере престанка радног односа. Ту би спадало и 
навршавање радног века да Уставни суд Југославије није донео одлуку о 
престанку важења члана 88. Закона о радним односима9\  - Факултативни ра- 
злози су одређени чланом 87. став 3. Закона о радним односима: истек рока код 
заснивања приправничког радног односа на одређено време и одбжјање радног 
ангажовања радника у статусу технолошког вишка10 111

Да се разлози за отказ уговора о раду подударају са основима за престанак 
радног односа, произлази из новелираног члана 106. став 1. тачка 19. Закона о 
радним односима. (Види коментар уз ту одредбу.)

Отказ се даје писменом изјавом с позивом на разлог. (Види коментар уз члан 
90.) Усмени отказ је без учинка. Када отказ даје радник, довољно је да се наведе да 
жели раскид радног односа. Мотиви нису релевантни. Када га даје предузеће, 
нужно је да се наведе и разлог за отказ, јер то, по члану 35. Устава Републике Ср- 
бије, може бити само оно пгго је законом и колективним уговором одређено као 
основ за престанак рданог односа без сагласноти радника. У име предузећа, отказ 
уговора о раду даје директор. (Види коментар уз члан 106. став 1. тачка 19.)

Изјава о отказу уговора о раду> без обзира ко је даје, мора бити слободно 
изражена, јасна и недвосмислена. Она се не може изнуђпвати силом, претњом 
или уценом, нити може бити последица заблуде, преваре или друге мане у вољи 
радника, односно директора предузећа. Њу, наравно, може дати само лице које је 
у стању да схвати значај својих радњи и управља својим поступцима. Изјава о от- 
казу дата у стању неурачунљивосги не производи правно дејство11̂ .

Отказ је, по својој правној природи, једнострана изјава воље. Зато се изјава о 
отказу, када је друга страна прими, не може опозвати. После пријема, она се може 
опозвати само ако на то друга страна пристане. Једнострано опозивање је мо-

9. 3. Ивошевић: op. rit., стр. 243-255.
10. 3. Ивошевић: op.cit., стр. 255-258.
11. 3. Ивошевић: op. dt., стр. 240 и 241.



гућно само ако изјава о опозиву стигне другој страни пре изјаве о отказу или ис- 
товремено са њом12 13 \

Изјава о отказу уговора може се побијати због мана у форми или вољи. To 
може учинити онај у чијој вољи постоји мана. Даке, и радник и предузеће, однос- 
но директор. Према неурачунљивом раднику, преклузивни рокови не теку1'1̂.

Шта значи нсказ да радни однос престаје одказом, ако законом другачије није 
одређено?

Радни однос може престати отказом уговора о раду, само ако је такав уговор 
закључен. Другим речима, ако је радни однос успосгављен на основу новелираног 
члана 9. Закона о радним односима, који се примењује од 1. децембра 1995. год- 
ине. Отказом престаје радни однос и радницима који су радни однос засновали по 
ранијим прописима, уколико су у смислу члана 13. став 2. новела накнадно 
закључили уговор о раду.

Из реченог произлази да је другчије одређено за раднике који су засновали 
радни однос по прописима који су важили до 1. децембра 1995. године, а уговор о 
раду нису накнадно закључили. Њима радни однос не може престати отказом уго- 
вора о раду, пошто тај уговор нису ни закључили. Али, може им престати на осно- 
ву писмене изјаве дате у смислу члана 87. став 1. тачка 1. односно на основу одлуке 
предузећа донесене у смислу члана 87. став 2. и 3. Закона о радним односима. От- 
каз уговора о раду треба разликовати од раскида тог уговора. Отказ се даје из ра- 
злога утврђених законом, а раскид захтева из разлога наведених у самом уговору 
о раду. (Види коментар уз члан 9. став 5.).

5. Форма и садржина отказа

Члан 5. новела изменио је члан 90. Закона о радним односима, утолико што је 
речи: "Одлука о престанку радног односа" заменио речима: "Акт о престанку 
радног односа и отказ уговора о раду”. Због тога члан 90. Закона о радним одно- 
сима сада гласи:

" Акт о престанку радног односа и отказ уговора о раду доставља се раднику у 
писменом облику и садржи нарочито: основ престанка радног односа, образ- 
ложење и поуку о правном леку и правима радника за време привремене незапос- 
лености."

Отказ од стране предузећа. - Отказ се даје у писменом облику, а његова 
садржина одговара акту о престанку радног односа.

Мана ове одредбе је што регулише само отказ уговора о раду који даје 
предузеће, превиђајући да отказ може дати и радник. На срећу, мана није оз- 
биљна, пошто се радник који даје отказ може користити чланом 87. став 1. тачка 
1. Закона о радним односима, тако да ће то учинити писменом изјавом. (Види ко- 
ментар уз члан 89а.)

12. 3. Ивошевић: op. cit., стр. 241.
13. 3. Ивошевић; op. dt., стр. 241.



У погледу форме и садржине отказа уговора о раду који даје предузеће и од- 
луке о престанку радног односа без сагласности радника, нема разлике. Отказ се 
даје раднику у облику писмене изјаве директора а садржи: основ престанка рад- 
ног односа, образложење и поуку о правном леку и правима за време привремене 
незапослености. Основ престанка радног односа је разлог отказа, садржан у 
неком од одредаба члана 87. ст. 2. и 3. Закона о радним односима, што произлази 
из новелираног члана 106. став 1. тачка 19. Закона о радним односима. Образ- 
ложење треба да укаже на аргументе о посгојању разлога. Поука о правном леку 
тиче се приговора а поука о гтравима за време привремене незапослености, соци- 
јалне запггите коју пружа Завод за тржиште рада.

Писмена изјава о отказу доставља се раднику на начин којим се досгавља и 
одлука о престанку радног односа. Ако тај начин није уређен колективним уго- 
вором, односно општим актом, досгављање се врши сходном применом Закона о 
општем управном поступку.

Отказ уговора о раду путем коначне одлуке о изрицању дисциплинске мере 
престанка радног односа ужива посебан третман у погледу достављања. Ту се не 
доставља изјава о отказу, него се врши достављање одлуке о изрицању дисцип- 
линске мере а у њеној изреци треба да буде назначено да представља и отказ уго- 
вора о раду.

6. Овлашћење директора у закључењу и отказу уговора о раду

Члан 6. новела је у члану 106. став 1. Закона о радним односима:
1) додао тачку За која гласи: "За закључење уговора о раду са радником (чл.

9.)";
2) изменио тачку 19. тако да гласи: "19. доноси одлуку о престанку радног 

односа, односно отказује уговор о раду (чл. 87-89а.) ”;

Закључење и отказ уговора о раду. - Ове две одредбе овлашћују директора да 
закључује и отказује уговор о раду.

Закључивање уговора о раду значи да директор саставља и потписује уговор 
о раду у име и за рачун предузећа. Друга страна је радннк.

7. Обавезе предузећа

Члан 6. новела додао је члану 109. Закона о радним односима нов члан 109а 
који гласи:

" Предузеће је дужно да за сваког радника има закључен уговор о раду, однос- 
но други уговор или акт о радном ангажовању радника, као и пријаву на обавезно 
социјално осигурање, у скаладу са законом. Предузеће је дужно да органу инспе- 
кције рада, на његов захтев, достави на увид уговор, односно други акт, као и при- 
јаву на обавезно социјално осигтгурање из става 1. овог члана".



Исправа на основу које радник ради може бити различита, шго зависи од про- 
писа на коме се заснива. Ако радник ради зато што је у радном односу мора посто- 
јати уговор о раду. односно други акт о заснивању радног односа. Уговор о раду 
мора постојати за раднике који су засновали радни однос од 1.12.1995. године па 
надаље, као и за раднике који су радни однос засновали раније али су тај уговор 
накнадно закључили. За раднике који су засновали радни однос пре овог закона a 
нису накнадно закључили уговор о раду, мора постојати други одговарајући акт о 
заснивању радног односа, донет по тада важећим прописима. За радниаке у 
допунском радном односу. мора постојати уговор о допунском раду. За радника 
упућеног на рад у друго предузеће, мора постојати споразум директора. За радно 
ангажовање радника за чијим је радом престала потреба мора постојати одлука 
директора. За волонтера мора постојати уговор о волонтерском раду. За радника 
који обавља привремене или повремене послове, мора постојати уговор о 
вршењу тих послова. За лице ангажовано преко омладинске задруге, мора посто- 
јати одговарајући уговор, и тако даље.

Пријава на обавезно социјално осигурање тиче се здравственог, пензијског и 
инвалидског осигурања, осигурања за случај трудноће и порођаја, осигурања за 
случај незапослености и других облика социјалног осигурања који се, по члану 40. 
Устава Републике Србије, осгварују у складу са законом. Радници у радном одно- 
су остварују социјално осигурање у пуном облику, ако законом није друкчије 
одређено. Радниди на допунском раду осигурани су само за случај повреде на раду 
и професионалне болести. Лица која обављају привремене и повремене послове 
осигурана су за случај повреде на послу и професионалног обозвења а остварују и 
право на пензијско и инвалидско осигурање. Волонтери су осигурани за случај 
повреде на раду и професионалне болести. И тако датБе. Пријава на обавезно со- 
цијално осигурање саставља се испуњавањем прописаног обрасца, а потом 
доставља одговарајућем фонду, односно заводу, или њиховој филијали.

2) Стављање на увид. - Став 2. обавезује предузеће да органу инспекције рада 
стави на увид исправе на основу којих радник ради, као и пријаву на обавезно со- 
цијално осигурање. Предузеће ову обавезу рма само ако то од њега тражи орган 
инспекције рада.

Исправе на основу којих радник ради су: уговор о раду, други акт о заснивању 
радног односа, уговор, споразум и сл. (Види коментар уз став 1.)

Пријава на обавезно социјално осигурање врши се путем обрасца. (Види ко- 
ментаруз став 1.) 8

8. Последица неиспуњења обавезе предузећа

Члан 8. новела додао је члану 110. Закона о радним односима став 2. и 3. који 
гласе:

" Ако предузеће са радником не закључи уговор о раду, односно други уговор 
или акт о радном ангажовању, односно не поднесе пријаву на обавезно социјално 
осигурање у року утврђеном у ставу 1. овог члана орган инспекције рада ов- 
лашћен је да донесе решење о забрани рада предузећа.



Забрана рада из става 2. овог члана може да траје најдуже 30 дана, рачунајући 
од дана коначности решења о забранирада".

1) Забрана рада. - Ако орган инспекције рада установи да предузеће нема 
одговарајућу исправу о радном односу или другом основу за рад радника, или да 
није поднело пријаву на његово обавезно осигурање (види коментар уз члан 
109а), наложиће му, у смислу става 1 овог члана, да у одређеном року отклони ове 
недостатке, а ако оно то не учини, овлашћен је да донесе решење о забрани рада 
предузећа. Овлашћење није обавеза, па ово решење може, али и не мора, бити 
донето. О забрани рада орган инспекције одлучује решењем, против којег 
предузеће има право жалбе по прописима општег управног посгупка. Решење де- 
лује од коначности.

На овај начин орган инспекције рада пропшрује своја овлашћења у вршењу 
надзора. Забрана рада је радикална мера, јер изазива озбиљне последице, поигго 
се са обуставом рада обуставља и стицање добити. Али, забрана рада погађа и 
раднике, јер они за време њеног трајања не раде, па, самим тим, не остварују ни 
зараду. Пошто они нису криви за пропусте предузећа, законодавац је њихов по- 
ложај требало да уреди одредбом о праву на накнаду зараде због прекида рада. 
Зато остаје да пропуст закона буде отклоњен Општим или другим колективним 
уговором. Дотле се радници могу користити установом накнаде штете из члана 
85. Закона 6 радним односима.

2) Трајање забране. - Забрана рада може трајати најдуже 30 дана, од дана ко- 
начности решења о забрани. Решење постаје коначно истеком рока за жалбу, a 
ако је она баговремено поднета - достављањем решења о одбијању жалбе 
предузећу. Забрана ће трајати 30 дана само ако недостаци не буду отклоњени. 
Она, иначе, треба да престане чим престану и разлози за њено одређивање. У том 
смислу треба да буде срочена и изрека решења о забрани. Трајање забране по от- 
клањању недостатака не би имала смисла.

По истеку времена забране, предузеће наставља са радом, макар и неотк- 
лонило недостатке. Наравно тиме не престају овлашења у погледу покретања 
прекршајног поступка.

Ако предузеће настави са истом праксом, забрана се може поново одредити, 
јер њено најдуже трајање није везано за календарску годину.

9. Одлагање извршеља

Члан 9. новела изменио је члан 112. Закона о радним односима, утолико што 
је:

1) у ставу 2. после речи "престанку рада" додао запету иречи: "односно отка- 
за уговора о раду";

2) у ставу 3. брисаореч: "не" 1

1) Захтев за' одлагање извршења. - Овај захтев и одлука органа инспекције 
рада о њему, односи се не само на одлуку о престанку радног односа, него и на от- 
каз уговора о раду.



2) Суспензивност жалбе. - Жалба против решења органа инспекције рада 
добила је суспензивно дејство, тако да одлаже извршење побијеног решења.

10. Начагање исплате - гарантоване нето зараде

Члан 10. новела додао је члану 112. Закона орадним односима нови члан 112а 
који гласи:

" Орган инспекције рада, на захтев радника, наложиће пословодном органу да 
раднику исплати гарантовану нето зараду, у складу са законом, односно другим 
прописом".

Исплата гарантоване нето зараде. - Орган инспекције рада је овлашћен да 
пословодном органу наложи да раднику исплати гарантовану нето зараду, ако он 
такав захтев буде поднео. Г арантована нето зарада утврђена је чланом 46а став 3. 
и 4. и члан 466 и 46в. Закона о радним односима а њену висину утврђује Влада. 
(Види коментар уз ове одредбе)

11. Казнене одредбе
Новеле су прописале и прекршаје за правно лице и пословодни орган.
1) Прекршаји за правно лице. - Члан 11. новела додао је члану 113. став 1. За- 

кона о радним односима одредбе по којима правно лице чини прекршај: ако зас- 
нује радни однос супротно одредбама члана 9. (нова тачка 1, због које је ранија 
тачка 1. постала тачка 1а); ако раднику утврди накнаду зараде супротно члану 23. 
став 4. (тачка 16); ако органу инспекције рада не стави на увид уговор, односно 
други акт из члана 109а (тачка 7а).

2) Прекршаји пословодног органа. - Члан 12. новела додао је члану 114. став 
1. Закона о радним односима, одредбе по којима пословодни орган чини 
прекршај: ако не дозволи синдикално организовање и деловање у смислу члана 4 
(нова тачка 1, због које је ранија тачка 1, постала тачка 1а); ако са радником зас- 
нује радни однос супротно одредбама чл. 7,9,10,11. и 13. (тачка 1а); ако радника 
распореди супротно члану 62. (тачка 8а); ако раднику престане радни однос су- 
протно члану 76. став 3 (тачка 86); ако раднику престане радни однос супротно 
члану 87. став 2. (тачка 8в); ако изврши одуку пре њене коначности супротно 
члану 100 (тачка 11а); ако раднику не исплати гарантовану зараду из члана 112а 
(тачка 14.).

12. Положај затечених радника

Члан 13. новела гласи:
" Ако је радник, до дана ступања на снагу овог закона, засновао-радни однос у 

складу са законом и колективним уговорм, сматра се да је засновао радни однос у 
складу са чланом 2. овог закона.

Са радником из сгава 1. овог члана може да се закључи уговор о раду у складу 
са овим законом".



1) Изједначавање материјално-правног положаја. - Став 1, уствари, одређује 
да радници који су засновали радни однос по ранијим прописима, имају иста пра- 
ва, обавезе и одговорности, као и радници који су радни однос засновали по одред- 
бама новелираног члана 9. Закона о радним ондосима. Њихов једнак положај 
обезбеђен је правном фикцијом да су и затечени радници засновали радни однос у 
смислу тих одредаба.

Затечени и нови радниди имају апсолутно једнак положај са становишта ма- 
теријалне садржине радног односа. Али, не и са становиша форме. Акти на осно- 
ву којих су затечени радници засновали радни однос, не могу се поистоветити са 
уговором о раду. To има за последицу расличите начине престанка радног односа. 
Док радницима који нису закључили уговор о раду, радни однос престаје писмен- 
ом изјавом да раскидају радни однос шга одлуком о престанку радног односа без 
њихове сагласности, дотле радницима који су закаључили уговор о раду радни 
однос престаје отказом уговора о раду, при чему се у оба случаја примењују исти 
материјално - правни прописи. (Види коментаре уз члан 89а и 90.)

2) Изједначавање формално-правног положаја. - Да би се радници који су 
засновали радни однос по ранијим прописима, и у формално-правном смислу 
изједначили са радницима који заснивају радни однос по важећим прописима, 
став 2. предвиђа да и затечени радници могу закључити утовор о раду у смислу 
новелираног члана 9. Закона ор радним односима. Ако га закључи, између њего- 
вог радног односа и радног односа успостављеног после 1. децембра 1995. године, 
неће бити ни формално-правних разлика у погледу престанка радног односа.

13. Ступање на снагу закова

Члан 14 новела гласи:
" Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у " Службеном 

гласнику Републике Србије".

Дан ступања на снагу закона. - Новеле су ступиле на снагу 1. децемра 1995. го- 
дине, осам дана по објављивању. Новеле су објављење у "Службеним гласнику 
PC", бр. 49/95, од 24.11.1995. годнне. II

II Новеле у знаку јарца

У знаку јарца рођен је Закон о изменама и допунама Закона о радним односи- 
ма ("Службени гласник PC", бр. 53/95). Онје објавл>ен28. децембра 1995. године a 
ступио је на снагу 1. децембра 1995. године. Његове одредбе, што и приличи јарду, 
окренуте су заради и другим личним примањима а уводе и нови основ за 
престанак радног односа у вези са зарадом.

1. Зараде и друга лична примања

Члан 1. новела мења члан 46. Закона о радним односима, тако да гласи:



"Радник има право на одговарајућу зараду. у складу са законом и колек- 
тивним уговором.

Зарада у смислу члана 1. овог члана, јесте зарада коју радник оствари на осно- 
ву цене рада. радног учинка и времена проведеног на раду, у складу са законом и 
колективним уговором.

При утврђивању цене рада из става 2. овог члана, полази се од цене за најјед- 
ноставнији рад, сложености послова, одговорности, стручне спреме и услова ра- 
да.

Цена рада за најједноставнији рад из става 3. овог члана утврђује се колек- 
тивним уговором у износу већем од гарантоване нето зараде.

Поред зараде, радник има право на додатак, накнаду и остала примања, у 
складу са законом и колективним уговором".

1) Право на зараду. - Ставом 1. је одређено да радник има право на одговара- 
јућу зараду. Ово право има порекло у члану 36. сгав 1. Устава Републике Србије, a 
уређује се законом и колективним уговором.

Закон о радним односима уређује зараду управо одредбама овог члана. 
Одредбе о заради садржи и Закон о колективним уговорима ("Службени гласник 
Р С ', бр. 6/90 и 45/91). Закон о платама у државним органима (" Службени гласник 
PC", бр. 53/95) регулише зараду изабраних, именованих, постављених и запослен- 
их лица у тим срединама.

Оппгга и колективни уговор садржи бројне одредбе о заради и начину њеног 
одређивања. Оне се примењују у свим радним срединама ако законом није 
друкчије одређено. Зараду регулишу и посебни, односно појединачни колективни 
уговори.

Зарада се остварује на основу рада, а не радног односа. Без рада нема зараде и 
када радни однос постоји. Али, као пгго свакн рад није исти, није иста ни зарада по 
основу рада. To је и разлог што радник остварује право на одговарајућу зараду. О 
елементима за одређивање такве зараде, управо ће бити речи.

2) Елементи за одређивање зараде. - Према ставу 2, одговарајућа зарада је 
зарада коју радник оствари на основу цене рада, радног учинка и времена 
проведеног на раду, у складу са законом и колективним уговором.

Цена рада није унипетална категорија, јер Општи колективни уговор позна- 
је: најнижу цену рада, основну цену рада и цену рада радног места.

Најнижа цена рада је цена за најједноставнији рад са пунима радним времен- 
ом. Њу, зависно од трошкова живота, утврђује Веће савеза синдиката, Привредна 
комора и Влада у поступку преговарања, најкасније до краја текуће године за 
наредну годину. Висина ове цене је променљиваЈер Општи колективни уговор (у 
члану 12) садржи механизам за њено усклађивање са растом трошкова живота и 
падом индустријске производње. Она, међутим, мора бити већа од износа гаран- 
товане нето зараде. (Види коментар уз став 4.) Најнижа цена рада у појединачном 
колективном уговору може бити одређена у већем износу од најниже цене рада у 
посебном, односно Општем колективном уговору.



Основна цена рада се утврђује по групама послова које се образују зависно од 
степена стручне спреме, тако што се најнижа цена рада помножи коефицијентом 
групе. Оишти и колективни уговор утврђује (у члану 11) десет група послова, од 
неквалификованог радника до доктора наука, одређујући за сваку групу 
коефицијент чија је најнижа вредност 1,00, а највиша 3,50. Еви тих група:

Група
послова Захтев стручности Коефицијент

I не захтева се стручност (неквалификовани рад- 
ник) 1,00

и захтева се стручна оспособљеност у трајању од 
шест месеци (I степен) 1,10

ш захтева се стручна оспособљеност у трајању 
преко шест месеци до две године (П степен) 1,35

IV
захтева се стручност која се стиче средњим 
образовањем у трајању од две до три године (III 
степен)

1,50

V
захтева се стручност која се стиче средњим 
образовањем у трајању од четири или више год- 
ина (IV степен)

1,60

VI
захтева се стручност која се стиче специјализа- 
цијом на основу стручности средњег образовања 
(висококвалификовани радник) (V степен)

1,85

VII Захтева се стручност која се стиче вишим обра- 
зовањем (VI степен) 2.00

VIII
захтева се стручност која се стиче 
факултетским, односно високнм образовањем 
(VII степен)

2,50

IX

захтева се стручност која се стиче магис- 
тратуром или специјализацијом на основу 
факултетског, односно високог образовања 
(VII!)

3,00

X захтеа се стручност која се стиче докторатом 
наука (VIII степен) 3,50

Основна цена рада у појединачном колективном уговору може бнти 
одређена у већем износу од основне цене рада у посебном, односно Општем коле- 
ктивном уговору.

Цена рада радног места утврђује се појединачним (ређе посебним) колек- 
тивним уговором, на основу основне цене рада одговарајуће групе послова, 
сложености, одговорности и услова рада. (Види коментар уз став 3.) Оновне цене



рада из тог колективног уговора не могу да буду ниже од основних цена рада 
утврђених Општим колективним уговором. Али, могу бити више. Сложеност, 
одговорност и услови рада, вреднују се на основу норматива и стандарда за 
одређен технолошки процес рада уз оптимално коришћење радног времена 
(члан 16. ОКУ). Ове нормативе и стандарде утврђује надлежни орган у 
предузећу, имајући у виду техничко-технолошка својста рада у одређеној облас- 
ти. Синдикат може захтевати арбитражу утврђених норматмва и стандарда од 
стране стручне институције или комисије, чији налаз обавезује. Приправнику се 
мора обезбедити цена рада у висини од 80% од основне цене рада групе послова 
којој пршада радно место за које се оснособљава.

Радни учинак је резултат рада а он завнси не само од цене рада које су ун- 
апред одређене, него и од ефеката обављеног рада у погледу квалитета, кван- 
титета, степена искоришћености средстава рада, степена уштеда, степена шкарта 
н сл. Ови ефекти се вреднују мерилима за утврђивање реултата рада које 
одређује надлежни орган у предузећу (чл 17. ОКУ). Радни учинак је променљив, 
за разлику од цене рада, као константне обрачунске вредности (која се, додуше, 
може и мењати, али да би опет била константна). Због променљивости радног 
учинка, потребно је одредити меру која обезбеђује право на пуну зараду. Та мера 
представља стопродентни учинак пројектован нормативима и стандардима, 
односно другим критеријумзша за вредновање резултата рада.

Време проведено на раду односи се на минули рад, за разлику од цена рада и 
радног учинка који се односе на живи рад. Минули рад се, према Опиггем колек- 
тивном уговору (члан 23), вреднује процентом од 0,5 цене рада радног места за 
сваку пуну годину рада остварену у радном односу. За раднике који имају право на 
увећани (бенефицирсани) стаж осигурања, овај проценат се сразмерно увећава.

Утврђивање зараде је у надлежности директора. Он, на основу свих 
наведених елемената, одређује висину зараде за сваког радника, на шта га ов- 
лашћује члан 10. став 1. Закона о колективним уговорима. Против одлуке дирек- 
тора радник може изјавити приговор, који нема суспензивно дејство (члан 100 
ЗРО).

Зарада се одређује према пословима које радник обавља, али у оквиру ст- 
ручне спреме коју има. Отуда раднику не припада већа зарада ако ради на послов- 
има који захтевају већи степен стручне спреме од оног који има. Једини изузетак 
постоји када су предвиђени алтернативни захтеви стручности. Тада се, по 
Општем колективном уговору (члан 11. сгав 3) зарада одређује по основној цени 
рада утврђеној за већи степен стручности. Овај став изражен је и у одлуци 
Врховног суда Србије Рев. бр. 1905/95 од 25.5.1995. године.

И директор има право на зараду. Она се, по члану 10. став 2. Закона о колек- 
тивним уговорима, утврђује уговором између директора и предузећа у чије име 
исгупа орган управљања. To може, али и не мора, бити посебан уговор. Отуда се 
зарада може одредити и уговором о менаџменту, којим се уређују сва питања у 
вези са вршењем пословодне функције.



3) Цена рада радног места. - Став 3. одређује начин утврђивања цене рада за 
одређено радно место. Она зависи од најниже цене рада, сложености послова, 
одговорносги, стручне спреме и услова рада.

Најнижа цена рада заједно са коефицијентом за одређену групу послова, 
образује основне цене рада у предузећу, које не могу бити неповољније од ос- 
новних цена рада по Општем колективном уговору.

Сложеност послова служи да се разграниче послови у оквиру исте групе, 
односно стручне спреме. Сложенији послови изискују веће знање и способности 
радншса. Другим речима, већи степен умећа, извежбаности. вичности, спретнос- 
ти, умешности и других радних квалитета. Сложенији послови траже и већи сте- 
пен концентрације, пажње, прецизности, стрпљења и других психофизичких 
својстава личности.

Одговорност на раду произлази из значаја послова који су раднику поверени. 
Одговорност се одређује с обзиром на: руковођење радом, значај радног места, 
руковање средствима рада, ризике угрожавања сигурности људи и имовине, ст- 
арање о законитости, о животу, здрављу, васпитању и сл. Сложенији послови су 
по правилу и одговорнији, али има и послова који нису сложени, а јесу одговорни 
(чување банке, фабрике, постројења и сл.).

Стручна спрема је школска спрема одговарајуће струке. Она се стиче у вери- 
фикованим образовним инсгитуцнјама. Јединсгвеним основама за класификаци- 
ју занимања и стручне спреме, установљено је осам степена стручне слреме.14) 
Они су послужили u као основи за одређивање основне цене рада по групама 
послова. Услови рада су релевантни ако радника излажу ризицима професионал- 
не патологије (бука, вибрације, јонизујућа зрачења. влага, висока или ниска тем- 
пература, рад под земљом или у висинама, тешки послови и сл.) или другим 
неповољним захтевима радног процеса (рад ноћу нли у сменама), прековремени 
рад, рад у дане празника и сл.).

4) Најннжа цена рада. - Став 4. се односи на цену рада за најједноставнији рад. 
Она се утврђује колективним уговором и мора бити већа од гарантоване нето за- 
раде.

Према Ошигем колективном уговору (члан 12), најнижу цену рада, у поступ- 
ку преговарања, утврђују Веће Савеза синдиката, Привредна комора и Влада. 
Они то чине најкасније до краја текуће године за наредну годину, с тим што је 
могу усклађивати са порастом трошкова живота и падом индустријске произ- 
водње по одређеној методологији.

Множењем најниже цене рада са коефицијентом одређеним по групама 
повгова, добија се основна ц°ча рада, која служи да се, уз помоћ норматива, стан- 
дар з и других мерила за вредновање сложености, одговорности и услова рада, 
дсфе до цене рада одређеног радног месга.

Износ најниже цене рада мора бити већи од износа гарантоване нето зараде. 
(Види коментаруз члан 46а.) 14

14. 3. Ивошевић: op. cit., стр. 41-43.



Најнижа цена рада утврђена појединачним колективним уговором може 
бити већа од најниже цене рада утврђене посебним, односно Општим колек- 
тивннм уговором.

5) Додатак, накнаде и осгала примања. - Став 5. одређује да радник, поред за- 
раде, има право на додатак, накнаду и остала примања.

Додатак на зараду исплаћује се: за рад у дане државних празника, за рад ноћу 
и за прековремени рад. Висина додатка је утврђена Општим колективним уго- 
вором (члан 24).

Накнада зараде се исплаћује без рада у случајевима одређеним законом, 
односно колективним уговором, на пример, за време привремене неспособности 
за рад, породиљског одсуства, удаљење са рада, годишњих одмора, плаћеног 
одсуства, стручног оспособљавања; због преквалификације или доквали- 
фикације, прекида рада. давања крви, ткива или делова тела, за присуствовање 
седницама одређених органа, учешћа у радно-производним такмичењима, војне 
вежбе; за иновације, рационализације и друге облике стваралаиггва итд. За неке 
од ових накнада висину одређује закон (привремена неспособност за рад, по- 
родиљско одсуство, удаљење са рада, војна вежба), за неке колективни уговор 
(члан 25. ОКУ), за неке индивидуални уговор (иновације, рационализације и др. 
видови сгваралаиггва).

Остала примања радника тичу се: регреса за годишњи одмор, отпремнине 
при престанку радног односа, јубиларне награде, теренског додатка, одвојеног 
живота, трошкова превоза, дневница, топлог оброка, солидарне помоћи, помоћи 
у случају смрти радика итд. Ова примања имају порекло у колективном уговору 
(члан 29. ОКУ), а изузетно у подзаконским актима (дневнице).

2. Исплата зараде и гарантована нето зарада

Члан 2. новела додао је члану 46. Закона о рдним односима три нова члана:

"Члан 46а

Предузеће је дужно да раднику исплати одговарајућу зараду, у складу са за- 
коном, односно колективним уговором.

Зарада се исплаћује у роковима утврђеним колективним уговором, а најмање 
једанпут месечно.

Када предузеће, услед поремећаја у пословању, није у могућности да обезбе- 
ди средства за исплату радницима у складу са колективним уговором, или на 
нивоу вишем од средстава потребних за исплату гарантоване нето зараде, дужно 
је да раднику исплати гарнтовану нето зараду ради обезбеђења његове матери- 
јалне и социјалне сигурности.

Износ гарантоване нето зараде утврђује Влада Републике Србије, по пред- 
ходно прибављеном мишљењу Већа Савеза синдиката Србије и Привредне ко- 
море Србије.



Члан 466

Гарантована нето зарада припада раднику за рад у пуном радном времену, 
односно у времену које се изједначује са пуним радним временом, а сразмеран део 
за рад у непуном радном времену, као и за остварени радни учинак по основу нор- 
матива, стандарда и других критеријума у скаду са колективним уговором.

Члан 46в

Предузеће је дужно да у случају исплате гарантоване нето зараде организа- 
цији надлежној за послове платног промета достави обрачун о исплати гарантов- 
ане нето зараде, на обрасцу чију садржину прописује минисгар рада".

1) Дужност исплате зараде. - Став 1. члана 46а. обавезује предузеће да радни- 
ку исплати одговарајућу зараду остварену у складу са законом, односно колек- 
тивним уговором. Зарада се стиче радом, а њена висина утврђује на основу цене 
рада, радног учинка и времена проведеног на раду. (Види коментар уз члан 46. 
став 14.)

2) Начнн исплате зараде. - Став 2. члана 46а одређује да се зарада исплаћује у 
роковима утврђеним колективним уговором, а најмање једанпут месечно.

Зарада се исплаћује најмање једанпут месечно, али колективни уговор може 
одредити у два или више оброка.

Исплате се врше у готовом новцу, али ако радник тражи или присгаје, могу се 
вршити и преко текућег рачуна, односно на други начин. Неготовинске исплате 
нису могуће без сагласности радника.

Радник може овластити друго лице да у његово име и за његов рачун прими 
исплату зараде. У случају смрти радника, заостала зарада се исплаћује његовом 
наследнику.

3) Гарантована нето зарада. - Став 3. члана 46а односи се на обавезу исплате 
гарантоване нето зараде. Она се исплаћује кад предузеће, услед поремећаја у 
пословању, није у могућности да обезбеди средства за исплату зарада радницима у 
складу са колективним уговором, или на ннвоу вишем од средстава потребних за 
исплату гарантоване нето зараде. Поремећаји у пословању могу имати различите 
узроке (техничке, технолошке, економске, административне, пословне и др.), али 
су релевантни само уколико су у узрочној вези са немогућношћу обезбеђивања 
средстава за исплату одговарајуће зарраде или зараде која је мања од ње а већа од 
гарантоване нето зараде. Ако, дакле, поремећаји у пословању доведу до оваквих 
последица, предузеће има обавезу да раднидима исплати гарантовану нето зараду 
ради обебеђења њихове материјалне и социјалне сигурносги.

Пошто се немогућност обезбеђивања потребних средстава тиче свих запос- 
лених у предузећу, режим гарантоване нето зараде обухвата све раднике, па није 
могућно да неки примају гарантовану, а неки одговарајућу зараду.

Гарантована нето зарада уведена је у наш правни систем Уредбом о зарадама 
за време примене санкција међународних организација ("Службени гласник PC", 
бр. 10/94,29/94,36/94 и 40/94) а сада је добила третман законом уређене установе.



4) Износ гарантоване нето зараде. - Према ставу 3. члана 46а. износ гарантов- 
ане нето зараде утврђује Влада, пошто предходно прибави мишљење Већа Саве- 
за синдиката и Привредне коморе.

5) Услови за остваривање гарантоване нето зараде. - Према члану 466, пос- 
тоје два услова за остваривање права на гарантовану нето зараду: један се односи 
на радно време а други, на радни учинак. Зависно од тога, радник осгварује право 
на пун, или сразмеран износ гарантоване нето зараде.

Пун износ гарантоване зараде припада раднику за рад у пуном радном вре- 
мену и за радни учинак којим се обезеђује право на пуну зараду. - Пуно радно 
време износи 40 часова недељно, пггз одређује члан 30. став 1. Закона о радним 
односима15). Са пуним је изједначено скраћено радно време за рад на нарочито 
тешким, напорним и по здравље штетним пословима и за рад у привредним 
делатностима који се обавља у три или четири смене или ноћу, пгго одређује члан 
33. став 4. Закона о радним односима16). Радни учинак за пуну зараду оцењује се 
према мери која, по нормативима и стандардима, односно другим критеријумима, 
одређује стопроцентни пројековани учинак у датим условима рада. (Види комен- 
тар уз члан 46. став 2.)

Сразмеран износ гарантоване нето зараде припада раднику за рад са непуним 
радним временом и раднику са пуним радним временом чији је радни учинак ис- 
под мере који обезбеђује стопродентни пројектовани учинак у датим условима 
рада. (Види коментар уз члан 46. сгав 2.)

Припадајући износ гарантоване нето зараде израчунава се сваког месеца док 
не престану услови за његову исплату.

6) Обрачун гарантоване нето зараде. - Према члану 46в, предузеће је дужно 
да у случају исплате гарантоване нето зараде организацији за послове платног 
промета, достави обрачун њене исплате, на обрасцу чију садржину прописује ре- 
сорни министар.

Министар за рад, борачка и социјална питања донео је Правилник о 
садржини обрасца за обрачун гарантоване нето зараде ("Службени гласник PC", 
бр. 1/96), којим је утврђен образац за месечни обрачун ове зараде.

3. Нови основ престанка радног односа

Члан новела је у члану 87. став 2. Закона о радним односима после тачке 9. 
додао нову тачку 9а која гласи:

"9а ако је оснивач, односно суоснивач предузећа које обавља исту или сличну 
делатнос као предузеће у које је радник у радном односу".

Нелојална коикуренција као основ престанка радног дноса. - Овом одред- 
бом уведен је нови основ за престанак радног односа без сагласности радника. За 
раднике који су засновали радни однос уговором о раду, он представља разлог за 
отказ тог уговора. (Види коментар у члану 89а и 90.)

15. 3. Ивошевић: op. tit., стр. 109. и 110.
16. 3 Ивошевић: op. cit., стр. 112-114.



До сада је овај основ био предвиђен у члану 4. Закона о посебним.условима за 
заснивање и престанак радног односа за време примене санкција Савета безбед- 
ности Организације уједињенихнација ("Службени гласник PC", бр. 47/93), али 
као својеврсна мешавина основа за пресганак радног односа по сили закона и без 
сагласности радника. Сада је овај основ јасно сврстан у групу основа за престанак 
радног односа против воље радника.

Основ се огледа у околности да је радник оснивач, или суоснивач предузећа 
које обавља исту или сличну делатност као и предузеће са којим је радник у радн- 
ом односу.

Статус оснивача, односно суоснивача утврђује се на основу података из рег- 
испра привредног суда. Бављење истом или сличном делатношћу процењује се по 
прописима о класификацији делатности.

За разлику од ранијег (већ поменутог) прописа, који је имао у виду обављање 
било које привредне или друге делатности, ова одредба своди основ за престанак 
радног односа на обављање исте или сличне делатности.

Нелојална конкуренција је и раније била разлог за престанак радног односа, 
али у поступку изрицања најтеже дисциплинске мере, при чему је обично трети- 
рана као неизвршавање обавезе савесног рада, односно рада у интересу 
предузећа, о чему сведочи пресуда Врховног суда Србије Рев. бр. 2996/92 од 
08.10.1992. год.

4  Казнена одредба

Члан 4. новеле је члану 114. став 1. Закона о радним односима после тачке 12. 
додао нову тачку 12а. којом је прописано да пословодни орган чини прекршај ако 
не донесе одлуку о престанку радног односа у смислу члана 87. став 2. тачка 9а 
тога Закона.

5. Престанак фонда

Члан 5. новела гласи:
"Закон о Фонду средстава за исплату најнижихзарада и накнада ("Службени 

гласник PC", бр. 46/91) пресгаје да важи 1. јула 1996. године.
Фонд средстава за испату најнижих зарада и накнада основан Законом, из 

става 1. овог члана престаје сарадом 1. јула 1996. године.
Средства Фонда из става 2. овог члана могу се одобравати за исплату гаран- 

товане нето зараде и накнаде зарада закључно са исплатом за месец април 1996. 
године, у складу са Законом из става 1. овог члана и прописнма који су важили до 
дана ступања на снагу овог Закона". 1

1) Престанак важења закона. - Став 1. одређује 1. јул 1996. године, као дан 
пестанка важења Закона о Фонду средсгава за исплату најнижих зарада и накна- 
да.

2) Престанак Фонда. - Став 2. одређује да 1. јула 1996. године престаје са ра- 
дом и сам Фонд основан законом из сгава 1. овог члана.



3) Престанак употребе средстава Фонда. - Став 3. одређује да се средства 
Фонда могу користити закључно са исплатом за месец април 1996. године.

6. Престанак важностн закона
Члан 6. новела гласи:
" Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о посебним ус- 

ловима за заснивање и престанак радног односа за време примене санкција Саве- 
та безбедности Организације УједињенихНација" ("Службеш гласник PC", бр. 
47/93.).

Дан престанка важности закона. - Закон из ове одребе престаје да важи на 
дан ступања на снагу овог закона. (Види коментар уз члан 7.)

7. Ступање на снагу закона
Члан 7. новела гласи:
"Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије".

Дан ступања на снагу закона. - Новеле су ступиле на снагу 5. јануара 1996. год- 
ине, осам дана по објављивању. Новеле су објављене у "Службеном гласнику 
PC", бр. 53/95.28. децембра 1995. године.



Др Гордана Илић-Попов, 
доцент ПравноГ факултета 
Универзитета у БеоГраду

Измене пореских закона у Републици Србији - 
корак напред или корак назад у пореској реформи?

1. Уводне напомене

Народна скупштина Републике Србкје је на свом заседању крајем 1995. год- 
нне усвојила "пакет" измена републичких пореских закона. Предложене новине, 
како у сфери непосредног опорезивања, тако и у сфери посредног опорезивања 
и код опорезивања имовине, почеле су да се примењују почев од 1. јануара 1996. 
године.

Економскн. полжгички, социјални и други разлози условили су, у одређеним 
ситуацијама, одсгупање од рестриктивног одобравања пореских подстицаја, тако 
да су повећани износи неких пореских олакшица, односно продужен је рок за 
коришћење неких пореских ослобођења. Поред тога, одређен број измена 
учињен је да би се отклонили извесни пропусти и нејасноће у досадашњим 
пореским решењима, који су у пракси доводили до избегавања ллаћања пореза. 
Одложена је, опет, примена синтетичког пореза на доходак грађана. Уведен је 
тзв. "мини ГГГГВ" код промета дуванских прерађевнна, алкохолних пића и кафе. 
Имајући у виду раст цена који је у 1995. годиш био на годишњем нивоу од 120%, 
повећан је износ затезне камате за неблаговремено плаћање пореза, са 0,1%, на 
0,4% дневно. Такође, повећани су и износи новчаних казни за обвезнике који 
избегну да плате порез. Најзад, учињене су и измене које су порески систем



Републике Србије учиниле, у значајној мери, неконзисгентним, о чему ће у 
даљем тексту бити, посебно, више речи.

2. Опорезивање добити корпорација

2.1. Измене код дефинисаља пореског обвезника

Од свих измена српског пореског система, усвојених крајем прошле године, 
свакако је најкрупнија она која се тиче дефинисања обвезника пореза на добит 
корпорација. Поред друпггава капитала (деоничко друштво, друштво са 
ограниченом одговорношћу, командитно друштво на деонице), обвезником 
пореза на добит корпорација не сматрају се више само друштвена предузећа, 
јавна предузећа у друштвеној и државној својини, задруге и задружна предузећа, 
установе и недобитна удружења1' који, продајом производа на тржишту или 
вршењем услуга уз накнаду, осгварују вишак прихода над расходима, већ је, 
према тексту најновијих измена Закона о порезу на добит корпорација (у даљем 
тексту: ЗПДК)1 2 3̂ обвезник овог пореског облика свако правно лице.3)

To, практично, значи да је, са доношењем оваквог решења, напуштен кон- 
цепт према коме су само друштва капитала (корпорације) изложена обавези 
плаћања пореза на добит корпорација. Основну линију разграничења између, с 
једне стране, правних лица која су обвезннци пореза на добит корпорација и, с 
друге сгране, правних лица чији се пословни резултат опорезује у складу са прин- 
ципом фискалне транспарентности, предсгавља одговорност власника, односно 
чланова за обавезе правног лица. Порезу на добит корпорација подвргнута су, у 
начелу, само она правна лица чији власници, односно чланови одговарају за 
обавезе правног лида само до висине свог улога у њему. Сва остала правна лида, 
код којих власници, односно чланови одговарају целокупном својом имовином за 
обавезе правног лица, представљају фискално транспарентне ентитете, и опоре- 
зују се порезом на доходак грађана.4̂  У модерним трговачким законодавствима 
ови облици трговачких друштава називају се друштвима лица. Пореско право у 
Србији није аутоматски преузело критеријуме трговачког права, па су тако при-

1. С обзиром на специфичности економске стварности у Србији, круг обвезника пореза на 
добит корпорација је дефинисан нешто шире него што је то, иначе, уобичајено у савре- 
меним пореским системима.

2. Служ бени Гласник PC , бр. 43/94 и 53/95.
3. Вид.: члан Г, став 3. ЗПДК.
4. Под француским утицајем, југословенски Закон о предузећима је преузео решење према 

коме друштва лица (ортачко друштво и командитно друштво) имају својство правних 
лица. Олично решење постоји и у Белгији, Шпанији, Португалији и у латиноамеричким 
државама Међутим, у земљама у којима је присутан снажан утицај германске традиције, 
као и у англосаксонском трговачком праву, друштва лица немају својство правног лица, 
па се имовина коју "поседује" друштво лица сматра заједничком имовином чланова 
друштва.



ватна предузећа, пољопривредна газдинства и радње са својством правног ттитта5) 
6ијш третирани као фискално транспарентне целине, иако је одговорност 
њихових власника пер легем ограничена.

Изменама зпдк с краја 1995. године учињена је, дакле, без икаквог претход- 
ног образложења и изношења убедљиве аргументације, радикална промена у 
пореском систему која је нарушила оппгги концепт на којем је базирана пореска 
реформа у Републици Србији 1992.године. Јер, и друпггва капитала, и друштва 
лица (друштво са неограниченом солидарном одговорношћу чланова, коман- 
дитно друштво, пољопривредно газдинство и једноперсонално друштво са 
ограниченом одговорношћу6̂ ) постали су обвезници исгог пореза, пореза на 
добит корпорација. Колико схватамо садашње решење, обвезник пореза на 
доходак грађана за приходе од самосталне делатносги осгаје само физичко лице, 
власник радње, као и оснивач неког другог облика пословања (канцеларија, 
биро, сервис, агенција, студио, апотека и др.) организованог у складу са одред- 
бама Закона о приватним предузетницима7* (у даљем тексту: предузетник). 
Приватно предузеће које је, као такво, и даље присутно у економској стварности 
Србије, и даље није експлицитно поменуто ни у ЗПДГ, нити у ЗПДК.

Да сгвар буде још компликованија, из текста Закона о порезу на доходак 
грађана8 9) (у даљ&и тексту: ЗПДГ) није брисана, односно измењена одредба 
члана 8, која предвиђа примену принцмпа фискалне транспарентности. Према 
овом принципу, као пгго смо напред већ поменули, нето приход који оствари 
друштво лица приписује се сваком од власника, сразмерно његовом учешћу у 
добити. Тако су сада, бар према ономе како ттиттте у важећим законским тек- 
стовима9), друпггва са неогранпченом солидарном одговорношћу чланова (Пред- 
лог Закона о предузећима користи термин ортачка друштва), командитна 
друштва и пољопривредна газдинства, заправо, обвезници и пореза на добит кор- 
порација, и пореза на доходак грађана. Попгго такво двоструко опорезивање 
није допушгено, није нам јасно да ли то значи да ће друштва лица убудуће имати 
право да се определе (као што је то, рецимо, случај у Француској)10' којим ће од

5. Према одредби члана 15. Закона о изменама и допунама Закона о личном раду (Служ бени 
Гласник PC , бр. 53/95), радња не може да има статус правног лица.

6. Новина је и у томе што је у тексту ЗПДК, по први пут, уведен појам "једноперсоналног 
друштва са ограниченом одговорношћу''.

7. To је некадашњи Закон о личном раду, Служ бени Гласник СРС, бр. 54/89,9/90 и Служ бени 
гла сни к  P C , бр. 46/91 и 53/95.

8. Служ бени Гласник PC, бр. 43/94,74/94 н 53/95.
9. Вид.: члан 1, став 3. ЗПДК и члан 8. ЗПДГ.
10. У француском пореском праву дата је могућност ортачкнм и командитним друштвима да 

до 1. априла сваке године поднесу захтев да буду опорезовани као корпорације. Пореске 
власти, при томе, имају дискреционо право да прихвате или одбију такав избор. Вид.: "The 
Taxation of Companies in Europe. France", International Bureau of Fiscal Documentation, Amster
dam 1992, параграф 202.



ова два пореза бити опорезовани, или ће, пак, док се, евентуално, не изврше нове 
измене, да се примењује само одредба измењеног члана 1. ЗПДК.

Да би се изашло из ове, крајње збуњујуће, конфузне и неприхватљиве, ситу- 
ације, мишљења смо да би у овом моменту можда најприхватљивије било када би 
се спорна одредба члана 1. ЗПДК врло рестриктивно тумачила, тако да се под 
појмом "друго правно лиде" подразумева само приватно предузеће, које, као што 
смо напред констатовали, тренутно ни даље није посебно поменуто ни у ЗПДГ, 
нитиу зпдк. Тако би раније постојећа листа обвезника пореза на добит корпо- 
рација била проширена само за приватно предузеће, а друштва са неограниченом 
солидарном одговорношћу чланова, командитна друштва и пољопривредна газ- 
динства остала би, и убудуће, у режиму опорезивања дохотка грађана.

2.2. Порез по одбитку на дивиденде, камате и ауторске накнаде исплаћене 
резидентима, односно нерезидентима

Према досадашњим решењима, обвезник пореза на добит корпорација био 
је дужан да приликом исплате дивиденди, камати и ауторских накнада обрачуна 
и наплати порез по одбитку по сгопи од 20%, без обзира да ли је исплате вршио 
резидентима или нерезидентима Републике Србије. Изменама ЗПДК укинута је, 
међутим, обавеза обрачунавања и плаћања пореза по одбитку у ситуацији када 
обвезник исплаћује камате и ауторске накнаде резидентима Србије.п \Цругим 
речима, од 1. јануара 1996. године порески обвезник је дужан да обрачуна и 
наплати порез по одбитку само на дивиденде које исплаћује резидентима, као и 
на камате и ауторске накнаде које исплаћује нерезидентима Републике Србије.

2.3. Измене код усклађивања расхода у пореском билансу

2.3.1. Третман трошкова зарада

На примања власника правног лица, које је било обвезник пореза на добит 
корпорација и пре измена ЗПДК (деоничко друцггво, друиггво са ограниченом 
одговорношћу, командитао друпггво на деонице), обрачунава се исти порез, 
доприноси за социјално осигурање и остале фискалне дажбине (накнада за 
коришење комуналних добара, допринос за солидарну стамбену изградњу и др,), 
као и за сва остала запослена лица. Другим речима, из зарада власника друштва 
капитала плаћа се порез на лична примања по стопи од 16% и доприноси за соци- 
јално осигурање по збирној стопи од 23,8%, а на терет зарада власника, односно 
оснивача (што је непосредни трошак пословања) обрачунавају се и плаћају 
доприноси за социјално осигурање по стопи од 23,8%, накнада за коришћење 
комуналних добара, чија је стопа 5%, и допринос за солидарну стамбену 
изградњу по стопи од 1Д %. 11

11. Вид.: члан 4, ст. 1-2. ЗПДК.



О пореском третману примања власника друштва са неограниченом соли- 
дарном одговорношћу чланова, командитног друштва, пољопривредног газдин- 
ства са својством правног лица и једноперсоналног друпггва са ограниченом 
одговорношћу, који су посгали обвезници пореза на добит корпорација тек од 1. 
јануара 1996. године, биће више говора у оквиру тачке 3.3.1.

2.3.2. Повећани издаци за хуманитарне, верске, здравствене, образовне, 
научне и сличне сврхе

Последњим изменама ЗПДК прецизније је одређено који се све издаци које 
порески обвезник чини у хуманитарне и друге сличне сврхе признају, као расход,
у пореском билансу.12) 13 Наиме, издаци извршени за хуманитарне, верске. 
здравствене, образовне, научне и спортске циљеве, затим издаци за цпљеве из 
области културе који се односе на заштнту културних добара, развој уметничког 
стваралаштва, као и на издавање публикација које су, на основу мишљења мини- 
старства надлежног за послове културе, од интереса за културу и уметност, 
издаци који су, по мишљењу надлежног министарства, учињени у циљу заштите 
животне средине, као и издаци који су учињенж у циљу обезбеђења рациона- 
лнијег коришћења енергије, признају се на терет расхода у пореском билансу 
највише до 3% укупног прихода.

Пошто је изменама пореског закона, које су почеле да се примењују од 1. јан- 
уара 1996. године, повећан проценат. са 1% на 3%, до којег такви издаци могу да 
се признају пореском обвезнику на терет пословних расхода, ове измене узеће се 
у обзир тек приликом израде пореских биланса за 1996. годину.

2.3.3. Смањење износа резервисања за покриће дубиознш потраживања
У циљу да се што реалније утврди основица пореза на добит корпорација, 

смањен је износ до кога се обрачунато резервисање за покриће дубиозних
потраживања1' 1' може признати као расход у пореском билансу. Одобравањем 
овог пословног расхода обезбеђује се да порески обвезник може да врпш 
исправљање вредности оних појединачних потраживања која су реално ненапла- 
тива.

У ситуацнји када порески обвезннк, из неког разлога, одлучи да не отпише, 
односно да не изврши исправку вредности појединачног потраживања, 
обрачунато паушално резервисање за покриће дубиозних (сумњивих и спорних) 
потраживања се може признати на терет расхода приликом утврђивања 
опорезиве добити, највпше до висине 3% (раније 5%) укупних потражнвања на 
дан састављања биланса. Пошто се, међутим, годишњи порески биланс за 1995. 
годину саставља по прописима који су важили пре усвајања ове измене, у

12. Вид.: члан 14, став 1. ЗПДК.
13. О неадекватности термина "дубиозна потраживања", вид. опширније: Гордана Илић- 

Попов, Основица пореза на добит корпорација, Правни факултет Универзнтета у Бео- 
граду, Београд 1995, стр. 117.



пореском билансу за 1995. годину на терет расхода у пореском билансу признаће 
се износ резервисања за покриће дубиозних потраживања до износа од 5% укуп- 
ннх потраживања на дан 31. децембра 1995. године, под условом да није вршен 
отпис појединачних потраживања.

2.4. Набавна цена имовине код утврђивања капиталног добитка

Извршене су и измене у вези са одређивањем капиталног добитка. Најпре, за 
потребе утврђивања капиталног добитка, набавна цена имовине је на друкчији 
начин дефинисана. Набавна цена имовине је цена по којој је порески обвезник 
стекао имовину, умањена по основу амортизације, односно увећана по основу 
ревалоризације до дана продаје, у складу са прописима којима се уређује рачуно- 
водство. To, другим речима. значи да капитални добитак представља позитивну 
разлику између продајне цене и ревалоризоване садашње вредности имовине 
која се продаје.

Такође, измењен је и начин ревалоризације набавне цене. Ревалоризована 
вредност имовине која се продаје утврђиваће се у 1996. години непосредном при- 
меном Закона о рачуноводству и Правилника о начину ревалоризације, а не на 
посебан начин, како је то било предвиђено до измена ЗПДК.14̂

У ситуацији када набавна цена имовине није исказана у пословним књигама 
пореског обвезннка, за набавну цену узима се тржишна цена која је важила на 
дан набавке, а коју утврди надлежни порески орган.

Код продаје непокретности која је у изградњи, набавну цену чини износ 
трошкова изградње, који су до дана продаје исказани према Закону о рачуновод- 
ству.

У случају продаје стварких права на непокретностима набавна цена се 
увећава за износ трошкова инвесгиционог одржавања непокретности и 
трошкова унапређења непокретности. У вези са утврђивањем капиталног 
добитка, ближе је одређено игга се сматра улагањем у унапређење непокрет- 
ности. To су додатна улагања ради повећавања капацитета, побољшања 
квалитета или промене намене непокретности. Такви трошкови се укључују у 
набавну цену у висини стварних улагања, која су ревалоризована до дана продаје, 
у складу са важећим рачуноводственим прописима.

2.5. Смањење пореске стопе

Стопа по којој се од 1. јануара 1996. године обрачунава порез на добит корпо- 
рација смањена је са 30% на 25%.

14. To је било уређено Правилником о садржини пореског биланса обвезника пореза на 
добит корпорација, Служ бени гласник  PC, бр. 5/95.



2.6. Измењени рокови за подиошење аконтационе пријаве и пореског 
биланса у случају ликвидације

Прецизније су него до сада утврђени рокови за подношење аконтационе при- 
јаве и пореског биланса у алучају отварања, односно окончања поступка ликви- 
дације. Наиме, порески обвезник над којим се отвара поступак ликвидације 
дужан је да надлежном пореском органу поднесе аконтациону пријаву и порески 
биланс, са стањем на дан отварања поступка ликвидације, у року од 15 дана од 
дана отварања посгупка ликвидације, односно, са стањем на дан окончања пос- 
тупка ликвидације, у року од 15 дана од дана досгављања решења о окончању 
поступка ликвидације.

Поред тога, прецизније је одређен и појам капиталног добитка у случају 
ликвидације пореског обвезника. Наиме, део ликвидационог вишка (осгатак 
нето имовине) који прелази износ ревалоризоване вредности уложеног капи- 
тала, сматра се капиталним добитком и, као такав, се опорезује.15'

2.7. Пореске олакшице

2.7.1. Продужење пореског ослобођења за обвезнике са седиштем на 
недовољно развијеним подручјима

Продужено је време у којем се од обавезе плаћања пореза на добит корпо- 
рација ослобађа новоосновано правно лнце које има седипгге на недовољно раз- 
вијеном подручју које, у складу са рдговарајућим прописима којима се утврђују 
недовољно развијена подручја у Републици Србији, има први ранг приоритета. 
Ова новооснована правна лица имају право на пореско ослобођење у трајању од 
шест година (уместо, до сада, пет), рачунајући од почетка обављања делатности. 
Порески обвезник чије се седшпте налази на недовољно развијеним подручјима 
са првим рангом приоритета, који је, пре измена ЗПДК, већ почео да користи 
пореско ослобођење,16̂ имаће убудуће право на пореско ослобсфење у трајању 
од шест година, с тим што ће му се у рок коришћења овог права урачунати већ 
искоришћено време пореског ослобођења.

Новооснована правна лица која имају седиште на подручју које, иако нвЈе 
привредно развкјено, није ипак проглашено недовољно развијеним подручјем 
првог ранга приоритета, биће ослобођена од плаћања пореза на добит корпо- 
рација за првих пет година од почетка обављања делатности.

15. Брисано је досадашње решење, према коме ликвидациони вишак (остатак нето имовине), 
који припада власнику, представл>а повраћај капитала, у износу до ревалоризоване вред- 
ности уложеНог капитала.

16. Вид.: члан 19. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит корпорација, 
Служ бени гла сни к  PC, бр. 53/95.



2.7.2. Укидање иореске олакишце за улагањау иушничке аушомобиле, 
намештај и слична основна средства

Да би се отклониле различите злоупотребе које су се у пракси јавиле код 
умањивања пореске основице у случају улагања властитих средстава у основна 
средства у сопственој илн у делатности другог обвезника, изменама ЗПДК 
ограннчено је право пореског обвезника на добијање овакве пореске олакшице. 
У том смислу, обвезнпк пореза на добит корпорација неће више имати право да у 
1996. години умањи пореску основицу за улагања извршена у сва основна сред- 
ства, већ је ЗПДК прецизније одредио која се средства, са пореског аспекта, неће
убудуће сматрати основним средствима.17̂

Улагања која порески обвезник изврши у путничке аутомобиле (изузев 
аутомобила за такси превоз, rent-a-car возила, аутомобила за обуку возача и 
специјалних путничких аутомобила са уграђеним уређајима за болеснике)18̂  
намештај, тепихе, уметничка дела ликовне и примењене уметности и украсне 
предмете за уређење просгорија, као и у сва друга основна средсгва чија је поје- 
диначна набавна цена у време набавке била мања од износа две просечне бруто 
зараде по запосленом у Савезној Републици Југославији19̂  не дају му могућност 
да, по том основу, умањи своју пореску обавезу у 1996. години.

Према члану 7. Уредбе о номенклатури средстава за амортизацију20), у 
основна средства спадају: канцеларијски, здравсгвени, школски, трговински. 
угоститељски и осталн намештај; инвентар и остала опрема који имају карактер 
ликовних, вајарских или других уметничких дела; опрема која се користи као 
уређај или као постројење за загревање, за вентилацију или за чишћење и 
одржавање канцеларијских и других просторија; инвентар и остала опрема за 
чију је израду употребљено злато, сребро, платина или други племенити метали; 
телефонске и телеграфске централе, са припадајућим урЦајима и кнструмен- 
тима; радио-уређаји, телевизијски уређаји, радио и телевизијски пријемници и 
предајници; постројења и уређаји за спремање и чување хране, напитака и пића;

17. Вид.: члан 45, став 2. ЗПДК.
18. Набавка ових врста аутомобила и у 1996. години даје право пореском .обвезнику на 

умањење пореске основице у висини износа улагања, пошто се пошло од претпоставке да 
такви аутомобили, односно возила служе за обављање делатности пореског обвезника, те 
представљају његова основна средства.

19. Није нам познато из којег је разлога, у овом случају, за "репер" узет одговарајући износ 
"просечне бруто зараде по запосленом у  С авезној Р епублици  Југославији , према пос- 
ледњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике”, док се у свим 
осталим случајевима полази од "просечне бруто зараде запослених у  Р епублици , утврђене 
према подацима републичког органа надлежног за послове статистике". У том смислу, 
упоред., на пример, члан 10. Закона о доприносима за социјално осигурање. Но, 
дозвољамо да је то последица преузимања одговарајућих решења из Закона о рачуновод- 
ству.

20. Служ бени ли с т  СРЈ, бр. 22/93.



електричне и електронске мапшне, као и уређаји за умножавање штампаног, 
писаног или цртаног материјала; електронски медицински уређаји и апарати за 
лабораторијска истраживања; електронска школска учила и уређаји, апарати за 
научноистраживачки рад у ижолама и другим организацијама и др.

Према томе, обвезник пореза на добит корпорација који изврпш улагање у 
намеиггај и уметничка дела, без обзира колика је била њихова набавна вредност, 
нема право на пореску олакшицу, док ће,с друге стране, он имати право да умањи 
пореску основицу за износ улагања у остала основна средства, наведена у члану 
7. ове Уредбе, под условом да њихова набавна цена прелази износ двослруке 
просечне бруто зараде у СР Југославији.

2.7.3. Повећање пореског кредита за запошљавање новгсс радника
У циљу сгимулисања запошљавања нових радника, повећана је пореска 

олакшица за пореског обвезника који на неодређено време запосли нове рад- 
нике. Порески обвезник, тако, има право на порески кредит у износу од 40% 
(уместо досадашњих 20%) плата, односно зарада исплаћених тим запосленима. 
Остаје и дазве услов за пореског обвезника да, уколико хоће да по овом основу 
умањи обрачунати порез, не сме да смањи број запослених у периоду од две год- 
ине од дана запошљавања нових радника, нити 12 месеци пре него што их је 
запослио.

3. Опорезивање дохотка грађана

3.1. Повећани неопорезовани износи додатних примања
Имајући у внду економске н социјалне прилике у Републици Србији, као и 

раст цена у 1995. години, повећанн су износи неких (дакле, не свих - прим. 
аутора) додатних примања која се исплаћују пореском обвезнику, која су 
ослобођена од опорезивања. У том смислу, не плаћа се порез на регрес за 
годишњи одмор у износу до 350 динара (раније 150 динара); на отпремнину код 
одласка у пензију у износу до 700 динара (уместо 300 динара); повећан је, таксфе, 
и неопорезовани износ месечне накнаде за исхрану у току рада, са 50 динара, на 
150 динара; дневница за службено путовање у земљи ослобођена је од 
опорезивања уколико не прелази износ од 40 динара (рашје 15 динара), а терен- 
ски додатак је повећан са 8 динара на 15 динара.

Насупрот rope наведеним повећањима неопорезованих износа одређених 
личних примања, да би се спречило неограничено подизање новца са рачуна 
предузетника, које се правдало неопорезованим износом у висини накнаде по 
пређеном километру до 30% цене једног литра супер бензина, ослобођење од 
опорезивања накнаде трошкова превоза сопственим путничким моторним 
возилом је од l.-јануара 1996. године ограничено на износ од највише 500 динара 
месечно. Ово ограничење се односи на свако физичко лице које користи свој 
аутомобил за службено путовање. Сем тога, укннут је, у целости, неопорезовани



износ јубиларне награде за сталност на раду од најмање 10 година, као и 
трошкова набавки лекова и лечења запосленог или члана његове породице. Ове 
исплате имаће, убудуће, иста порески третман као и зараде, односно плате.

3.2. Повољнији порески третман лица упућена на рад у иностранство

Повећан је порески кредит, са 50%, на 60% за физичка лица -резиденте 
Републике Србије, који су упућени на рад у инсхлрансгво где, по том основу, ост- 
варују одређене приходе. Ова пореска олакшица добиће на значају тек са нор- 
мализовањем услова привређивања и обнављањем привредних веза и односа са 
иностранством.

3.3. Измене код усклађивања расхода у пореском билансу

3.3.1. Третшан. трошкова зарада

Најпре, непгго више речи о примањима власника радње и другог физичкоГ 
лица које остварује приходе обављањем самосталне делатности, односно 
предузетника. Предузетници21 22̂ имају обавезу да плаћају порезе и доприносе по 
неколико основа: (а) из зарада радника које запошљавају; (б) на зараде радника 
које запошљавају (шго иде на терет њихових трошкова пословања); (ц) на ост- 
варени нето приход од самосталне делатности; (д) доприносе за обавезно соци- 
јално осигурање, према одредби измењеног члана 10. ЗДСО, и (е) комуналну 
накнаду.221

Трошкови зарада и износи доприноса за социјално осигурање обрачунати на 
зараде запослених се, према члану 46. ЗПДГ, признају у расходе у пореском 
билансу који саставља предузетник. Такво решење је постојало и у досадашњем 
Закону. Међутим, новина је у томе да се на терет пословних расхода признају и 
доприноси за обавезно социјално осигурање лредузетника. Али, нето приход по 
основу рада, који припада власнику радње, односно плата коју предузетник који 
је запослен у сопственој радњи сам себи исплаћује, не признаје се у пословне 
расходе пореског обвезника.

Посебан проблем настаје у вези са примањима власника, односно оснивача 
друштва са неограниченом солидарном одговорношћу чланова, командитноГ 
друштва, пољопривредног Газдинства са својством правног лица и једнопер- 
соналног друштва са ограниченом одговорношћу, који су према измењеном 
ставу 3, члана 1. зпдк од 1. јануара 1996. године постали обвезници пореза на 
добит корпорација. О томе је било виттте речи у оквиру тачке 2.1. Проблем пост- 
аје још сложенији, јер није извршена измена члана 8. ЗПДГ.

21. О томе ко се сматра предузетником, вид. више под тачком 2.1.
22. Предузетници немају обавезу да издвајају средства за солидарну стамбену изградњу

(Писмо Службе за платни промет и финансијски надзор бр. 1625/47-1 од 2. септембра 1992.
године).



Треба правити разлику између две ситуације. Прва је она ситуација када је 
власник друштва са неограниченом солидарном одговорношћу, командитног 
друиггва и др. засновао радни однос у овом правном лицу, и по овом основу осг- 
варује плату. Имајући у виду интенцију законодавца да се изједначи положај 
таквог власника са осталим запосленим лицима, тумачењем одредби члана 8, 
став 2. ЗПДК и члана 46. ЗПДГ и члана 10. ЗДСО. изводимо закључак да се 
обвезнику на терет пословних расхода у пореском билансу признају "средства у 
висинн основиде доприноса за социјално осигурање предузетника". To, другим 
речима, значи да власник друиггва са неограниченом солвдарном одговорношћу 
чланова, командитног друпггва, пољопривредног газдинства и др. може да умањж 
опорезиву добит не само за износ доприноса за социјално осигурање, већ и за 
износ пријављеног нето прихода по основу рада.

Друга је ситуација, међутим, уколико власшци или оснивачи нису запослени 
у друштву са неограниченом солидарном одговорношћу чланова, командитном 
друпггву, пољопривредном газдинству и др. Они су тада у обавези да до краја јан- 
уара текуће године пријаве надлежном пореском органу основиду за обрачун 
доприноса, утврђену Законом о доприносима за социјално осигурање, о чему ће 
бити више говора у тачки 4.1.

О примањима власника друштва капитала, која су и пре измена 6iuia 
обвезнаци пореза на добит корпорација, било је више говора под тачком 2.3.1.

3.3.2. Проишрени издаци за културне и друге циљеве

Издади који се признају на терет расхода у пореском билансу у износу од 
највише 3% (за хуманитарне, верске, здравствене, образовне, научне, спортске и 
културне циљеве), у делу који се односи на културу, проширују се од 1. јануара 
1996. године на све обвезнике, без обзира на начин њиховог финансирања. До 
измене, постојао је услов да ову делатност обављају установе које се финансирају 
из буџета. Сем тога, новину представља и то што се на терет пословних расхода 
признају и издаци који су, по мипхљењу надлежног министарства, учињени у 
циљу запггите животне средине, као и у цнљу рационалнијег коришћења 
енергије.

3.3.3. Смањење износа резервисања за покриће дубиозних потраживања
Расход у пореском билансу по основу обрачунатог резервисања за покриће 

дубиозних потраживања је од 1. јануара 1996. године смањен, са 5%, на 3% укуп- 
них потраживања на дан састављања биланса. О овоме је било вшпе говора под 
т£ ;ом 2.3.3.

3.4. Нове пореске олакшице код пореза на доходак на катастарски приход

Изменама зпдг уведене су нове пореске олакшице код пореза на доходак 
грађана на катастарски приход од земљипгга за старачка домаћинства.23̂  Да би 
порески обвезник стекао право на ово пореско ослобођсње. потребно је да се



испуни неколико услова: 1) порески обвезник, као и чланови његовог 
домаћинства не смеју да буду млађи од 65 година (мушкарци), односно од 60 год- 
нна (жене);

2) обвезник, односно чланови његовог домаћлнства не смеју да имају 
чланове породице нли друга лица која су по закону или другом основу дужна да 
их издржавају; 3) порески обвезник и чланови његовог домаћинства не смеју да 
остварују приходе по другом основу.

Такође, порез на доходак грађана не плаћа се ни на катастарски приход од 
земљишта које је порески обвезник уступио без накнаде на коришћење лицу 
прогнаном после 1. августа 1995. године, под условом да такво лице не остварује 
приходе по другом основу.

3.5. Пооштренн услови за паушално опорезивање
Пооштрени су услови које обвезник треба да испуњава да би стекао право да 

буде паушално опорезован. Поред основног услова, a то је да му вођење 
пословних књига значајније отежава обављање делатности, порески обвезник 
може да буде паушално опорезован уколико не запошљава више од два (а не као 
до сада три) радника, односно његов промет у години која претходи години за 
коју се утврђује порез не сме да буде већи од 90.000 динара (ако нема запослене 
раднике), односно 120.000 динара (ако има запосленог радника).

Такође, измењен је и рок до кога се подноси захтев надлежном пореском 
органу за паушално опорезивање. To је сада 30. новембар (уместо 31. децембар) 
текуће године за наредну годину, односно у року од 15 дана од дана уписа у одго- 
варајући регистар.

3.6. Прецизније одређивање капиталног добитка
У циљу отклањања недостатака уочених у току практичне примене неких 

одредби ЗПДГ, извршене су извесне измене и допуне код утврђивања капитал- 
ног добитка. У том смислу, брисана је одредба по којој се порез на капитални 
добитак плаћа у случају закључивања уговора о дожжвотном издржавању. Сем 
тога, дефинише се продајна цена код преноса права путем размене за друго 
право: то је тржишна цена права које се даје у размену. Најзад, за сврху 
одређивања капиталног добитка, набавна цена се од 1. јануара 1996. године више 
неће усклађивати за износ тропжова инвестидионог одржавања непокретности 
и трошкова унапређења непокретности. 23

23. Вид.: члан 36, став 1, тач. 9) и 10) ЗПДГ.



3.7. Пореске олакшице

3.7.1. Продужење пореског ослобођења за обвезнике са седиштем на 
недовољно развијеним подручјима

У циљу ублажавања регионалних диспаритета, продужено је пореско 
ослобођење на шест година за оне обвезнике који остварују приходе од новоос- 
нованог предузећа и радњи, који имају седиште на недовољно развијеном 
подручју, које у складу са прописима којима се утврђују недовољно развијена 
подручја у Републици, има први ранг приоритета. Новооснована предузећа и 
радње који имају седиште у осталим недовољно развијеним подручјима (дакле, 
оним подручјима која немају први ранг приоритета) и даље задржавају право на 
пореско ослобођење у трајању од пет година.

3.7.2. Ограничење пореске олакшице за улагања у основна средства

Почев од 1. јануара 1996. годнне основида пореза на доходак се не може 
умањити за износ улагања у путничке аутомобиле (изузев аутомобила за такси 
превоз. rent-a-car, обуку возача и специјалних аутомобила са уграђеним уређајима 
за болеснике), намеиггај, тепихе, уметничка дела и друге украсне предмете за 
уређење пословних просгорија, као и у друга основна средства чија је поје- 
диначна набавна цена била нижа од двсклруке просечне месечне бруто зараде 
запосленнх у СР Југославији, према последњем објављеном податку органа 
надлежног за послове статистике. О овоме је било више речи под тачком 2.7.2.

3.7.3. Повећање пореског кредита за запошљавање нових радника

Да би се подстакло запогшвавање, повећан је износ умањења обрачунатог 
пореза за пореског обвезника који на неодређено време запосли нове раднике. 
Порески кредит тако сада износи, уместо 20%, 40% зарада, односно плата 
исплаћених новозапосленим радницима. О додатним условима који су 
предвиђени код коришћења ове пореске олакшиде било је више говора у оквиру 
тачке 2.7.3.

3.8. Прецизније регулисање поступка принудне наплате

Уколико порески обвезник, односно други порески дужник не плахи доспели 
порез у законом прописаном року, врпш се принудна наплата пореза.24) На овом 
месту поменућемо само неке од најважнијих измена којима се прецизирају пос- 
'гсјећа законска решења, којима се уређује поступак принудне наплате. 
Дгтаљније је уређена садржина решења о принудној наплати пореза; такође, 
прецизирају се предмети и средства принудне наплате, с тим да порески орган 
има право да одреди средства намирења, водећи при томе рачуна да изабрано

24. Вид.: чл. 157-183. ЗПДГ.



средство пгго мање угрожава егзистенцију и пословање пореског дужника. 
Поред тога, допуњене су одредбе које се односе на средства која се изузимају од 
принудне наплате. Детаљније су регулисана и решења која се односе на принудну 
наплату на покретним стварима, на средствима жиро рачуна, личним примањима 
и другим потраживањима пореског дужника.

3.9. Одложена примена синтетичког пореза за 1996. годину

Годшпњи порез на доходак грађана неће се утврђивати ни плаћати за 1995. 
годину, тако да се уплаћени аконтациони порези сматрају коначном обавезом 
пореза на доходак грађана за 1995. годину. To, другим речима, значи да се при- 
мена синтетичког пореза на доходак грађана одложила за 1996. годину, са обра- 
зложењем да још увек нису обезбеђени услови за утврђивање годишњег пореза 
на доходак грађана.

4. Доприноси за обавезно социјално осигурање

4.1. Основица доприноса за обавезно социјално осигурање предузетника

Уз огромне напоре да савладамо бројне нејасноће које су остале у законским 
текстовима, дошли смо до следећих закључака.

Власници радњи и других облика пословања које пбзнаје Закон о приватним 
предузетницима су, као пгго смо напред већ констатовали, и даље обвезници 
пореза на доходак грађана за приходе од самосталне делатности. Основнца за 
обрачун њихових доприноса за социјално осигурање се утврђује у складу са
чланом 10. Закона о доприносима за социјално осигурање25̂  (у даљем тексту: 
ЗДСО). Предузетник је, наиме, дужан да до 31. јануара 1996. године пријави 
надлежном пореском органу основицу за обрачун доприноса за социјално осиг- 
урање, како би порески орган био у стању да благовремено утврди висину 
његове обавезе по основу доприноса. Основицу чини онај износ нето прихода по 
основу рада (имплицитна плата - прим. аутора) који предузетник сам пријави, уз 
ограничење да тај износ не може да буде нижи од просечне, нити да прелази 
четвороструку просечну бруто зараду запослених у Републици Србији у децем- 
бру претходне године, коју утврђује републички орган надлежан за послове 
статистике. Поред тога, предузетник има обазезу да воши редовна месечна 
усклађивања нето прихода по основу рада са растом просечне месечне бруто 
зараде запослених у Србији. Очекује се да ће, на тај начин, да се обезбеди финан- 
сирање фондова социјалне заштите, као и да ћг да се омогући остваривање одго- 
варајућих права из тих фондова.

25. Служ бени гласник  PC , бр. 44/94,74/94,28/95 и 51 95.



У дилеми смо око тога из којег је разлога законодавац употребио, крајње 
неодређен, термин "нето приход по основу рада", ако је њиме имао намеру да 
означи зараду, односно плату власника радње, односно предузетника.

Осим доприноса за социјално осигурање на зараде запослених, на терет 
пословнжх расхода предузетнику се признају и доприноси за његово обавезно 
социјално осигурање.26̂

С друге стране, власници друпггва са неограниченом солидарном одго- 
ворношћу чланова, командитног друштва, пољопривредног газдинства и једноп- 
ерсоналног друштва са ограниченом одговорношћу, који се од 1. јануара 1996. 
године опорезују на исти начин као корпорације су, уколико су запослени у 
таквом правном лицу, по основу доприноса за социјално осигурање изједначени 
са осталим запосленим лицима. Према члану 8. ЗПДК, на терет пословних 
расхода признају се средства у висини основице за обрачун доприноса, која је 
утврђена у складу са чланом 10. ЗДСО.

Међутим, уколико они немају статус запослених у правним лицима која 
савремена трговачка законодавства познају као друштва лица, они су тада у 
обавези да до краја јануара 1996. годнне пријаве надлежном пореском органу 
нето приход по основу рада. На терет пословних расхода обвезника у његовом 
пореском билансу признају се средства у висини основиде за обрачун допри- 
носа.27-1 Пријављена основица за обрачун доприноса је, у исто време, и основица 
за обрачун накнаде за коришћење комуналних добара од огалтег интереса.28*

4.2. Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање земљорадника

4.2.1. Друкчије дефинисање основице за обрачун доприноса

Физичко лице које се бави пољопривредом, које није старије од 65 година је 
обвезник доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, под условом да није 
запослено, односно да не обавља самосталну делатносг као основно занимање, 
те да није по тим основима већ осигурано. За разлику од досадашњег решења, 
када се основида за обрачун доприноса везивала за тачно утврђен износ, тј. 300 
динара месечно, уз могућност обвезника да, у складу са законом и одговарајућом 
одлуком фонда, изабере и већу основицу, према најновијим изменама ЗДСО, 
основица за обрачун доприноса за пензијско и инвалидско осигурање земљорад- 
ника се везује за просечну бруто зараду запослених у Републици Србији у децем- 
бру месецу претходне године, коју утврђује републички орган за послове 
статистике.

26. Вид.: члан 46. ЗПДГ.
27. Вид.: члан 8, став 2. ЗПДК.
28. Вид.: члан 20. Закона о комуналним таксама и накнадама, Службени гласник PC, бр. 11/ 

92, 75/92, 52/93,67/93,28/94,75/94 и 53/95.



Наиме, основицу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање земљорад- 
ника чини најмање 50% такве просечне бруто зараде. Основица је на тај начин 
повећана, чиме се хтело да се отклоне дефицити у Фонду за пензијско и инвалид- 
ско осигурање земљорадника. Сем тога, основица за обрачун доприноса мора да 
се полугодишње усклађује са растом просечне месечне бруто зараде запослених 
у Србфи.

4.2.2. Повећање стопе доприноса
Из истог разлога из кога је законодавац повећао основицу за обрачун допри- 

носа за пензијско и инвалидско осигурање земљорадника, a то је обезбеђење 
средстава за Фонд за пензијско и инвалидско осигурање земљорадника, стопа 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање земљорадника је повећана, са 
7%, на 12%.

5. Опорезивање имовине

5.1. Прецизирање основице пореза на имовину
У области опорезивања имовине учињено је, такође, неколико измена. При- 

мена Закона о порезима на имовину (у даљем тексту. ЗПИ)29) показала је да су 
се у пракси често јављале нејасноће у погледу тога шга чини основиду за
обрачун пореза на имовину. У том смислу, последњим изменама овог Закон а^  
прецизније је одређена основица овог пореског облика. Основицу пореза на 
имовину чини тржишна вредност непокретносги, коју утврђује надлежни 
порески орган. Тржишна вредност непокретности се сваке године умањује за 
износ амортизације, која је прописана у Уредби о номенклатури средстава за 
амортизацију.

Уколико је у питању непокретност која је изграђена у току године, а за коју 
се утврђује и плаћа порез на имовину, пореску основицу чини тржтшша вредност 
такве непокретности на дан 31. децембра године која претходи години за коју се 
утврђује порез на имовину. Под појмом непокретности, у смислу допуне ЗПИ, 
подразумева се стамбена и пословна зграда, стан, пословна просгорија, гаража, 
зграда и просторија за одмор и рекреацију и други грађевински објектиЗ1' При 
свему томе, не треба изгубити из вида чињеницу да објекат опорезивања није 
непокретност као таква, већ одређено право које на њој постоји (пре свега, право 
својине, односно право плодоуживања, право употребе и право становања, право 
коришћења по основу тајм-шеринга, право дугорочног закупа и др.).29 30 31 32-*

29. Служ бени Гласник PC , бр. 43/94.
30. Служ бени гласник  P C , бр. 53/95.
31. Из појма "непокретности изграђене у току године" искључено је земљиште. Вид.: члан 5, 

став 4. ЗПИ.
32. Вид.: члан 2, став 1. ЗПИ.



Новина је у томе што надлежни порески орган, приликом утврђивања 
тржишне вредности непокретности, узима у обзир одређене елементе, и то како 
основне (корисна површина, просечна тржишна цена квадратног метра одго- 
варајуће непокретности на територији општине рце се налази непокретност и 
старост објекта), тако и корективне (локација непокретности, квалитет неп- 
окретности и др.).

5.2. Пореске олакшице код пореза на имовину

5.2.1. Пореско ослобођење у случају уступања непокретностш прогнаном 
лицу

Уважавајући, не само политичке и хуманитарне, већ и економске и друге 
разлоге, проширен је круг пореских ослобсфења код пореза на имовину. Наиме, 
резидентни порески обвезник који без накнаде уступи непокретносг на 
коришћење лицу прогнаном после 1. августа 1995. године, ослобођен је од 
обавезе плаћања пореза на имовину. Овде је законодавад. пре свега, имао у виду 
лица која су прогнана из Републике Српске Крајине, која се, као таква, пријаве 
код надлежног органа, односно организације у Републици Србији.

Предносги такве мере пореске политике показаће се непосредно у односу на 
пореског обвезника, али и посредно, у односу на прогнано лице које од њега 
добије без накнаде одређену непокретност на коришћење. Позитивни ефекат 
ове мере одразиће се и у привреди (на пример, уступањем прогнаном лиду 
земљишта које годинама стоји необрађено омогућује се да се такво земљиште, 
коначно, сгави у функцију). Међутим, сматрамо да је, ипак, требало временски 
да се ограничи ово пореско ослобсфење.

5.2.2. Повољнији трепшан пореског обвезника за право на зГради или 
стану у којгша станује он, односно члан његове породице

Изменама ЗПИ обезбеђен је још повољнији него до сада порески третман 
како за пореског обвезника, тако и за чланове његовог домаћинсгва, у случају 
када се врши опорезивање права својине, права употребе, права становања, 
права дугорочног закупа и сл. на згради или стану у коме станује порески 
обвезник, односно чланови његовог домаћинства. Наиме, порез на наведена 
права на згради или стану у којима сганује порески обвезник умањује се за 50% 
за обвезника и по 10% за сваког члана његовог домаћинства, али највише до 
износа 80% утврђеногпореза.

Досадашње решење је предвиђало умањење пореза за 35% за једног корис- 
ника и по 10% за сваког следећег члана домаћинства, али највише до 75% 
утврђеног пореза. Оваква пореска олакшица потпуно је, по нашем мишљењу, 
легитимна, пошто постоји потреба да се, са пореског аспекта, обезбеди 
различити третман одређеног права на зрради или сгану које порески обвезник 
користи искључиво да би у њима живео, било сам или са члановима свог 
домаћинства, односно права на згради или сгану које он или чланови његовог



домаћинства само повремено користе за становање (нпр. викенд куће), или их 
користе за неке друге сврхе (издавање у закуп и сл.).

Новину чини решење према коме је обвезнику дато право на умањење 
пореза на имовину и у ситуацији када у згради или стану уопигге не станује он, 
већ члан његове породице. Закон у том случају предвиђа право да се порез 
умањи за по 10% за сваког члана обвезникове породице, као и за сваког члана 
његовог домаћинства. Овакво решење је, по нашем мишљењу, можда 
прешироко постављено. Јер, не само да порески обвезник не мора да сганује у 
згради или стану чији је власник, односно на којима има право употребе, право 
дугорочног закупа или неко друго слично право да би користио пореску 
олакшицу, већ му се порез умањује за 10% не само за чланове породице, већ и за 
сваког члана његовог домаћинства.

У вези са тим, отвара се други проблем, a то је на који начин ЗПИ одређује 
појам домаћинства, односно породиде: домаћинство је дефинисано као "зајед- 
ница живота, привређивања и трошења остварених прихода"; с друге стране, у 
Закону није дата дефиниција породиде. Аналогно тумачећи одговарајуће 
одредбе ЗПДГј3), дош ли  смо до закључка да се, и за потребе ЗПИ, члановима 
породице сматрају брачни друг, родитељи, деца, усвојеник и усвојилац 
обвезника. По свему судећи, домаћинство је, дакле, пшри појам од породице, јер, 
иако то ш је explicite наведено у Закону, чињеница сродства са обвезником нема
значај за одређивање круга лнца која улазе у домаћинство.33 34̂  Због тога је, по 
нашем уверењу, од законодавца било превише "великодушно" што је у ситу- 
ацији када порески обвезник ни не живи у згради или сгану на којима има неко 
стварно право, допустио обвезнику да умањи порез за по 10% за сваког члана 
домаћинства. Можда би било више оправдано да се ова пореска олакшица 
обвезнику признаје само у односу на чланове његове породице.

5.2.3. Пореско ослобођење за права на непокретноспшма по уговору о 
страном улагању

Прописано је посебно ослобсфење од плаћања пореза на имовину на права 
на непокретностима у случају када су таква права настала по основу уговора о 
страном улагању који је закључен пре 1. јануара 1992. године (дакле, пре 
отпочињања пореске реформе у Републици Србији), уколико је уговором било 
предвиђено да се неће уводити нове пореске обавезе. Главно оправдање за ово 
пореско ослобсфење је потреба да се обезбеди правна сжгурносг, односно да се 
уговорне стране код уговора о страном улагању запгште од строжијег пореског

33. Вид.: члан 9, став 2. ЗПДГ.
34. Уколико је законодавац, из неког разлога, намерно пропустио да у одређивању појма 

домаћинства помене чињеницу сродства, те закључак до кога је дошао аутор није до краја 
исправан, намеће нам се следеће питање, односно дилема да ли уопште, при таквом 
дефинисању ова два појма, постоји нека, са пореског аспекта, релевантна разлика између 
домаћинства и породице.



режима, тј. да се ослободе од обавезе плаћања нових фискалних дажбина које 
нису ни постојале у пореском сисгему у моменту закључивања уговора.

5.3. Измене пореског објекта код пореза на пренос апсолутних права

Порез на пренос апсолутних права плаћа се код преноса уз накнаду стварних 
права на непокретностима, права интелектуалне својине, удела у имовини 
правних лица, трајног права коришћења градског грађевинског земљипгга, права 
на експроприсаној непокретности и др. Закон је посебно, при томе, одредио шта 
се сматра преносом уз накнаду.-55̂

Поред стидања права својине и другах права на основу правоснажне судске 
одлуке, преноса имовине правног лида у случају припајања, спајања или поделе и 
др., преносом уз накнаду сматрао се и пренос целокупне имовине правног лица у 
случају његове редовне продаје,својинске трансформације, ликвидације или 
стечаја. Но, изменама ЗПИ пренос имовине у случају својинске трансформације 
не сматра се више преносом уз накнаду, па се, отуда, такав пренос изузима од 
плаћања пореза на пренос апсолутних права. Овакво решење иде у прилог проц- 
еса својинске трансформације.

5.4. Одлагање плаћања пореза на имовину на деонице на име и уделе

Опорезивање права својине на деонице издате на име и на уделе у 
друштвима са ограниченом одговорношћу (које, практично, ни до сада није 
вршено, поигго је примена ове одредбе ЗПИ била одложена за 1. јануар 1995. 
године) одлаже се за 1. јануар 1997. годнне.

6. Опорезнвање промета роба и услуга

6.1. Промењен начин обрачуна пореза на промет дуванских прерађевина, 
алкохолних пића и кафе

Код промета дуванских прерађевина, алкохолних пића и кафе извршене су 
значајне измене у вези са начином обрачунавања и плаћања пореза на промет. 
Наиме, порез на промет ових производа плаћаће се убудуће у свакој фази 
промета, што значи да се порез плаћа и у случају када се ови производи 
набављају ради њихове дал>е продаје.35 36’ Сваки учесник у промету (произвођач, 
увозник, продавац на велико, продавац на мало и др.) је обвезник пореза на 
промет, и дужан је да обрачуна пун износ пореза на своју продајну цену произ- 
вода. Порески обвезник, међутим. има право на порески кредит, тако што од 
утврђене аконтације пореза на промет дуванских прерађевина, алкохолних пића

35. Вид.: члан 21. ЗПИ.
36. Код дуванских прерађевина, алкохолних пића и кафе нема, дакле, значај изјава коју купац 

даје продавцу да производ набавља ради даље продаје.



и кафе може да, у року од 15 дана, одбије износ пореза на промет који му је 
обрачунат од стране претходног учесника у промету. Према томе, он ће 
уплатити дуговани порез тек по умањењу за износ обрачунатог пореза на промет 
од сгране претходног учесника у прометном циклусу. На овај начин је, 
практично, за промет дуванских прерађевина, алкохолних пића и кафе уведен 
порез на додату вредност. Обвезник је дужан да води евиденцију о износу пореза 
на промет дуванских прерађевина, алкохолних пића и кафе, који је обрачунат од 
стране претходног учесника у промету, и то тако да ови подади одговарају 
подацима из фактура и других одговарајућих докумената.

6.2. Набавка производа без пореза на промет

Порез на промет се не плаћа на производе које физичко лице, у оквиру 
располагања својом имовином, повремено продаје правном лицу или предузет- 
нику. Такође, порез на промет се не плаћа ни на откуп шумских плодова.

6.3. Репродукцнони материјал у грађевинарству и порез на промет 
грађевинских услуга

Главно опреде.гвење Закона о акцизама и порезу на промет (у даљем тек- 
сту: ЗАПП)371 је да се опорезује крајња потрошња. У том смислу, не сматра се 
крајњом потрошњом продаја репродукционог материјала лицу које је регистро- 
вано и које обавља производну делатност. Под производном делатношћу се, 
између осталих, сматра и грађевинарсгво.37 38̂

Али. репродукционим материјалом се не сматрају сви производи који се 
користе у грађевинарству. Почев од 1. јануара 1996. године појам репродук- 
ционог материјала за потребе грађевинарства је, да би се избегле различите 
злоупотребе, одређен уже него раније. Порез на промет се тако не плаћа једино 
на материјал за изградњу нових грађевинских објеката, односно на материјал 
који се користи за реконструкцију и ревитализацију оних грађевинских објеката 
који су проглашени културним добром.

To, другим речима, значи да се порез на промет обрачунава и плаћа на сав 
грађевггнски материјал који купују правна лида и предузетници који нису регис- 
тровани за обављање грађевинске делатности. Такође, порез на промет ће се у 
1996. години плаћати и на онај грађевински материјал који регистрована 
грађевинска предузећа, односно предузетници корисге за реконструкцију и 
одржавање постојећих грађевинских објеката, под условом да такви објекти нису 
проглашени културним добром.

Почев од 1. јануара 1996. године изградња, оправка и одржавање привредних, 
стамбених и других објеката, посгављање (извођење), оправка и одржавање

37. Служ бени гласник  P C , бр. 43/94 и 53/95.
38. Вид.: члан 25. 3 АПП.



грађевинских инсталација, завршни и занатски радови у грађевинарству, као и 
изградња, оправка и одржавање објеката нискоградње и хидроградње, сматрају 
се услугама које се обављају уз накнаду и које су, као такве, изложене 
опорезивању. Основицу пореза на промет услуга које врше грађевинска 
предузећа чини износ накнаде, умањене за вредност уграђеног грађевинског 
материјала, на који је плаћен порез на промет производа, под условом да је 
посебно исказана у фактури. ,9) Примера радн, у ситуацији када регисгровано 
грађевинско предузеће врши услугу изградње новог грађевинског објекта, оно 
ће набављати грађевински материјал без плаћања пореза на промет, али ће, с 
друге стране, бити у обавези да на услугу изградње, по фактури коју испоставља 
инвеститору, обрачуна порез на промет услуга по стопи од 7% + 2% за 
железницу.39 40 41)

6.4. Опорезивање промета производа по нижој стопи

Порез по нижој стопи од 7% + 2% за железницу плаћа се на дневну штампу, 
књиге, брошуре и часописе, осим књига, часописа и брошура за које је прописано 
пореско ослобођење. Пошто је изменама ЗАПП појам "публикација" ограннчен 
само на књиге, брошуре и часописе41), од 1. јануара 1996. године се на све остале 
публикације (нпр. обрасце, списе, репродукције уметничких слика, цртеже, 
амблеме и заштитне знакове, разглсднице, фотографије, географске карте, 
плакате, планове насел>ених места, дијапозитиве и др.), порез на промет више не 
плаћа по нижој стош.

Извршена је, такође, измена и код опорезивања промета одеће, односно 
обуће. Због честих појава изигравања закона и избегавања пореске обавезе, не 
прави се више разлика између одеће, односно обуће за децу и одрасле. У том 
смислу, нижом стопом пореза на промет опорезована је одећа, рубље и обућа, 
без обзира на величину и број, изузев одеће и обуће која је нзрађена од коже реп- 
тилвја и племенитих крзна дивљих животиња, које се опорезују по стопи од 24% 
+ 2% за железницу.

Измењен је и порески третман XT3 опреме, која је до краја 1995. године била 
опорезована по нижој стопи. Уколико се ХТЗ опрема сматра опремом за 
вршење делатности42\  на њу се не плаћа порез на промет. Ако, међутим, ХТЗ 
опрему набављају правна лида или предузетници, и она се сматра предметима

39. Уколико у фактури није посебно исказан износ накнаде за услугу, односно вредност 
грађевинског материјала на који је плаћен порез. порез на промет he се обрачунати на 
укупан износ услуге, у којој је садржана и вредност грађевинског материјала.

40. Закон о обезбеђивању дела средстава за редовно и безбедно одвијање железничког сао- 
браћаја, Служ бени Гласник PC, бр. 67/93 и 53/95.

41. Упоред. ранији члан 31, став 1, тачка 8) ЗАПП са садашњом формулацнјом исте тачке.
42. Вид.: члан 32, став 3. ЗАПП.



ситног инвентара, порез ћесе обрачунавати и наплаћивати по редовној стопи од 
24% + 2% за железницу.

Од почетка 1996. године се и промет резервних делова за основна средства 
опорезује по нижој пореској стопи.

У вези са опорезивањем промета употребљавашix моторних возила и упо- 
требљаваних пловних објеката, који су опорезовани по нижој пореској стопм, 
јављале су се у пракси различите недоумице, те је сада прецизирано шта се 
сматра употребљаваним моторним возилом, односно пловним објектом. To су 
она моторна возила, односно пловни објекти који су најмање једанпут били у 
промету на територији Савезне Републике Југославије.

6.5. Промене у политици пореских подстицаја

Порез на промет производа не плаћа се на опрему коју правна лица и 
предузетници набављају за вршење делатносги, уколико су испуњени услови из 
члана 23. ЗАПП, као ни на опрему која се користи за пољопривредну произ- 
водњу. Опремом за вршење делатности сматрају се основна средства за вршење 
делатности одређена прописима о амортизацији, као и специјални путнички 
аутомобили са уграђеним уређајима за болеснике, специјални путнички аутомо- 
били за обуку возача са уграђеним дуплим командама, као и путнички аутомо- 
били за такси и rent-a-car аутомобили који су, као таквн, посебно означени. 
Уколико порески обвезник престане да обавља такси или rent-a-car делатност, 
односно ако пре истека рока од пет година од дана набавке, прода или на други 
начин отуђи путнички аутомобил који је набавио ради обављања ових делат- 
носги, он је дужан да то, у року од пет дана, пријави надлежном пореском органу, 
и да плати порез на промет који би, иначе, био у обавези да плати да није корис- 
тио пореску олакпшцу, као и одговарајућу затезну камату по стопи од 0,4% 
дневно, рачунајући од дана набавке аутомобила до дана пријављивања пореском 
органу.

Порез на промет се од 1. јануара 1996. године не плаћа на пољопривредне 
производе и прсшзводе шумарства које продаје физичко лнце, тј. 
пољопривредни произвођач.

У 1996. години порез се неће плаћати ни на промет индустријских и других 
отпадака (тзв. секундарне сировине) у ситуацији када ове производе правна лица 
набављају од физичких лица ради даље продаје.

Од почетка 1996. године услуге авио-саобраћаја су ослобођене од пореза на 
промет услуга, а порез се неће плаћати ни на камате које правна лица и 
предузетници остварују давањем кредита, без обзира да ли су у питању наменски 
кредити или не, односно независно од рока на који се кредит одобрава.

С друге сгране, међутим, нека пореска ослобођења која су постојала до 31. 
децембра 1995. године, у 1996. години више неће важити. Тако, на пример, порез 
на промет се обрачунава и наплаћује на производе предузећа за радно 
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида, који



су продати крајњем погрошачу у сопственим малопродајним објектима, односно 
у малопродајним објектима других таквих предузећа. Услуге естрадних приредби 
убудуће ће се опорезовати по сгопи од 7% + 2%. Такође, уведен је и порез на 
услуге осигурања, чију основицу чини бруто премија осигурања, која је умањена 
за износ техничке премије и доприноса за превентиву. О опорезивању услуга које 
врше грађевинска предузећа било је више говора у тачки 6.3.

6.6. Паушални износ пореза на промет услуга

Обвезник који плаћа порез на доходак грађана за приходе од самосталне 
делатности према паушално одређеном нето приходу, платиће у 1996. години, 
таксфе, у годшпњем паушалном износу и порез на промет за услуге које врпш. 
До 31.12.1995. године на промет услуга који је вршио порески обвезник, који је 
паушално опорезован према одредбама ЗПДГ, није се плаћао порез на промет.

Паушални износ пореза на промет услуга утврђује надлежни порески орган, 
полазећи од истих оних критеријума који су предвиђени код паушалног
опорезивања у закону којим се уређује опорезивање дохотка грађана.4Ј  ̂ При 
томе, утврђени порез не може да буде нижи од 800 динара нити, пак, виттти од 
8.000 динара.

7. Акцизе

7.1. Укинуто плаћање акцизе на со за исхрану

Со за исхрану од 1. јануара 1996. године није више предмет опорезивања код 
акциза, већ се на промет ове врсге производа плаћа само порез по снмженој 
стопи од 9% (7%+2%). До 31.12.1995. године со за исхрану је била оптерећена 
акцизом у висини од 0,01 динар по килограму, као и порезом на промет по стопи 
од 26% (24%+2%).

7.2. Измењени износи акцнза

У табели која следи дајемо преглед апсолутних износа акцизе по појединим 
производима до 31. децембра 1995. године и износ акдизе који се на те производе 
плаћа од 1. јануара 1996. године.

Назив производа Јединица мере Износ акцизе 
до 31.12.1995.

Износ акцизе 
од 1.1.1996.

ДЕРИВАТИ НАФТЕ

Моторни бензин л 0,40 0,80

Дидел гориво л 0,30 0,60

43. Вид. о томе више у тачки 3.5.



Уље за ложење л 0,15 0,30

Млазно гориво и авионски бензин л 0,05 0,10

Моторна и авионска уља кг 1,50 3,00

Течни нафтни гас л 0,05 0,10

ДУВАНСКЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ
Лиценцне цнгарете пак. (20 комада) 0,90 1,80

Домаће екстра цигарете пак. 0,50 1,00

Остале домаће цигарете пак. 0,25 0,50

Цигаре и цигарилоси комад 0,03 0,05

Резани дуван, дуван за лулу и бурмут кг 1,70 3,40

АЛКОХОЛНА ПИЋА

Природна вина, медицинска вина, медов- 
ина и јабуковача л 0,10 0,20

Пиво л 0.08 0,15

Природна ракија и вињак л 1,00 2,00

Остала алкохолна пића л 1,25 2,50

АЛКОХОЛ (ЕТАНОЛ)

Денатурисан алкохол за гориво хл 0,25 0,50

За производњу алкохолних пића, 
козметичких производа, продају у 

апотекама и трговини
хл 0,75 1,50

КАФА кг 3,00 8,00

Из табеле се види да је износ акдизе на све производе на које се ова врсга 
фискалне дажбине плаћа у апсолутним износима од 1. јануара 1996. године 
повећан за 100%, изузев кафе, код које је апсолутни износ акцизе повећан са 3 на 
8 динара (дакле, преко 150%).44̂

8. Закључне напомене

Ревизија важећег пореског система Републике Србије учињена крајем 1995. 
године требало је, пре свега, да отклони оне нејасноће које су се у пракси појав- 
иле у току досадашњег спровођења пореских закона, а које су, често, доводиле до 
изигравања закона и избегавања плаћања пореза, као и да обезбеди боље ост- 
варивање циљева економске и социјалне политике. Овај циљ је, међутим, само 
делимично постигнут. Нека нова, односно измењена решења створила су само

44. У случају цигара и цигарилоса, као и пива, повећање је нешто мање од 100%, али прет- 
постављамо да се ишло на заокруживање износа.



још веће забуне, не само код пореских обвезника и пореских органа, већ и у 
пореској стручној јавности.

Ту, пре свега, имамо у виду измене код дефинисања обвезника пореза на 
добит корпорација. Овде је, по нашем мишљењу, учињено више пропуста и 
нејасноћа. Најпре, чини нам се, напречац и без изношења икакве аргумент- 
ације,45) одступило се од концепта да се порезом на добит корпорација опорезују 
само друпггва капитала, а да су друпггва лица (друштво са неограниченом соли- 
дарном одговорношћу чланова и командитно другптво), применом принципа 
фискалне транспарентности, обвезници пореза на доходак грађана. Уз то, да 
ситуација буде још конфузнија и компликованија, није уошиге извршено 
усклађивање релевантних одредби из Закона о порезу на добит корпорација, 
односно Закона о порезу на доходак грађана. Недоследности законодавца у 
спровођењу пореских измена створиле су прилично хаотичну ситуацију у 
важећим пореским прописима у Србији, и отворили низ дилема.

Детаљно анализирајући текстове српских пореских закона, утврдили смо 
нелогичности и неусаглашености између одредби члана 1, став 3. ЗПДК и члана 
8, став 2. истога Закона, као и одредбе члана 8. ЗПДГ, са одредбама члана 606 
з п д г  и члана 10. ЗДСО. Законодавац је, изгледа, пропустио из вида чињеницу 
да свако пореско решење има смисла само и једнно онда када се тумачи у контек- 
сту целине позитивних прописа који уређују материју опорезивања. Оваква 
међусобна неусклађеносг пореских закона учинила је порески систем у Репуб- 
лици Србији, у значајној мери, неконзисгентним и нетранспарентним, те се то 
може оценити као један корак уназад у пореској реформи у Србији. Отуда, 
склони смо да верујемо да he се ускоро, код ових питања, дати не само одго- 
варајућа тумачења од сгране Министарства финансија, већ да ће се измене 
кориговати. To је, уосталом, неопходно да би порески органи могли да дају 
ваљана и детаљнија упутства пореским обвезницима како убудуће да поступају. 
Сем тога, не сме се никако дозволити да нејасни порески закони и нетранспар- 
ентна решења постану кочница за прилив страног капитала у Србију. који се, по 
суспензији санкција Савета безбедности Уједињених Нација, може очекивати.

. 45. Наша намера није била да се дубље и студиозније упуштамо у анализу који је од ова два 
концепта - концепт опорезивања правних лица, односно концепт опорезивања предузећа - 
прихватљивији. Вид. о томе више: Гордана Илић-Попов, Основица пореза на добит корпо- 
рација, стр. 9-13. ^



МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО

Међународна регулатива

Општи услови за закључење уговора о дериватима

Најтипичнији одговор пословне праксе на ризике који се појављују у финан- 
сијским трансакцијама су финансијски деривати. Корисге се као инструменти 
зашгите од промена цена промзвода, сировина, каматних стопа и вредносги инос- 
траних валута те од промена вредности деонида, обвезница и других хартија од 
вредности.

Ови инструменти се одређују према будућим кретањима цена и курсева или 
њихова вредност зависи од одређене активе. У том смислу они су "изведени" тј. 
ослањају се на друге тржишне или новчане вредности (отуда и сликовита рефер- 
енцана "деривате"). У питању су уговори којимаједна страна стиче права која се 
односе или произилазе из других трансакција, хартија од вредности или из уго- 
вора о продаји робе којом се тргује на одређеним тржипггима.

Основни деривати су финансијски термински уговори и опције. Разликују се 
две врсте терминских уговора - "фјучерс" (futures) уговори и "своп (swap) уго- 
вори.

Уговоре о дериватима одлмкује могућност трговања, односно ликвидности. 
Ово практично значи да се обавезе и права из уговора могу куповати односно 
продавати пре рока доспећа уговора. Да би се ово могло постићи, деривати 
морају да буду високо стандардизованм инструменти, да сви њихови елементи 
(изузев цене) буду унапред тачно дефинисани.

Потреба за стандардизацијом уговора довела је до сгварања опиггах услова 
уговора који имају широку примену. Најпознатији општи услови уговора, врло 
детаљни, са могућношћу комбиновања и прилагсфавања конкретним, 
разрађеним и комплексним пословним односима су они које је израдила Interna
tional Swap and Derivatives Association; илустрације ради помињу се само неки од 
докумената овог удружења: Master Agreement (Multicurrency - Cross Border), Inter
est Rate Swap Agreement, Interest Rate and Currency Exchange Agreement. Ови опттгги 
услови или типски уговори широко се користе у свету (чак и у онима које не



спадају у англосаксонске правне системе на чије инсгитуте се, иначе, услови 
ослањају - на пример, у Италији). Многе земље (односно удружења банака и 
сличне асоцијације) донеле су и своје опште услове, али се они, у доброј мери и у 
кључним одредбама, а понекад и дословце, ослањају на документа ISDA 
(Удружење француских банака сачинвло је Conditions generates pour les operation 
d'echange de devises ou de conditions d'interets)\ y неким земљама творци општих 
услова и директно се позивају на ове "међународне" услове (на пример, 
Удружење банака на Новом Зеланду). Неспоразуми који су потицали до неу- 
једначене терминологије навели су International Swaps and Derivatives Association 
да 1985. објави Code of Standard Wording, Assumptions and Provisions for Swaps. 
Овај документ не представља опште услове уговора или модел уговора, већ је то 
речник са објашњењима појмова, а садржи и "мени" одговарајућих формулација 
које стране могу користити када саставл>ају своје уговоре.

Велики ризици захтевали су стварање нових послова као пгго су деривати. 
Но, и сами ти нови послови представљају нове ризике, који су изазвали потребу 
разрешења различитих правних проблема које је њихово увођење изазвало (у 
домену ликвидације привредних субјеката, статусног права, пореског и рачуно- 
водственог система и др.). Ово, и уоппгге потреба да се уведу општеприхваћени 
правни принципи у погледу дериватавних производа, довели су до потребе за 
наглим, појачаним регулисањем од стране државе. Ова појава има велике опо- 
ненте, али је више него евидентна. Нова регулатвва, стварање нових оквира за 
пословање, доводи до привида да су и послови сами по себи нови. С друге стране, 
жеља за све већим и детаљшм мешањем државе у послове не само да је про- 
тивна филозофији либерализма у трговини, него се после прве примене прописа 
увидело да држава сама не може много да помогне. Дошло је тако до увођења у 
игру правила пословања која стварају сами учесници у пословима односно 
њихове професионалне асоцијацфе. Инсистира се, све више, на саморегулативи, 
на самодисцшлини, на поштовању норми струке и етичких правила професије. 
Но, велико је питање да ли су та правила, ма колико механизми за њихову при- 
мену и били ефикасни, уогшгге у могућности да битније утичу на смањење риз- 
ика које прописима треба елиминисати. У многим земљама ипак су донети, или 
се управо доносе, прописи којим се уређују послови са дериватима, одређују 
учесници у овим пословима и одговара на нека питања која је пракса поставила. 
На пример, у САД је, између осталог, донет Futures Trading Practices Act 1992, y 
Француској je донет Закон 93-1444 од 31. децембра 1993. којим је у погледу 
послова на финансијском тржишту допуњен Code de commerce, у Немачкој је 
извршено више измена Закона о берзама, а у нови пропис који уређује стечај 
унета је одредба о дозвољ>ености netting аранжмана, у Италији је на основу 
Закона број 1 од 2. јануара 1991, којим је, између осталог, уређена активносг бро- 
кера, донето више прописа Централне банке, Италијанске берзе и неких мини- 
старстава. И у оквиру Европске уније покренут је поступак за доношење прошса 
који би на нивоу Уније дал>е уредио питања контроле пословања са дериватима



(постојећа Solvency Ratio Directive, чије су одредбе унете у националне правне 
системе, покрива већ деривате засноване на камати и страним средствима 
плаћања). Централна банка Бразила је дозволила да финансијске институције 
послују са дериватима који се ослањају на цену злата, курсеве валута, каматне 
стопе и индексе цена робе. Канадски биро за надзор финансијских институдија 
донео је воднч за коришћење деривата - Guideline on Derivates Best Practices.

(O начину регулисања финансијскпх деривата по Закону о хартијама од 
вредности писано јеу  овој рубрициу часопису број 9-10 за 1995).



На дневном реду у свету

Бугарски закон о приватизацији

Бугарски парламент усвојио је крајем 1995. измене у закону о приватизацији. 
Очекује се да ће допуњени закон постати основа за планирану масовну привати- 
зацију. Сваки пунолетни грађанин добиће ваучере у номиналној вредности од 25 
хиљада лева. Ови ваучери моћи ће да се замењују за акдије државних предузећа 
на лицитацијама. Ваучери ће моћи да се улажу и у инвестиционе фондове који ће 
инвестирати у предузећа.

Слаб одзив Румуна учешћу у приватизацији

У Румунији је до краја априла 1996. продужен период за уплату деоница у 
оквнру амбициозног програма масовне приватизације (само 7 посто од 18 мил- 
иона Румуна који имају право откупа учествовало је до краја децембра 1995. у 
програму приватизације). Становниигтво је имало рок од 3 месеца, до краја 1995, 
да улаже у купоне за приватизацију близу 4.000 државних предузећа или у 
обвезнице једног од 5 заједничких фондова којнма управља држава. Програм 
приватизације састављен је у доброј мери под притиском међународних финан- 
сијских институција које су инсистирале да се убрза процес приватизације. Но, 
сматра се да је програм врло компликован, те да потенцијални купци имају мало 
информација о предузећима која се приватизују.

Споразум ЕУ и Турске

1. јануара 1996. ступио је на снагу споразум о царинској унији између Европ- 
ске уније и Турске. Споразум укида скоро све царинске баријере између две 
стране (Европска уније највећи део царинских баријера према Турској укинула је 
још раније). Сматра се да посебна корист од споразума за Турску неће пронз- 
илазити из повећања трговине, већ од повећања страних инвестиција. Највећи



улагачи и до сада су биле земље чланиде Уније, али укупна директна улагања 
још увек не прелазе 1 милијарду долара годишње.

У Пољској почела расподела ваучсра за приватизацију

Крајем новембра 1995. у Пољској је почела расподела ваучера за привати- 
зацију свим пунолетним грађанима. Право на ваучере има око 27 милиона лица. 
У даљој фази приватизације ваучери ће моћи да се замењују за обвезниде инвес- 
тиционих фондова (у Пољској има 15 националних инвестиционих фондова). У 
току је расподела 60 посто акција преко 500 великих и средњих државних 
предузећа на инвестидионе фондове (док ће 15 посто моћи да купе запослени).У 
сваком предузећу преовлађује учешће једног фонда (33 посто), док се преосталих 
27 посто распоређује подједнако на остале фондове. Очекује се да ће обвезнице 
фондова почети да се котирају на берзн крајем 1996.

Претварање потраживања у улог у Перуу

Путем јавног надметања продато је 60 посто акција другог по величини 
перуанског произвођача електричне енергије "Едегел"-а међународном конзор- 
цијуму (америчко и чилеанско предузеће, уз учешће перуанског грађевинског 
предузећа и банке). За акције "Едегела" плаћено је 425 милиона долара у гото- 
вом, као и 100 милиона долара у потраживањима од Перуа по иностраним кред- 
итима. 40 посто акдија биће понуђено запосленима, а део ће се сачувати за 
каснијупонудутржишту увидутзв. "народнихакција".

Цена перуанског дуга (односно позраживања по кредитима перуанским зај- 
мопримдима) порасла је у последњих 5 година са 10 посто на 71 посто номиналне 
вредносги.

Овакав начин приватизације, уз продају предузећа за готовину те уз прет- 
варање потраживања у улог, започет је октобра 1994, а обухватио је продају 
телекомуникационе компаније, банке (190 милиона долара у готовом и 60 мил- 
иона долара у потраживањима), рудника бакра и др.

Коришћење страног дуга у приватизацији омогућено је доношењем Закона 
број 26250 од новембра 1993. Закон одређује која потраживања су подобна за 
примену у оваквом програму. Интересантно је да овај пропис омогућава да се 
као сграни улог у државна предузећа, поред потраживања према перуанској 
држави, користе и средства досуђена сгранцима no пресудама перуанских судова 
против домаћих лица.



Арбитражни суд МТК

Међународна трговинска комора - МТК основана је 1919. у Паризу, а прва 
арбитражна правила усвојила је давне 1922. Први арбитражни спор по овим 
правилима покренут је 22. јуна 1923 (између француског и белгијског предузећа, 
а предмет спора тицао се утврђивања квалитета дрвета те последица промене 
белгијске валуте на уговорне обавезе; спор се завршио поравнањем пред арби- 
тражом).

Данас је Арбитражни суд Међународне трговинске коморе (енгл.: Court of 
Arbitration of International Chamber of Commerce, франд.: Cour d'arbitrage de la 
Chambre de commerce internationale) реномирана арбитражна институција и један 
од најпознатијих светских центара за решавање међународних спорова из 
пословних трансакција (у протеклом периоду пред арбитражом је решавано 
неколико хиљада спорова, а готово у сваком периоду у последњих неколико год- 
ина пред Арбитражом је у току неколико стотина спорова). Надлежносг ове 
арбнтраже врло често уговарају и југословенски привредни субјекти у својим 
односима са страним партнерима.

Спорови пред арбитражом МТК решавају се у складу са њеним Правилима о 
арбитражи (франц.: Reglement de la Court d 'Arbitrage de la CCI, енгл.: ICC Rules of 
Arbitration) која cy више пута мењана; сада су на снази и примењују се правила од 
1. јануара 1988. Поред правила о арбитражи (26 чланова) МТК је објавила и 
правила за мирење (11 чланова). МТК је сачиниа и Правила за предарбитражно 
решавање спорова пред судијом (Rules for a Pre-arbitral Referee Procedure) на 
снази од 1. јануара 1990, Водич за вишестраначку арбитражу (Guide on Multy- 
party Arbitration), a основала je и Центар за техничке експертизе са посебним 
правилима.

"Међународни" карактер ове арбитражне институције произилази из неко- 
лико чињенида: арбитри могу бити било које националности односно 
држављанства, арбитражни поступак се може спровести у било ком месту у



свету (седнште арбитраже може бити у било којој држави), поступак се може 
водити на било ком језику који странке изаберу, сам Арбитражни суд састоји се 
од чланова из око четрдесет земаља, сарадници Секретаријата Арбшражног 
суда потичу из виттте земаља.

Поступак пред арбитражом по Правилнику МТК почиње се на основу 
тужбе, која се подноси Секретаријату Арбитражног суда у Паризу (члан 3 
Правилника). Секретаријат одмах један примерак тужбе доставља туженом. Рок 
за тужеников одговор на тужбу је 30 дана, а на захтев странака, овај рок се може 
и продужити (члан 4). У тужби, као и у одговору, странке предлажу и број арби- 
тара те именују своје арбитре.

После рока за одговор на тужбу Арбитражни суд може предузети обра- 
зовање арбитражног већа (енгл.: arbitration tribunal, франц.: le tribunal arbitral). 
Арбитражни суд не решава сам спорове, већ се то поверава арбитражном већу 
(састављеном од 3 арбитра) или арбнтру-појединцу. Арбитражно веће односно 
арбитар-појединац саставља посебан акт (о коме се изјашњавају странке) у коме 
се прецизирају спорна питања те друге релевантне чињенице (право које ће бити 
примењено, место тј. седиште арбитраже) - франд.: act de mission, енгл.: terms of 
reference (члан 13). После конституисања и одређивања услова именовања, арби- 
тражно веће тј. арбитар-појединац прелази на решавање спора.

Међутим, улога Арбитражног суда не састоји се само у томе да именује арби- 
тре у случају да то не учине стране саме. Док друге арбитражне институције у 
свету углавном само организују поступак, дотле Арбитражни суд МТК и 
управља и врши надзор над применом арбитражног правилника у сваком спору. 
У оквиру оваквих овлашћења Арбитражног суда, сваки спор се систематски 
прати, Суд прегледа сваки документ о задатку арбитраже; Суд таксфе испитује и 
нацрт сваке одлуке пре њеног доношења (члан 21 правилника) и тако може ути- 
цати да одлука буде ваљана.

За регистрацију предмета се, уз тужбу, плаћа износ од 2.000 УС долара. 
Поред овога, сгранке плаћају и административне трошкове, те накнаду 
арбитрима (ови трошкови су у начелу везани за вредност спора), према тарифи 
коју је Суд утврдио.

Сам Арбитражни суд препоручује следећу арбитражну клаузулу уколжко 
стране у привредном уговору са страним елементом желе да уговоре 
надлежност арбитраже по Правилнику МТК:

"Све спорове настале из овогуговора коначно ће решити, по Правилнику о 
мирењу и арбитражи Међународне трговинске коморе, један или више арбитара 
именованих у складу са тим Правилником."

Клаузула на енглеском језику: "All disputes arising in connection with the 
present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and A rbitration of 
the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accor
dance with the said Rules".



Клаузула на француском језику:7оил differands decoidant du present contract 
seront tranches definitivement suivant le Reglement de conciliation et d'arbitrage de la 
Chambre de commerce internationale par un ou plisieurs arbitres nommes conforme- 
ment a ce Reglement. ”



Осигурање од некомерцијалног ризика

Свако инвестирање подразумева одређени ризик улагача. Но, ризик директ- 
ног улагања у иностранство носи доста непознаница и опасности за учеснике 
аранжмана. Генерално се ти ризици деле на комерцијалне и некомерцијалне или 
политичке.

Некомерцијални ризици немају паралелу у домаћим инвестиционим подух- 
ватима - они се јављају само код директног улагања у иностранство (и, наравно, 
неки од њих постоје у сваком пословном аранжману ван граница једне земље).

Политички ризик дефиннше се на више начина. To је, најшире, ризик 
губитка или штете који настаје услед поступака владе земље-домаћина који 
блокирају или ремете нормалне трговачке процесе односно пословање. Они се 
разликују од пословних, комерцијалних ризика односно штета које прете инвес- 
титору зато што је лоше проценио ситуацију, погрешно управљао предузећем у 
које је уложио средства или услед промена у тржишним условима.

Страни инвесгитори суочавају се са три врсте некомерцијалногризика:
- ризик да ће доћи до тзв. политичког насиља (револудија, устанак, терор- 

изам, грађански немири, рат); то су догађаји на које земља-домаћин односно 
њене власти могу врло мало утицати па се тешко може говорити о њиховој одго- 
ворности за штете које претрпе страни улагачи;

- ризик да ће влада земље-домаћина предузети мере, укључујући и екпропри- 
јацију и мешање у уговорна права улагача, које доводе до практичног узурпи- 
рања инвеститорових власничких права;

- ризик да ће влада земље-домаћина ограничити могућност претварања 
локалне у страну валуту тј. забранити или ограничити трансфер добити или 
репатријацију капитала односно износ из земље других средстава која у оквиру 
инвесгиционог аранжмана припадају страном улагачу.

Неке од ових ризка треба посебно размотрити. На пример, влада земље- 
домаћина може на четири основна начина делати на штету страних инвеститора:



- Влада може извршити национализацију директне инвестиције (то је 
полтички акт који држава предузима вршећи своја суверена права). Развијене 
земље познају теорију да је национализација правно дозвољена само ако се 
предузима у јавном интересу, није "арбитрарна и дискриминаторна" (погађа 
само одређене улагаче) те ако су улагачи одмах и на одговарајући начин компен- 
зирани (у неким неразвпјеним земљама постоје нешто "растегљивија" схватања 
о томе које услове треба да испуњава национализација да би са међународног 
становишта бнла прихватљива те шта треба платнти као одговарајућу 
надокнаду).

- Влада може уређивати и опорезивати сграна улагања. И то су политички 
акти у смислу да их земља-домаћин предузима у извршењу својих суверених 
права. Такве мере су саме по себи правоваљане чак и када се инвеститорима тим 
путем укидају нека основна права по основу инвесгирања (контрола, управљање. 
добит).

- Влада може раскннути уговор (или издејствовати да уговорна сграна на 
коју она има утицај то учини) са страним улагачем. Овај раскид може бити 
политчки, али и пословни потез, пгго зависи од више фактора.

- Влада може поступатн (или утицати да тако поступа уговорна страна коју 
контролише) у испуњењу уговора тако да се страном улагачу одузму или умање 
нека права која по уговору о улагању има. У оваквим случајевима влада не пос- 
тупа као носилац политичког суверенитета, већ у својству сауговарача из уго- 
вора о инвестирању, дакле трговца, привредног субјекта. Кораци владе у том 
смислу односе се на рад и одлучивање њених представника у органима мешови- 
тог предузећа н на управљачким односно пословодним функцијама. Но, све док 
влада дела као привредни субјект у складу са својим уговорним правима, њени 
поступци не могу се сматрати политичким, чак п ако се при том изазива штета 
страном улагачу.

Тешко је, међутим, у пракси сврсгати мере и поступке владе земље- 
домаћина у једну од четири наведене категорије. Заправо, тешко је разликоватн 
политичке и комеријалне акте владе односно оценнти када влада нешто предуз- 
има извршавајући своја суверена права, а када дела као прнвредни субјект. Поред 
тога, неки комерцијални потез може имати и политичку позадину (на пример, 
пропуст неког државног предузећа да испоручи робу мешовитом предузећу 
може бити "обично" неизвршење уговора, али и намерни, политички потез). 
Питање је и колико треба, при оваквом процењивању, узимати у обзир мотиве и 
намере владе, било да их она јавно изнесе или не. Утицај на права страног инвес- 
титора не мора директно произилазити из неког акта (из закона о национализа- 
цији, на пример) као и из једне њене мере - штета за улагача може настати н из 
серије догађаја ("пузајућа експропријацнја" - creeping expropriation). Оваква 
разматрања имају врло практичан значај, посебно при уговарању осигурања од 
некомерцијалних тј. политичких ризика. Разликовање између политичког и



комерцијалног поступања кључно је за оцену ризика односно за утврђивање нас- 
тупања осигураног случаја.

Разликовање од политичког ризика захтева да се прецизира и игга су комер- 
цијални ризици код директног улагања у иностранство. Ови се комерцијални 
ризици могу посматрати према фазама инвестиционог подухвата:

- У време планирања инвестиције практично нема комерцијалних ризика, 
али у овом периоду треба извршити процену ризика у каснијим стадијумима 
подухвата.

- У фази изградње и опремања посгројења у које се улаже настају стварни 
комерцијални рнзиди од којих је основни недовољност средстава гтредвђених за 
ту активност.

- У време почетка рада постројења (изграђеног страним капиталом) комер- 
дијални ризик своди се на питање да ли постројење може да ради према 
предвиђеним техничким условима и уз очекиване трошкове.

- У фази рада посгројења приход треба да буде довољан да покрије отплату 
коришћених кредита, текуће трошкове производње те да се омогући добит 
улагачима. Основни комерцијални ризиди су немогућност да се обезбеде сиро- 
вине, пропусти у маркетингу односно у комерцијализацији производа, подбачај у 
производњи у погледу количина, квалитета производа и рокова испоруке, 
недостатак тражње за производима, немогућност наплате испоручене робе и сл.

Осигурање од комерцијалних ризика који произилазе из инвестиционог 
подухвата у иностранству не може се лако обезбедити, а неки су ризици 
искључени из осигурања. Уз доста високе премије тако се може уговорити 
покриће шгете и физичких губитака ствари за време изградње насталнх из 
одређених околност, осигурање од ризика неуспешног завршетка постројења и 
отлочињања са радом (када то зависи од трећих лица, а не од улагача). Неки риз- 
ици за време рада постројења у начелу се не могу покрити - ризиди тржишта 
(повећање трошкова, смањење тражње) или подбачаји у производњи. Но, 
покриће се може обезбедити за неке друге ризике - на пример, поузданост 
испоручилаца сировина или солвентносг кулаца и наллативост лотраживања од 
купца могу се осигурати.

Покриће основних лолитчких ризика који лроизилазе из директног улагања 
у иностранство пружају слецијализоване институције у појединим земљама. 
Обим локрића и други услови осигурања разликују се од земље до земље 
односно од усганове до установе које у таквим аранжманима имају улогу осиг- 
уравача.

(У часопису број 1-2/1995, у рубрици "Међународно пословно право", 
објављен је прилог о "Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA ")



Уговори о грађењу co st p lu s

У међународној пракси изградње сложених објеката развијен је посебан 
начин утврђивања и плаћања цене који се користи онда када у време склапања 
посла није прецизно утврђен обим радова које треба извести. Код уговора по 
такозваном систему cost plus (што је израз из енглексог језика којим се овакви 
уговори скраћено означавају) наручилац плаћа извођачу суму коју сачињавају 
стварни трошкови увећани за одређени износ; поред сгварних трошкова (који се 
појединачно набрајају или дефинишу оппггом формулацијом о "свим 
трошковима”), наручилац плаћа извођачу и одређену накнаду за покриће 
трошкова режије његове дирекције те на име добити. Оваква накнада утврђује се 
на два начина: у проценту од стварних трошкова извршења радова или у апсолут- 
ном износу.

Уговори са одређивањем цене преко трошкова јављају се у пракси Анголе, 
Ирака, Мозамбика, Нигерије, Судана, Танзаније и других, углавном земаља у 
развоју. У Алжиру и Мароку овај начин утврђивања и плаћања цене предвиђен 
је и прописом и назива се методом "трошкова увећаних за накнаду" (cout plus 
honoraires) илм системом "контролисаних трошкова" (les depances controlees). 
Има, међутим, и земаља у којима је овај поступак утврђивања цене изричито 
забрањен на пословима јавног сектора (Филшшини).

Уговори са ценом cost plus корисге се обично у неким специфичним ситу- 
ацијама: - непрецизна дефпницнја радова у време уговарања услед потребе да се 
радови хитно изведу илп зато што се очекују знатне промене у њиховом обиму, - 
радови са посебним захтевима у погледу организовања (радови на завршавању 
објекта када првобитно изабрани извсфач, из неког разлога, престане да 
извршава своје обавезе или буде удаљен са градилишта, радови у случају када 
није могуће тачно утврдити програм извршења односно када програм не зависп 
од извођача) - радовн који представл>ају техничке иновације или су изузетно 
технички компликовани, - ситуације које представљају знатне и тешкко про- 
цењиве ризике за извођача (велика инфлација, очекивање управних мера и 
других околности које могу битно утицати на тропжове извршења и сл.).

Основни недостатак метода cost plus за наручиоца представља потпуна неиз- 
весност у погледу висине финансијских средстава потребних за изградњу објекта. 
Друга је слабост у томе што извођач није стимулисан да води рачуна о 
грошковима изградње односно нема разлога да се залаже за њихово снижавање 
нити, пак, скраћивање рока изградње. У добрере стране овог методамогу се 
убројати уштеде у времену (избегавање фазе процене трошкова и калкулација 
потребних за израду понуде) те смањивање спорова између извођача и 
наручиоца око измена цене услед настанка нових или промене постојећих окол- 
ности.

Како се у пракси могу отклонити недостади метода утврђивања цене и 
плаћања по систему cost plus? У једном од основних алтсрнативних приступа



утврђује се горњи износ укупних трошкова (ceiling price) који ће извођачу бити 
плаћени; све или део трошкова који пређу ову границу извсфач сноси сам. Овај је 
метод познат под именом "гарантовани највиши троижови" (guarantee1 maximum 
costs). И y осталим варијантама метода cost plus сгимулише се извођач да смањује 
трошкове (incentive contracts). У једној од њих, познатој под именом target esti
mate (што се описно може превести као метод одређивања трошкова "који се 
желе постићи", или као "процена којој се тежи"), процењује се колико ће 
износити укупни трошкови извршења свих радова и испорука; при том се уго- 
вара да извођач добије део уштеде која се постигне у односу на процењене 
трошкове или да сноси део трошкова који премаше процену.

Сем овог "метода учешћа" (sharing formulae), који се практично не разликује 
много од метода гарантованих трошкова, уговарају се други начини подсгицања 
извођача да штеди и рационално изводи радове. Најчешће се висина накнаде 
извођачу повећава или смањује зависно од односа стварних трошкова према про- 
цењеним - тзв. "клизна накнада" (sliding fee). Да би овај систем могао да се при- 
мени, тропжови морају бити тачно процењеш. Како је ово тешко постићи 
(метод се примењује управо онда када се трошкови не знају унапред), у уговор се 
уноси одредба која штити извођача: утврђује се. на пример, проценат или износ 
испод кога му се накнада у случају прекорачења процењених трошкова не може 
смањити.



Из домаћег права пословаља са иностранством

Страна улагања у банке

Члан 10 Закона о страним улагањима (Сл. лист СРЈ 79/94) предвиђа да се 
"оснивање и улагање у организацнје за осигурање, банке и друге финансијске 
организације и слободне зоне врше у складу са савезним законом којим се 
уређује оснивање оваквих облика и њихов правни положај".

Одредбом овог члана требало је "покрити", у "матичном" закону за страна 
улагања, могућност да слранци улажу и у област банкарства, финансијског 
пословања, осигурања, као и на подручјима слободних зона. To је учињено 
упућивањем на савезне законе који уређују материју оснивања и пословања те 
правног положаја банака и других финансијских организација, организација за 
осигурање и слободних зона. На известан начин овим чланом је поновљена 
одредба члана 1 Закона о сграним улагањима, јер нема сумње да банке, друге 
финансијске организације и осигуравајуће организације спадају у друге облике за 
обављање делатности који се у овом члану предвиђају као облитпт у које се 
може инвестирати из иностранства. Отуда, можда је овим чланом имало смисла 
само упутити на то да се сграна улагања могу вршити и у слободној зони, јер се 
она не може подвести под појам других облика за обављање делатности.

Наведена одредба Закона о страним улагањима говори о оснивању 
предузећа те о улагању средстава у поменутим областима (што је законскн израз 
за појам "уговорногулагања", за модел који је познат из ранијих режима сграних 
улагања у Југославију). Међутим, посебни савезни закони, донети у материји 
банкарства и осигурања, не предвиђају могућност да се у овим областима врши 
улагање средсгава (као уговорно улагање); оно што је дозвољено је само оснив- 
ање банака и финансијских организација те организација за осигурање, односно 
улагање у већ постојеће банке односно организације на корпоративној основи 
(код банака само куповином акција, а код осигуравајућих организација купови- 
ном акција или куповином удела - у зависносги од изабраног тапа организације).



У слободнтш зонама би се могло ићн и на улагање средстава за заједничко 
пословање.

Закон о банкама и другим финансијским организацијама (Сл. лист СРЈ 32/93) 
предвиђа да банку могу основати домаћа и страна правна и физичка лица (члан 5 
став 1). Банку могу основати најмање два оснивача - што значи да у случају 
мешовите банке најмање један инвесгитор мора бпти југословенско правно лице 
или југословенски грађанин, а најмање један улагач мора имати својство страног 
лица (за одређивање својства страног лида меродавне су одредбе Закона о 
страним улагањима). Из формулације члана 5 став 1 (Банку могу основати 
домаћа и страна правна и физичкалица...) произилази да банку могу основати и 
само страна правна или физичка лица. Друкчије тумачење ове одредбе (односно 
њено тумачење да је уведена забрана оснивања сопствених банака страних лица) 
искључило би, по истој логици, и могућност да банку оснују само домаћа лида.

Под другим финансијским организацијама подразумевају се Попгганска 
штедионида, пггедионица, штедно-кредитна организација и иггедно-кредитна 
задруга (члан 1 став 2 Закона о банкама). Иако Закон о страним улагањима 
(члан 1 и члан 10) предвиђа могућност улагања у те друге финансијске организа- 
ције, одредбе појединих чланова Закона о банкама и другим финансијским орга- 
ннзацијама практично овакву могућност искључују или знатно ограничавају. 
Тако члан 61 став 2 предвиђа да Поштанску штедионицу могу основати 
предузећа ПТТ саобраћаја, као и савезна држава, републике чланице и правна 
лица чија је делатност од значаја за функционисање ПТТ система; у овој, ПТТ 
области странци могу улагати само у предузећа у којима немају право већинског 
учешћа у управљању предузећем (чланови 7 и 8 Закона о страним улагањима) 
што значи да само посредно, преко предузећа у којима немају већинско право 
учешћа у управљању, могу бити и оснивачи Поштанске пггедионице. По члану 
65 оснивачи штедионица могу бити савезна држава, република чланица, град, 
оппггина и домаћа павна и физичка лица - дакле, страна лица директно су 
искључена из круга оснивача. И одредба члана 73 став 1 као могуће осниваче 
штедно-кредитне задруге набраја задруге (земљорадничке, занатске, стамбене, и 
друге) те правна и физичка лица- чланове тих задруга, што опет наводи на то да 
се није мислило на странце као могуће инвеститоре у ову врсгу организација.

Банка може бити основана искључиво као акционарско друштво (члан 2 
Закона о банкама и друпш финансијским организацијама). Капитал банке може 
бити у новчаном и неновчаном облику, а новчани део мора износити најмање 
1.500.000 САД долара у динарској противвредности, по курсу на дан уплате 
(чланови 17 и 18 Закона), с тим што странац свој део капитала уплаћује у 
девизама. У поступку исходовања дозволе за оснивање банке од Народне банке 
Југославије, оснивачи уз захтев, између осталог, подносе и изјаву сграног лица да 
ће уплатити девизна средства на посебан рачун код Народне банке Југославије те 
доказ о пореклу страног улога (члан 8), а уз пријаву оснивања банке ради уписа у 
судски регисгар мора се поднети и доказ да је счрано лиде уплатило девизна сред-



ства на посебан рачун код Народне банке Југославије (члан 10). Може се постав- 
ити питање да ли страни оснивач може у банку уложити, као свој улог, динаре, 
као што је то могуће у оним случајевима који су уређени самим Законом о 
страним улагањима (конверзија потраживања у улог, динари који се, по закону, 
могу трансферисати у инострансгво - члан 3). Без обзира на наведене одредбе о 
документацији која се подноси у посгупку добијања дозволе за оснивање банке и 
за упис оснивања у судски регисгар (које говоре само о девизама), треба узети да 
су у питању само "техничке" одредбе које не дерогирају опште правило о 
врстама улога те да је могуће да се новчани део страног улога сасгоји и у динар- 
има. По раније важећем Закону о банкама и другим финансијским организаци- 
јама, била је изричито предвиђена могућносг да 50% страног улога чине 
динарска средсгва из конверзије дуга (таква одредба не постоји у садашњој верз- 
ији Закона).



За документацију

Елементи за уговор о грађењу са ценом cost plus

1) Инвесгитор ће платити извођачу за уговорене радове износ који 
сачнњавају стварни трошкови радова, увећани за уговорени проценат на име 
накнаде извођачу за трошкове режије и добии.

2) Трошкови радова обухватају нето ррошкове за следеће ставке:
- канцеларије и остали неопходни привремени објекти на градилишту 

(зграда, приступни путеви и сл.); ови трошкови укључују грађење, опремање, 
одржавање у току трајања радова и рушење и уклањање (износе добијене од 
продаје извсфач треба да одобри наручиоцу);

- сви материјали за привремене и сталне радове (објекте);
- сви алати, прибор, горива, мазива, енергија, осветљење, вода, телефони;
- сва опрема и маханизација, према специфицираним накнадама за закуп и 

условима коришћења; ако закупнина не покрива текуће поправке и резервне 
делове за одржавање, и ове ставке улазе у трошкове;

- сви транспортни трошкови за механизадију, материјале и радну снагу;
- наднице за све раднике, предраднике, пословође, инжењере, службенике и 

осгало особље док је ангажовано на послу (уз могућност давања "бонуса" или
стимулације д о ___  посто од платног фонда) с тим што у трошкове не улазе
плате особља и руководилаца који не посвећују све своје радно време искључиво 
радовима на пројекту по уговору;

- све надокнаде за све врсте социјалног осигурања и друга социјална давања, 
накнаде за боловање, одморе и сл. за особље ангажовано на радовима;

- све премије за имовинско осигурање, осигурање од одговорности и друга 
осигурања која одобри или захтева инвеститор;

- све таксе, порези и друга давања извођача у вези са радовима, с тим што се 
искључује порез на добит из посла по конкретном уговору;

- сви путни и други трошкови руководећег особља за неопходне посете 
градилишту, уз искључење трошкова овог особља у дирекцији извођача;



- сви радови подизвођача које је одобрио инвеститор; те
- сви остали трошкови који произађу за извођача у извршењу уговора.
3) Извођач ће инвеститору одобравати следеће износе:
- попусте на плаћања извођача у готовом;
- договорене износе посгигнуте продајом материјала, опреме, алата и сл. 

током или по завршетку радова.
4) Предвиђа се да трошкови извршења свих радова по овом уговору износе

укупно УС долара___ ("основна процењена вредност").
Уколико у току извршења уговора дође до измена у пројектима и техничким 

условима, до вишкова и мањкова радова, до измене околности, као и до промена 
у трошковима радне снаге, материјала, опреме и других елемената у односу на 
оне трошкове на основу којих је извршена процена дата у ставу 1, основна про- 
цењена вредносг ће за одговарајуће износе бити прилагођена, како је даље 
предвиђено.

Основна процењена вредност, после прилагођавања извршеног у складу са 
ставом2, постаје "коначна процењена вредносг".

5) Поред стварних трошкова, инвеститор ће извсфачу плаћати у току 
извршења радова и накнаду од 15 посто на те стварне трошкове на име трошкова 
режије и добити.

Ако се, по окончању радова и обрачуну промена извршених по члану 4, 
утврди да су стварни трошкови плаћени извођачу смањени у односу на коначну 
процењену вредност, извођачу се плаћа додатна накнада од 25 посто на постиг- 
нуто смањење; ако пак дође до прекорачења коначне процењене вредност, 
накнада извођачу смањује се за износ од 25 посто на разлику која прелази 
коначну процењену вредност, с тим да се накнада извођачу никада не може 
смањити испод износа од 10 посто од коначне процењене вредности.

6) На почетку сваког месеца извођач ће предати инвеститору ситуацију са 
свим трошковима учињеним у претходном месецу. Уз ситуацију морају бити 
приложени платни спискови, фактуре за опрему и материјале, преглед упо- 
требљаване механизације са износима закупнине, те свн остали документи и 
информације неопходни за преглед и оверу ситуације. На износ трошкова додаје 
се проценат на име накнаде из члана 5 став 1. Инвеститор је дужан да укупну 
суму по ситуацији плати извођачу преко рачуна предвиђеног чланом 8, а ако 
износ средстава на рачуну не буде у тренутку подношења ситуације довољан, у 
року од 15 дана (било допуном износа на рачуну било директно).

7) Извођач је дужан да примени све зање, вештину и пажњу у планирању и 
куповини материјала, опреме, алаха и механизације, те да предузме све потребне 
мере за брзо и економично извршење радова.

Извођач је дужан да набавке врши по најповољнијим ценама, уз обезбеђење 
свих могућих попуста.

Извођач је овлашћен да, без претходне сагласности инвеститора, врши купо- 
вине материјала наведених у приложеној листи које месечно не прелазе износ од



УС долара___  (франко фабрика/стовариште). За куповине специфидираних
материјала преко ове вредности извођач треба претходно да тражи одобрење 
ннвестнтора, које мора бити дато у року од 3 дана од дана подношења захтева; 
ако инвеститор на зехтев не одговори у наведеном року, сматраће се да је саглас- 
ност дао.

8) Услов овог уговора је да сва средства за извршење радова обезбеђује 
инвесгитор н да извођач не треба да финансира посао. Да би се ово испунило, код
банке ______ ће одмах по потпису уговора бити отворен "револвинг" рачун на
који ће инвесгитор уплатити почетни износ од УС долара_______ . После сваке
наплате са овог рачуна коју, у складу са уговором те на основу оверене ситуације 
изврши извођач, инвеститор ће рачун допунити до висине почетног износа. 
Извсфач је дужан да инвеститору достави банкарску гаранцију на име 
обезбеђења да ће са рачуна повлачити износе потврђене у складу са чланом 6, те 
да ће непотрошени износ по коначном обрачуну вратитити инвеститору.



Пословати у

Слободне зоне у Румунији

Законом број 84/92 у Румунији је створена могућност за оснивање слободних 
зона. По закону, зоне се могу оснивати у поморским лукама те у близини 
граничних прелаза. До сада су основане четири зоне: у Сулини, Констанци, 
Г алати и Браили.

Правни, фискални и царинскн режим слободних зона има следеће основне 
карактерисгике:

- предузећа основана у зонама ослобођена су од плаћања увозних царина на 
робу која се увози из иносгранства,

- царнне се не плаћају на одређену робу која из Румуније улази у зону,
- на активности у зони не плаћају се порез на промет и порез на добит.
Финансијске операције у вези са активностима у зонама обављају се у

девизама, осим у погледу грађевинских послова који су уговоренн у лејима.
Предузећа основана у слободним зонама уживају и све друге олакпшце 

предвђене Законом број 35 који уређује сррана улагања у Румунију.

Уговори о преносу технологије у Малезији

За сваки уговор малезијског предузећа (па и оног у коме странци имају 
удела), чији је предмет трансфер нностране технологије, ммора се обезбедити 
претходна писмена сагласност Министарства трговине и индустрије. Систем одо- 
боења уведен је ради обезбеђења:

- да се аранжманом не доводи домаће предузеће у подређени положај,
- а уговор не буде против интереса земл>е и
- да плаћање накнаде странцу буде примерено ннвоу технологије која се 

преноси.
Малезијска влада утврдила је да се под уговорима о трансферу технологије 

подразумевају уговори о уступању права на патентиране и непатентиране тех-



нолошке постулке, друга знања неопходна за изградњу постројења, и о пружању 
различитих видова техничке помоћи и услуга. При том је прецизирано да 
аранжмани о преносу технологије могу бити у облику:

- уговора о стварању мешовитог предузећа,
- уговора о техничкој помоћи,
- уговора о преносу права индусгријске својине (патент, жиг и др.) и преносу 

know how односно знања и искуства,
- уговора о руковођењу (management-у) и
- уговора о изградњи " кључ у руке".
У принципу. инсистира се на томе да се цео аранжман обухвати једним уго- 

вором. тј. да се технологија не "разбија" на виттте елемената чији се пренос 
посебно уговара.

Влада је утврдила да уговори о преносу технологије морају имати следеће 
елементе (то су уједно и мерила за оцену аранжмана у поступку давања саглас- 
ности):

- Уговором се до детаља мора приказати садржај тј. основни елементи тех- 
нологије, очекивана производња, квалитет и спецификација производа, поједи- 
ности о техничкој помоћи и начин на који ће она бити пружена.

- Технологаја која се преоси мора обухватитн најновија достигнућа позната 
даваоцу и све иновације, укључујући и нове регистроване паатенте те оне чија је 
регистрација тражена.

- Плаћање накнаде за пренету технологију може бити у облику паушала или 
у проценту од нето вредности продатих производа постројења изграђеног на 
бази уступљене технологије; познате су и комбинације ова два метода 
одређивања накнаде. Нето вредност продатих производа добија се када се од 
бруто цене одбију трошкови транспорта, осигурања, пореза, царина и других 
дажбина, те вредност материјала и компоненти увезених од страних давалаца 
технологије. Износ "ројалитета" по овом основу који влада прихвата креће се од 
1 до 5 посто од нето вредности продаје. На накнаду сграном даваоду технологије 
плаћа се порез од 15 посто.

- Трајање уговора мора одговарати периоду у коме прималац може у пуној 
мери прихватити технологију. Уобичајено је да се одобрава период важења уго- 
вора од 5 година. Сагласност је потребна и за продужење уговореног и одо- 
бреног рока.

- Уговор мора садржати јасне одредбе о обуци домаћих радика примаоца у 
постројењима испроручиоца технологије, као и приликом грађења и опремања 
објекта и рада објекта у Малезији. Уговор треба детаљно да уреди ову материју 
(број радника на обуци у сваком од њених видова, садржај обуке и трајање, 
погодности које се обезбеђују за раднике и др.).

- Уговор мора дефинисати права индусгжјске својине уколико су она пред- 
мет уговора о трансферу технологије. Ако период важења заштите права



прелази трајање уговора, мора се уговорити право домаћег предузећа да право 
користи и после престанка уговора.

- Обавеза домаћег предузећа да информадије које прими у оквиру трансфера 
технологије чува као поверљиве мможе трајати само док важи уговор.

- Уговор мора утврдити одговорносг односно гаранције страног даваоца тех- 
нологије у погледу квалитета производње односно учинака посгројења, 
квалитета производа те других особености технолошког процеса.

- Уговор мора садржати клаузулу о решавању спорова према малезијском 
Закону о арбитражи или према Арбитражним правилима Регноналног арби- 
тражног центра у Куала Лумпуру.

Регистровање o ff  shore предузећа на Кипру

Кипарско законодавство дозвољава регистрацију предузећа која не обављају 
делатност у земљи и даје знатне пореске олакшице у таквим случајевима (мини- 
малан порез на добит - износи 4,25% на нето добит, док за кипарске компаније 
иде до 42,50%). Постоје и пореске олакгпице за срранце који раде у "off shore" 
предузећима.

За припрему регистрације "off shore” предузећа треба знати следеће:
- Фирма: Мора се проверити фирма (назив) који се жели у регистру, јер је 

могуће да је у регисгар већ угшсано предузеће са сличним или истим именом. Ово 
раде локални адвокати. За сваки случај, треба им дати две-три верзије фирме да 
се око избора и проверавања не би губило време.

- Облик предузећа: За сврхе за које "off shore" предузећа на Кипру оснивају 
југословенски улагачи, у начелу је погоднија форма друштва са ограниченом 
одговорношћу (мада кипарски закон, наравно, познаје и деоничко друштво). 
Треба имати на уму да се и код друштва са ограниченом одговорношћу удели 
називају "shares" (у питању је тзв. предузеће са одговорношћу огранвченом уде- 
лима - company with liability limited by shares). У овом кипарском праву (за раз- 
лику од југословенског) разликује се уписани и уплаћени капитал, па оснивачи 
имају обавезу да у случају губитака уплате неуплаћени део капитала (отуда и 
назив овог облика предузећа).

- Капитал: На Кипру се разликују уписани (authorised) и уплаћени (issued) 
капитал. Минимални износ овог првог је CL 1.000. а најмање исто толико се мора 
и уплатити. He постоји законом прописан однос нзмеђу уписаног и уплаћеног 
капитала. Капитал се, иначе, мора уплатити из иностранства. Треба унапред 
одредити колико кагштала уплаћује сваки оснивач односно колики су им удели у 
предузећу.

- Оснивачи: Предузеће мора имати најмање два оснивача (потребни подаци: 
имена, националност, адреса и професија). Ако само једно лице хоће да оснује 
предузеће, други оснивач може да буде кипарски адвокат (који уписује минима- 
лан број акдија). Треба одлучити да ли оснивачи треба да се формално појављују



као власници предузећа или хоће да се то из докумената не види. У овом другом 
случају обично адвокатска канцеларија или "одиторска" фирма региструју 
предузеће као тзв. nominee shareholders и посебним документима пренесу одмах 
сва права по основу удела у предузећу на стварне власнике (тзв. beneficial share
holders).

- Директори: Потребно је навести адресе, професију и националност дирек- 
тора предузећа. И ове услуге, као и услуге секретара предузећа, који мора посто- 
јатипо локалном закону,пружају адвокати односно "одитори" (дакле,немора се 
за директоре именовати нико из иностранства).

- Делатност: Потребно је припремити списак основних активности 
предузећа. Пракса је да се у статут унесе врло пшрока делатност (и ово треба 
препустити адвокатима) како се предузеће не би ограничавало у активностима. 
Посебна дозвола Централне банке потребна је само у случају да делатност обух- 
вата банкарство и инвестиционе услуге.

- Седиште: Треба одредити седипгге предузећа на Кипру. To може бити 
адреса адвокатске или "одиторске" канцеларије.

- Банкарски рачун: Offshore предузеће може имати рачуне ван Кипра (и није 
неопходно да има рачун и на Кипру, осим у случају ако има локалну канцелар- 
ију). "Одиторске" фирме пружају услуге отварања банкарског рачуна и распола- 
гања тим рачуном (налози се могу давати и из иностранства).

- Референца: Централна банка Кипра тражи банкарску референцу за сваког 
оснивача предузећа. Референца може да гласи:

'Т .___________ нам је познат (банци) и сматрамо да је доброг финансијског
стања и способан да испуњава своје обавезе о допсећу"(у преводу на
енглески језик: Mr._______ is known to us (the Bank) and we consider him
of good financial standing and able to meet his obligations as they fall due."

Друга варијанта писма-референце може да буде:
У вези са оснивањем предузећа_______________ на Кипру као "off shore"

предузећа, овим потврђујемо да г. ___________ (или: предузеће
____________________ ) има (имао је) рачун у нашој банци од _______ .
Сматрамо да је г.____________(предузеће_______________ ) финансијски сол-
идно, вредно поверења и да има репутацију те да је увек промптно испуњавао(ло) 
своје финансијске обавезе (у преводу на енглески језик: In connection with the
incorporation o f ______ Ltd., a Cyprus offshore company, we hereby confirm that
_______________has/have had an account with us since______ . We consider him/the
company financially sound, creditworthy and reputable and has always responded 
promptly to all financial obligations.

Писмо-референца треба да буде адресова на Централну банку Кипра (Cen
tral Bank of Cyprus).

- Трошкови: Трошкови оснивања of shore предузећа на Кипру су око CL 
1.200 (ако капитал није већи од CL 10.000; ако је капитал већи, трошкови се 
незнатно повећавају).



Годишњи трошкови одржавања предузећа су приближно следећи:
- за сваког директора кога именује адвокатска канделарија CL150 годишње
- услуге секретара предузећа и давање адресе за седиште предузећа CL 150 

годишње
- правне услуге - зависе од обима посла, али у нормалним околоностима 

износе око 400 CL годшнње
- "одиторске" услуге - зависе од обима посла (годишњи биланс и извештај 

морају бити прегледани од кипарске "одиторске" фирме пре предаје кипарским 
властима; "одиторска" фирма може водити и књиговодсгво предузећа).

За оснивање off shore банака ( тзв. off shore banking units) поступак je нешто 
сложенији и уређен посебним прописом (.Banking Business - Temporary Restrictions 
-Law, Chapter 124).

(У часопису број 7/8 1993, y рубрици "Међународно пословно право" прика- 
зане су основне карактеристике "offshore" пословања).



Глосар

Појмови и термини о предузећима 
(на енглеском језику)

Појмови и термини о предузећима (на енглеском језику)
affiliated company - предузеће које је у власништву другог предузећа, али обично 

са одвојеним управљањем
amalgamation (гл. amalgamate) - спајање два или више предузећа
annual general meeting - в., general meeting
annual report - извеиггај који предузеће сваке године шаље члановима; В. profit 

and loss account, balance sheet
aricles of association - правила o односима предузећа, чланова и директора; в. 

memorandum of association
audit - преглед књига (books of account) предузећа да би се утврдила тачност и 

сагласност са прописом; извештај о прегледу улази у сасгав годишњег 
извепггаја (annual report)

auditor - лице које предузеће именује за преглед финансијских књига (audit); в/ 
certified accountant

authorized capital - овлашћени капитал, износ капитала до кога предузеће може 
издавати акције илиуделе (shares); износ се означава у документима о оснив- 
ању предузећа (articles and memorandum of association); в. nominal capital

balance sheet - преглед који приказује вредносг имовине предузећа (assets) и 
његових обавеза (liabilities) на одређени дан; в. annual report, current assets, 
profit and loss account



bonus issue (или scrip issue) - давање нових удела члановима предузећа сразмерно 
броју удела које већ поседују

certificates of incorporation - документ регистра предузећа (registrar of companies)
којим се потврђује да је предузеће испунило услове за оснивање утврђене 
прописом

certified accountant - члан професионалног удружења књиговођа који је 
овлашћен да прегледа књиге (audit accounts) предузећа; исто chartered 
accountant

chairman (или chairperson) - председник управног одбора предузећа
chartered accountant - в. certified accountant
common seal - в. seal

company - група лица која ce групишу за извршење посла, правно лице; в. private 
company, public company

company director - лице које je члан управног одбора предузећа (board of direc
tors); в. executive director, managing director

company secretary - службеник предузећа одговоран за организовање рада 
упавног одбора предузећа те за испуњење законских обавеза предузећа у 
погледу статуса

corporation tax - порез на добит предузећа
cum-rights shares - удели (акдије) купљени (или продати) са правом на дивиденде; 

в. ex-right shares

cum-rights stock - удели (акције) у предузећу купљени са правом куповнне новог 
издања удела (new issue of stock)

current assets - обртна средства, ствари које се користе у пословању и које се 
редовно замењују: у прегледу пмовине и обавеза (balance sheet) исказују се 
као: сировине (raw materials), производња у току (work in progress), завршни 
пронзводи (finished goods), потраживања од дужника (debtors) и готовина 
(cash)

dividend - дивиденда, износ новца који се из добити плаћа члановима у предузећу 
(shareholders), обично у проценту од номиналне вредности (nominal value) 
удела (акција)

equity - (1) право ималаца обичних удела (ordinary shares) на учешће у расподели 
добити предузећа; (2) обичан удео у предузећу

equity capital - део укупног капитала предузећа који припада имаоцима обичних 
акција (ordinary shareholders)



ex-rights shares - удели (акције) купљени (или продати) без права на дивиденде; в. 
cum-right shares

extraordinary general meeting - специјални сатанак скупштине предузећа, сазван 
од стране управног одбора или чланова, ради одлучивања о питањима која 
не могу чекати на годишњи опшги састанак (annual general meeting)

extraordinary resolutin - одлука донета на специјалном састанку предузећа 
(extraordinary general meeting); за чију одлуку је потребна одређсна, квали- 
фикована већина присутних чланова

face value - вредност акцнје (share) исказане на њој самој 

firm - предузеће; исто company 
fixed assets - основна средства
general manager - генерални директор предузећа, главни пословодни руководи- 

лац; в. executive director, managing director
general meeting - отттпти састанак предузећа, скуппггина предузећа; може бити 

годишњи (annual g.m.) и посебни (extraordinary g.m.)
goodwill - (1) погодности које предузеће има од свог угледа, положаја код купаца 

оодносно клијената или од стручњака у одређеној обласги; (2) финансијски 
исказ вредности goodwill-a у билансу (balance sheet)

holding company - предузеће које контролише предузећа тако што има више од 
половине удела у њима

Inc. - в. incorporated
income - приход од пословања предузећа
income tax - (1) порез на добит; (2) порез на приход од плате, ренте и сл. 
incorporate - основати, регистровати предузеће (САД) 
incorporated - (скраћено Inc.) - основан као предузеће
intangible assets (исто invisible) - ауторско право предузећа (copyright), право на 

патент, goodwill и слична права која има предузеће (за разлику од ствари - 
tangible assers)

interim dividend - привремена дивиденда, износ плаћен члановима предузећа пре 
краја финансијске године (financial year), с тим да се коначан обрачун 
направи по истеку овог периода

investment trust - организација чије се пословање састоји у куповини и продаји 
акцијадругих предузећа

invisible assets - в. intangible assets



joint-stock company - предузеће чији се капитал састоји од акција у власништву 
већег броја лица, акционарско друпггво

limited (скраћено: Ltd) - реч која се ставља иза назива предузећа са ограниченом 
одговорношћу (limited liability company)

limited liability company - предузеће y коме чланови сносе ризик за обавезе пре- 
дуећа само до номиналне вредности својих удела

liquidation - ликвидација предузећа, продаја средстава предузећа те престанак 
предузећа са радом: в. winding

liquidator - ликвидатор, лице одређено да прода средства предузећа, да из њих 
намири повериоце, а остатак расподели члановима предузећа

listed company - предузеће чије се акдије (shares) котирају на берзи (stock 
exchange); исто: quoted company; в. public company

managing director - генерални директор предузећа, одговоран за руковођење 
предузећем; познат и под именом chief executive (главни руководилац - у 
Енглеској) и president (председник - у САД); в. executive director, general man
ager

memorandum of association - статут предузећа који садржи елементе: име, 
седипгге. циљеве удруживања, делатност, износ капитала и сл..; прилаже у 
регистар предузећа при оснвиању предузећа; в. articles of association

merger - спајање два или више предузећа у једно предузеће: в. takeover
nominal capital - укупна новминална вредност (nominal value, face value) удела 

(акција)
nominal value - номинална вредносг акције (исто face value)
non-voting shares - удели (акције) у предузећу који дају иста права као и обични 

удели (ordinary shares) али не и право гласа на састанку партнера; в. shares, 
shareholder

ordinary share - обични удео (акдија), обични удели (акције) и предузећу дају 
право имаоцима (ordinary shareholders) да гласају на скупштини чланова те 
да примају дивиденде: в. preference share

paid-up capital - уплаћени капитал, стварно уплаћени капитал предузећу на име 
удела (акција); в. authorized, issued, noinal capital

par value of shares - оригинална, номинална вредност (face value) удела (акција) 
(ако се удели продају по тој цени, продати су at par; ако је цена виша, продати 
су изнад вредности - above par. а ако је нижа, ииспод вредности below par)

parent company - предузеће "родитељ", предузеће које поседује више од полов- 
ине удела (акција) другог предузећа: в.. holding company, subsidiary company

preference share - Повлашћени удео (акдија), удели (акције) који дају право на 
дивиденду пре но што се иигга исплати имаоцима обичних акдија (ordinary



shares). Повлашћени партнери имају и нека друга права већа од "обичних" 
чланова предузећа ( у случају престанка предузећа њима се, на пример, удели 
(акције) исплаћују по номиналној вредности пре него "обичним" 
члановима). Детаљи о правима повлашћених партнера утвђују се правилиа о 
удруживању (articles of association)

private limited company - приватно предузеће, предузеће чнје акдије не продају на 
берзи. Такво предузеће може имати само одређени број чланова; исто: pro
prietary company (у неким правима англо-саксонског система); в. public com
pany

profit - добит
profit and loss account - годишњи извештај o укупном прнходу и трошковима 

предузећа; исто: opeerating statement (САД) в. balance sheet
proprietary company - в. private limited company
prospectus - пггампана објава o условима продаје акција предузећа
proxy - овлашћење за заступање на општем састанку чланова предузећа
public company - јавно предузеће, предузеће чије акција се продају и купују преко 

берзе, предузеће које објављује позив јавности за упис акција, акционарско 
друпггво

quoted company - в.. listed company
redeemable shares - повратне акције које могу бити откупљене од стране лица 

које их је издало (продало), обично у одређеном року
registered company - предузеће које је уписано у регистар предузећа; в.. incorpo

rate
registered office - регисгровано седиигге предузећа, седиште уписано у регнстар 

предузећа
registar of directors - регистар директора, листа директора коју је предузеће 

дужно да води, са именима, адресама и другим подацима о директорима
registar of companies - (1) званично лице које води регистар предузећа; (2) 

регистар предузећа
reserves - резерва, део добити предузећа који се не исплаћује члановима, већ у 

случају потребе користи за обртна средства (current assets) и основна сред- 
ства (fixed assets)

scrip issue - в. bonus issue
seal - печат, жиг, посебан знак стављен на одређене документе којим се 

потрврђује да их је издало предузеће (common seal, company seal); предузеће 
мора да води евиденцију докумената сачињених са жигом

secretary - в. company cesretary



share - удео, акција. деоница; један од једнаких делова на који је капитал 
предузећа подељен

share capital - новчани износ потребан за пословање предузећа,, који се 
обезбеђује продајом удела; в. issued capital, nominal paid-up capital

Share certificate (y САД; stock certificate) - потврда o уделима; документ који 
предузеће издаје лиду које купи уделе предузећа као доказ власнипггва над 
уделима

shareholder (у САД: stockholder) - члан предузећа, акционар, ималац удела, 
другар, лице које поседује уделе (акције) у предузећу

shell company - в. silent company
silent company - "спавајуће" предузеће, предузеће, које није активно, које не 

послује, али формално постоји; исто: shell company, sleeping company
sleeping company - b. silent company
statutory meeting - састанак чланова предузећа који се мора одржати по закону, 

на пример - састанак оснивача новог предузећа; в.. annual meeting
stock - (у множини) - удели у предузећу, акције; исто: shares
stock broker - лице које, уз накнаду, продаје акције, односно посредује у продаји 

акција
stock certificate - в. share certificate
stock exchange - берза акдија, место где се врши купопродаја акција: исто: stock 

market
stockholder -в. shereholder
stock market - в. stock exchange
subscribed capital - уписани капитал, део износа овлашћеног капитала предузећа 

(authorized capital) који је издат и плаћен у готовом
supsidiary (или: subsidiary company) - предузеће код кога је више од половине 

удела у власништву другог предузећа или код кога друго предузеће може 
контролисати ко је у управном одбору; предузеће које има контролу назива 
се holding company или parent company

takeover - предузимање контроле од стране једног предузећа над другим; в.. sub
sidiary company

tangible assets - физичке ствари које припадају предузећу; в. intangible assets
tax allowance - пореско ослобађање, пореска олакшида
turnover - укупан приход, реализација; укупна вредност продате робе и 

извршених услуга
turnover tax - porez na ukupan prihod; v. value added tax



uncalled capital - неуплаћен капитал; инос средстава за којаи предузеће може да 
повећа свој капитал до износа одобреног капитала (authorized capital); в. 
paid-up capital, unissued capital

unissued capital - део овлашћеног, уписаног капитала (authorized capital) 
предузећа који још није издат у форми удела (акција) члановима (sharehold
ers); в. issued capital, paid-up capital, uncalled capital

unlisted company - (исто: unquoted company) - предузеће чије ce акције не коти- 
рају на берзи (stock exchange); в. listed company 

value added tax (скр. VAT) - порез за разлику између вредности no којој се роба 
купи и вредности по којој се прода; в. turnover 

VAT - в. value added tax
winding (в, wind) - престанак предузећа ca радом, ликвидација; може бити 

добровољна (voluntary w.) и принудна (compulsory w.)



ПРАВНА ПРАКСА

Др Небојша Јовановић,
Асистент Правног факултета у Београду

I. Прецеденти англосаксонског компанијског права (VI)1).

Преседани о оснивању компанија

Оснивање компанија је прилично сложен посао, који често захтева посебну 
стручносг и вештину. Због тога га у англосаксонским земљама обављају посебно 
обучена лида, која се зову промотери (енг. promoters). Њихов задатак је да сакупе 
лица заинтересована за оснивање компанвје, да у њихово име прнкупе или 
помогну у прикупљању оснивачког капитала. да сачине и објаве све исправе 
потребне за осннвање, да уттиттту оснивање компаније у регисгар код надлежног 
органа и, најзад, да компанију „уведу“ у посао, тј. да отпочну њено пословање. 
При томе, није нужно да неко лице обави све описане послове да би се смаграло 
промотером. Довољно је да предузме макар н једну радњу која је нужна за осннв- 
ање компаније, па да се сматра промотером и да одговара за њене правне пос- 
ледице. Међутим, лиде које не учествује активно у оснивању компаније, већ само 
даје потребне стручне савете (нпр. адвокат), неће се сматрати њеним промот- 
ером1 2).

1. У последњем двоброју (бр.11-12) часописа Право и привреда у 1995. год. грешком аутора 
је означено -да се ради о четвртом, уместо о петом, наставку ове рубрике. Аутор и 
уредиштво часописа се извињава читаоцима због те грешке.

2. Keenan Denis, Company Law, London, 1988, стр. 21-22.



Оснивачи нису обавезни да користе услуге стручних промотера при оснив- 
ању компаније, али они то често раде. Ако оснивачи сами оснивају компанију, 
онда ће се они сматрати промотерима. Из тога произилази да промотери могу да 
оснивају компанију у своје име и за свој рачун, када су и сами оснивачи. или у туђе 
име и за туђ рачун. када су они лида различита од оснивача. Компанија може да 
има једног или виттте промотера.

Професионално бављење оснивањем трговачких друпггава може да буде 
врло уносан посао. Промотери могу да оснују компанију од сопственог капитала, 
да успешно отпочну њено пословање и да је, потом, препродају другим лицима 
по вишој цени него пгго је вредност њиховог уложеног капитала. Тиме они 
извлаче профит нз оснивања привредних друштава у висини разлике између 
вредности уложеног капитала (мања свота) и продајне цене (већа свота). 
Профит може да се извуче и на друге начине, али је битно да промотери о њему 
обавесте управни одбор компаније коју оснивају (под условом да је независан од 
њих) или њене будуће чланове (акдионаре). Дужносг обавештавања промотери 
најчешће извршавају приказивањем своје добити у оснивачком проспекту 
компаније. Тиме се члановима будућег управног одбора компаније и заитересо- 
ваним улагачима пружа могућност да не пристану на оснивање компаније под 
тим условом. Стицање тајног профита промотерима је стого забрањено, те 
компанија, по оснивању, има право да тражи његов повраћај.

У парници Глукстејна против Барнса (енг. Gluckstein v Barnes) из 1900. год- 
ине у Енглеској било је спорно да ли је добит промотера тајна и да ли су они због 
тога дужни да је врате компанији. Забавни парк, под називом Олимписка 
компанија (Енг. Olympia Company), био је у власништву Националне 
пољопривредне хол компаније (Енг. National Agricultural Hall Co Ltd; даље: Хол). 
У 1892. години Хол је пао под стечај и пресгао да постоји. Његов заложни дуг је 
износио 110.000 фунти. од чега је дуг од 100.000 фунти би садржан у заложним 
обезницама (енг. debentures), a 10.000 фунти дуга је било обезбеђено хипотеком 
на земљишту и зградама забавног парка. Холова имовина је морала да буде 
расподата, како би се намирала сгечајна потраживања. Знајући за то, четири 
предузетника, Глукстејн, Лионс, Харт и Хартли, су се удружили у инвестициону 
групу (енг. syndicate), у намери да откупе забавни парк у стечају и да га потом 
препродају другом по вишој цени. Куповину су обавили тако игго су у стечајном 
посгупку купили од Холових поверилаца њихове заложне обвезнице и 
хипотекарно потраживање. Због сгечаја њихова тржишна вредносг је била нижа 
него што је била стварна вредност заложених непокретности. На тај начин су 
предузетници успели да упггеде око 20.000 фунти и да постану власници забавног 
парка. Потом су основали нову компанију и себе посгавили за њене директоре. У 
њен капитал они су унели свој забавни парк, проценивпш његову вредност на 
140.000 фунти, иако су га платили само 120.000. Уношење су извршили тако што 
су 8. фебруара 1893. год. са компанијом закључили уговор којим су јој продали 
забавни парк. Компанија им је исплатила цену доделом својих акција у номинал-



ној вредности од 40.000 фунти. Уштеду од 20.000 фунти промотери Глукстен, 
Лионс, Харт и Хартли нису приказали у јавном позиву (проспекту) за упис акдија 
као свој профит, већ под ставком „привремене инвестиције“ (енг. interim invest
ments). У истом јавном позиву за упис акција новоосноване компаније промотери 
су, међутим, поштено приказали да емитују акције у укупној номиналној вред- 
ности од 180.000 фунти. иако је компанија забавни парк купила за само 140.000 
фунти. На тај начин заинтересована лица (купди акција) су била доведена у заб- 
луду, да промотери остварују профит од „само“ 40.000 фунти, иако је он стварно 
(прикривено) износио 60.000 фунти. Дана 29. марта 1893. год. промотери су у 
својству директора компаније распродали све новоемитоване акције у укупној 
вредносги од 180.000 фунти, при чему су за себе задржали 171.000 фунти у гото- 
вом новцу, a 9.000 фунти у облику потпуно отплаћених акдија. Истовремено они 
су и даље остали заложни повериоци компаније, јер су, као имаоци заложних 
обвезнида, имали хипотеку на непокретностима забавног парка. Неколико год- 
ина касније и та компанија је пала под стечај. Господин Барнс, који је био 
поставлвен за ликвидатора, открио је превару, те је одбио да призна Глукстејну 
право првенственог намирења његовог потраживања из стечајне масе, иако је он 
био ималац заложних обвезница компаније. Напротив, он му је то условио 
враћањем суме од 20.000 фунти прикривеног профита у имовину компаније. 
Глукстејн је тужио Барнса. Првостепени суд му је усвојио тужбенн захтев, али га 
је другостепени суд одбио, сматрајући га за преваранта3̂ .

Описани преседан садржи три значајна правила. Прво, профит који промот- 
ери остваре оснивањем компаније мора јасно да буде приказан заинтересованим 
лицима. Његово подвођење под нејасне ставке, као што су „текуће инвестицијеф 
не сматра се јасним. Друго, у случају када су промотери уједно чланови управног 
одбора компаније коју оснивању, обавештавање о њиховој добити мора да се 
учини осталим члановима компаније, а не управном одбору, јер се он не сматра 
независним. Најзад, треће, у случају када постоји више промотера исге 
компаније, сви они су солидарно одговорни за враћање трајног профита који су 
јој присвојили при оснивају. Закон о предузећима наше земље, на жалост, 
уопште не познаје институт промотера. Отуда разне агенције за регистрацију 
предузећа имају широко пол>е за шпекулисање у препродаји предузећа која 
оснивају. Њихове шпекулације могу да буду санкционисане у поступку пред 
судом тек онда када у себи стекну елементе бића неког кривичног дела (нпр. пре- 
вара, утаја ...), или када оштећено лице схвати да је претрпело пггету н ко је одго- 
воран за њу. Отуда би било корисно да се и у наше трговачко законодавство 
унесу одредбе о положају промотера.

Када буде основа, компанија може својим промотерима да исплати награду 
за услуге које су јој пружили током онивања. Награда може да се исплати у гото-

3. Harry Rajak, A Sourcebook of Company Law, Bristol, 1989, стр. 176-182; Keenan D., o. cit., стр.
434-435.



вом новцу или доделом акција компаније. Међутим, ако компанија неће 
добровољно да исплати награду, промотер не може да је натера на то ни судским 
путем, због англосаксонског правила да компанија не може да закључује 
пуноважне уговоре пре свог уписа у регистар, јер тада још не посгоји као правни 
субјект. Исто правило важи не само за награду, већ и за накнаду трошкова или 
пггете коју је промотер претрпео током оснивања компаније. Једини пуноважан 
правнн основ тужбеног захтева промотера за награду, накнаду иггете или 
тропжова од компаније био би уговор који би он о томе закључио са компанијм 
након регистрације њеног осивања. Промотери ипак нагињу једном лакшем 
начину. Они уносе у оснивачке акте комттаније одредбу о њеној дужности да им 
исплати, после свог оснивања, награду и надокнади трошкове. Ту одредбу њени 
директори обично поштују, јер је морална, иако није у складу са компанијским
законодавством. Ипак, дешавају се и спорови4*.

У правној ствари Националне моторне компаније за превоз поштанских 
пошиљки, поводом Клинтоновог захтева (енг. Re National Motor Mail Coach Co 
Ltd, Clinton's Claim) која ce водила пред неким од британских судова 1908. године, 
било је спорно да ли промотер има право да тражи накнаду трошкова које је 
претрпео при оснивању компаније. Компанија под називом Удружење за 
моторни превоз поштанских пошиљака (енг. Motor Mail Coach Syndicate Ltd) 
основала je y својству промотера другу компанију, назвавши је Надионална 
моторна компанпја за превоз поштанских пошиљака. Новооснована компанија 
је требало да преузме пословање господина Хариса, који је био предузетник у 
моторном попгганском превозу. Промотер је сносио 416 фунти оснивачких 
трошкова. Нешто касније обе компаније су ликвидиране. Господин Клинтон, 
који је био ликвидатор промотерске компаније, тражио је у ликвидационом пос- 
тупку према Националној моторној компанији исплату поменуте суме на име 
накнаде оснивачких трошкова. Ликвидатор Националне моторне компаније је 
то одбио, те је случај изнет пред суд.

Суд је одбио Клинтонов захтев, који је он поднео у име промотера. Стало се 
на становиште да Национална моторна компанија још није постојала у време кад 
је промотер учинио трошкове. Отуда она од њега није ни могла да тражи да их 
учини, тако да се ради о промотеровом доброчином давању. Сама чињеница да је 
компанија имала користи због тога што је промотер извршио своје дужности и 
сносио оснивачке трошкове, није довољна да суд прекрпш законско правило и
обавеже компанију да их надокнади5!

Код нас може да се појави исти проблем. Међутим, није скгурно како би га 
наши судови решили. Врло је вероватно да би заузели сличан став као и енглески 
судови, али не на основу нашег трговачког законодатства,.јер га оно уоппгге не 
регулише, већ на основу општих правила облигационог права. Несумњиво је да

4. Aderson, Fox &Twomey, Business Law, Cincinnati, 1987, crp. 816-817; Keenan D., op. cit., crp. 27.
5. Keenan D., op. cit., стр. 435.



би наши судови тешко могли да занемаре чињеницу да у време када су трошкови 
чињени још није постојао правни субјект у чију корист су чињенн. Отуда он не би 
могао да буде обавезан једностраним правним пословима другог лица на чије 
предузимање није могао да утиче. Ипак, могло би да се заузме становиште и да је 
компанија дужна да промотеру надокади трошкове, по основу правила о правно 
неоснованом обогаћењу. To значи да би могло да се тврди да је компанија, као 
неосновано обогаћени, дужна да врати промотеру, као неосновано 
осиромашеном, суму трошкова оснивања, иако она у тренутку када су учињени 
још није постојала као правни субјект.

Предедент који је амерички суд донео у спору Квекер Хила против Пара 
(енг. Quaker НШ v Parr) још је очигледнији случај примене правила да се уговор не 
може пуноважно закључивати са корпорацијом која још није основана. Корпо- 
рација Квекер Хил је закључила уговор о продаји одређених пољопривредних 
производа Корпорацији ,Денвершко меморијално обданиште“ (даље: Денвер). 
У име Денвера уговор је потписао господин Пар као његов председник. Квекер 
је знао да Денвер још није био основан као корпорадија, што је и било означено у 
уговору. Међутим, Квекер је инсистирао да се уговор закључи и изврши баш на 
тај начин, јер није желео да чека да се Денвер оснује као корпорација. Он је 
испоручио уговорену робу, али му она није плаћена, јер се корпорација никад 
није основала. Квекер је тужио Пара и остале промотере Денвера, тврдећи да су 
они одговорни за испуњење обавеза неосноване корпорације.

Квекер је изгубио парницу. Своју изреку суд је образложио становишгем да 
су промотери обично одговорни по уговорима које су закључили у име корпо- 
рација пре њиховог оснивања. Међутим, у случајевима као што је овај, то 
правило се не примењује. Ако треће лиде (промотеров сауговорник) зна да кор- 
порадија још није основана па ипак закључи уговор, без намере да промотера 
лично обавеже, онда нема право да од њега тражи испуњење или одиггету у 
случају када се корпорација после не оснује6). По нашем, континенталном, 
правном схватњу ово је очигледан случај правно неоснованог обогаћења про- 
мотера, без обзира игго је треће лице (осиромашени) намеравао да обавеже кор- 
порацију, када буде основана. Отуда је мало вероватао да бн нашн судовп 
пресудили на исти начин, осим ако би несумњиво утврдили тужиочеву намеру 
даривања промотера (лат. animus donandi, intentio liberalis).

6. Aderson, Fox, Twomey, op. cit., стр. 817.



Жарко Лашиновић 
судија Врховног суда Србије

II. Пракса Врховног суда Србије

Уступање потраживаља уговором (ц е с и ја ) • однос пријемника и 
дужника (Члан 440 ЗОО).

Уговором о усгупању потраживања положај дужника се не сме 
ни у чему погоршати, па он против пријемника може истицати 
сва средства одбране која је имао и према старом повериоцу, a 
која је стекао до момента сазнања за усгупање потраживања.

Из Образложења:

Према утврђивању првосгепеног суда између туженог као дужника и 
његових поверилаца је дана 26.IX 1990. год. пред Окружним судом у Зрењанину 
закључено принудно поравнање, бр. Пп. 2/90, којим поравнањем су одложена 
плаћања потраживања поверилаца на рок од 2 године. Тим поравнањем под ред- 
ним бр. 14 обухваћено је и признато пспраживање рашјег повериоца, Предузећа 
из Нове Горице, а у износу од 1,844.587 тадашњих динара са каматом. Овај дуг 
тужени није платио иако је рок из поравнања протекао.

Надаље, из утврђеног чињеничног стања произилази да је уговором о цесији 
од 31.VIII 1993. год., предузеће из Нове Горице, Република Словенија, спорно 
потраживање пренело на тужиоца, који у овој правној ствари тражи штету коју 
је претрпео због тога што му номинални износ дуга није измирен у року. Висину 
пггеге пријемник спорног потраживања опрецелио је у износу од 263.512 динара



и исту, на основу одредбе чл. 278 ст. 2. ЗОО, потражује од туженог у овој пар- 
ници.

На основу предњих чињеница правилно су нижи судови применили матери- 
јално право када су закључили да је тужбени захтев тужиоца неоснован.

Спорно потражмвање предузећа из Нове Горице, Република Словенија, 
улази у категорију потраживања на која се односи Уредба о привременој заб- 
рани располагања одређеним непокретностима, покретним стварима и правима 
(„Сл. гласник Р С ‘, бр. 49/91,50/91,55/91,29/92 и 46/91). Том Уредбом забрањено је 
располагање непокретностима, покретним сгварима и правима која се налазе на 
территорији Републике Србије, а чији су власници правна лица и имаоци радњи 
са седшптем на територији република које нису чланице Савезне Републике 
Југославије. Ова Уредба донета је из опигге познатих разлога након извршене 
сецесије Република из састава бивше Југославије, а и као мера реципроцитета 
према тим Републикама.

Неосновано тужилац у ревизији истиче да се у овој сгвари не може примен- 
ити наведена Уредба, јер се његово седиште не налази на подручју Република на 
које се односи наведена Уредба. Наиме, спорно потраживање пренето је на 
тужиоца уговором о цесији, па туженик, као дужник због тога не може имати 
никаквих штетних последица, односно он према тужиоцу, односно пријемнику 
спорног потраживања, поред приговора које може истицати према њему, може 
истицати и оне приговоре које је имао и према старом повериоцу. а које је стекао 
до момента сазнања за уступање потраживања, све како то произилази из 
одредбе чл. 440 3 0 0 .

Према томе, како је туженв према старом повериоцу, тј. Предузећу из 
Републике Словеније, могао исгицати приговоре из наведене Уредбе о привре- 
меној забрани располагања одређеним непокретносгима, покретним сгварима и 
правима, то исте те приговоре тужени може истицати и према пријемнику 
потраживања, односно према тужиоцу.

Пресуда Врховног суда Србије, бр. Прев-229/95 од 
7.VI1995. год.

Уговор о продаји • раскид уговора због неплаћања цене 
* Члан 124. 3 0 0 .

Уколико купац не плати дуговну цену робе тврдећи да са про- 
давцем није у пословном односу, продавац може једносграном



изјавом да раскине уговор о продаји и да тражи повраћај робе, 
без осташвања купцу накнадног рока за исплату цене.

Из Образложеља:

Из утврђеног чињеничког стања у току првостепеног посгупка произилази 
да је између правних претходннка парничних странака закључен уговор о 
продаји трактора, ближе описаног у изреци првостепене пресуде, да је правни 
претходник тужиоца испоручио правном претходнику туженог наведени трак- 
тор, а да правни претходник туженог, ни тужени, цену нису исплатили. Тужилац 
због тога једностраном писменом изјавом обавештава туженог да раскида уго- 
вор о продаји и тражи да му тужени поврати испоручени трактор, а тужени се 
брани тврдећи да тужилац није активно легитимисан да од туженог потражује 
цену за преузети трактор, па да због тога није легитимисан ни да раскине уговор 
о продаји и да тражи повраћај трактора.

У току поступка пред првостепеним судом утврђено је да је тужилац правни 
следбеник правног лица које је испоручило правном претходнику туженог 
спорни трактор, а на основу наруџбенице правног претходника туженог пот- 
писане од стране тадашњег његовог овлашћеног лица.

Према одредби чл. 124. ЗОО, у двостраним уговорима, кад једна страна не 
испуни своју обавезу, друга страна може, захтевати испуњење обавезе, или под 
одређеним условима раскинути уговор простом изјавом. Према одредби чл. 127. 
поверилац може раскинути уговор без остављања тужнику накнадног рока a 
испуњење ако из дужниковог држања произилази да он своју обавезу неће 
ивршити ни у накнадном року. Из утврђеног чињеничног стања у току првосте- 
пеног посгупка поизилази да из понашања туженог произилази да он своју 
обавезу плаћања цене неће извршити, па због тога на основу наведене одреде, 
тужени има право да простом изјавом раскине уговор о продаји, без остављања 
накнадног рока туженом за испуњење обавезе. Закључак о томе да из понашања 
туженог произилази да он своју обавезу неће извршити ни у накнадном року 
произилази из чињенице што је тужени пре покретања спора и у току парнице 
тврдио да тужилац није активно легитимисан да од туженог тражи исплату цене, 
односно да једнострано раскине уговор. Како тужени, према одредби чл. 187 - a 
Закона о предузећима, одговара за обавезе које је преузео његов правни петход- 
ник, то је таква тврдња туженог неоснована, а основан је закључак нижих судова 
да тужени своју обавезу плаћања цене не би извршио ни у накнадном року с 
обзиром на разлоге оспоравања, па тужилац, као продавац, основано може јед- 
ностраном изјавом раскинути уговор, и, на основу одредбе чл. 132.300, тражити 
повраћај онога што је у извршењу уговора предао туженом.

Пресуда Врховног суда Србије, бр. Прев - 394/95 од 
27.IX1995. год.



Уговор о новацији - Члан 348. ЗОО

Из уговора о замени постојеће обавезе новим (пренов) мора да 
недвосмислено произилази намера сгранака да изврше замену 
облигације, при чему за правну ваљаност новационог уговора 
морају бити испуњени услови као и за правну ваљаност уговора 
уопште.

Из Образложења:

Према утврђивању првостепеног суда парничне странке су биле у пословном 
односу поводом уговора о продаји 15.000 кг. семена луцерке. Тужилац је као 
купад на основу тог уговора платио туженом, као продавцу уговорену цену 
семена луцерке од 1,500.000 тадашњих динара, а тужени од уговорене количине 
није испоручио тужиоцу 3.485 кг. Тужилац у овој правној ствари тражи да се 
тужени обавеже на испоруку неиспоручене а наисплаћене количине семена 
луцерке, а тужени се брани истичући да је између странака закључен уговор о 
новацији, односно уговор о замени обавезе, тако што су се парничне сгранке 
договориле да обавезу туженог на испоруку преостале количине семена замене 
обав'езом туженог да тужиоу исплати цену те луцерке. Да је пзмеђу странака 
закључен уговор о новацији тужени је као доказ приложио извештрај о 
књижењу од 22. Ш 1992. године којим је тужилац туженог задужио на име 
неиспоручене количине семена луцерке за износ од 348.500 динара, а тужени је 
то књижење спровео у свом књиговодству.

Погрешно су нижи судови применили материјално право када су закључили 
да је између странака закључен новациони уговор, тако што је постигнут спора- 
зум између странака да тужени умесго испоруке семена луцерке изврши испату 
дене за неиспоручену количину семена луцерке.

Из одредбе чл. 348 ЗОО произилази да је новација основ престанка обавезе, 
а настаје ако се поверилац и дужник сагласе да постојећу обавезу замене новом и 
ако нова обавеза има различит предмет или различит правни основ. Правна 
ваљаност новационог уговора цени се по општим правилима за ваљаност уго- 
вора уопште, тј. за закључење новационог уговора потребно је да је воља сло- 
бодно изражена и да су уговор у име странака потписала овлашћена алица. Из 
уговора о новацији мора недмосмислено да поизилази воља странака да пос- 
тојећу облигацију укину и уместо ње да створе нову облигацију. При томе се не 
може поћи од претпоставке да ова намера субјеката постоји, већ она мора бити 
изричита.

Сама чињеница што је тужилац извештајем о књижењу задужио туженог за 
врдност неиспоручене количине семена луцсрке, а тужени то задужење спровео 
у својим пословшш књигама, не значи да је између странака закључен ушвор о 
новацији. Ово из разлога јер из споразума о новацији мора недвосмислено да 
произилази намера субјеката да изврше замену облигација. Извештај о



књнжењу је књиговодствено задужење и књиговодствена категорија које 
иставља лице које није овлашћено за закључење уговора, а уговор о новацији 
мора бити закључен од овлашћеног лица које иначе у име правног лица има 
овлашћење да закључује уговоре, односно које је закључило и спорни уговор о 
купопродаји семена луцерке. Дакле, како између овлашћених парничних 
странака није закључен уговор о замени постојеће обавезе новом, јер се из 
наведеннх књиговодствених задужења такав закључак не може извести, то 
тужилац основано тврди да између странака није закључен уговор о новацији, те 
да је тужени дужан да своју обавезу испоруке уговорене количине робе изврши 
на уговорени начин.

Пресуда Врховког суда Србије, бр. Прев - 370/95 од 
13. IX 1995. год.

Уговор о продаји - доцња у исплати цене и штета 
(Члан 278. ст. 2. ЗОО).

Код уговора о продаји, кад је купац био у доцњи у плаћању цене 
робе, продавац може основано потраживати од купца цену робе 
која је важила на дан пресуђења, са затезном каматом од тог 
дана.

Из Образложења:

Тужилац је туженом, на основу закљученог уговора, испоручио робу која је 
била предмет уговора, цену исте робе фактурисао је рачуном који је приложен уз 
тужбу, а тужени цену није платио. Тужилац у овој ствари потражује од туженог 
номинални износ цене и штету у смислу одредбе чл. 278 ст. 2 3 0 0 ,  укупно 
тужени потражује цену те робе на дан пресуђења. Висину цене робе на дан 
пресуђења првостепени суд је утврдио на основу налаза и мшпљења вештака.

На основу предњих чињеница правилно је другостепени суд применио 
материјално право када је потврдио првосгепену пресуду у усвајајућем делу 
тужбеног захтева.

Тужени је, према утврђењу првосгепеног суда, био у доцњи у погледу 
плаћања номиналног износа вредности купљене робе, који износ је због доцње и 
велике инфлације обезвређен, те тужилац може за време доцње основано од 
туженог потраживати иггету у смислу чл. 278. 3 0 0 .  Како је у току поступка 
утврђено да вредност испоручене робе туженом по ценама на дан пресуђења 
износи 49.295,40 динара, то номинална фактурисана вредносг робе и штета у 
смислу одредбе чл. 278. став 2. 3 0 0 ,  укупно износе толико колико је тужиоцу и 
досуђено.

Наиме, према одредби чл. 278. ст. 2. 3 0 0 ,  за време доцње у плаћању новчане 
обавезе, уколико је штета коју поверилац новчаног потраживања трпи већа од



затезне камате коју би добио за време доцње, поверилац може потраживати и 
разлику до потпуне накнаде штете. Ту шгету поверилац може определити према 
висини стопе раста цена на мало према званичним статистичким подацима, као и 
према вредности робе која је била предмет правног посла из којег поверилац 
потражује новчано потраживање. Према томе, како је тужилац у овој правној 
ствари висину штете определио према вредности робе на дан пресуђења, који 
износ усгвари представља номиналну цену робе и штету обрачунату у смислу 
одредбе чл. 278. ст. 2.. ЗОО, то је правилан правни закључак нижестепеиних 
судова да је тужени по изнетом основу обавезан да тужиоцу плати износ који 
представља вредност робе на дан пресуђења, а у који је укључена нокшнална 
вредност робе и штета коју поверилац новчаног потраживања трпи због доцње 
дужника.

Пресуда Врховног суда Србије. бр. Прев - 373/95 од 
13.1X1995. год.

П рестанак обавезе због немогућности испуњења 
(ЧЛ. 137. 3 0 0 )

Нескривљена немогућаост испуњења обавезе испоруке робе, 
као основ престанка обавезе, могућ је, не само кад је предмет 
обавезе индивидуазно одређена ствар, већ н када се ради о 
замељнвој инднвидуазизираној ствари која је била предмет 
обавезе.

Кад престане обавеза једне стране због нескривљене нем- 
огућносги испуњења, престаје и обавеза друге стране јер јој је 
престао правни основ, па друга страна може тражити повраћај 
онога што је дала у испуњењу своје обавезе, и то по правилима 
стеченог без основа.

Из Образложења:

У току поступка пред првостепеним судом утврђено је да је тужилац, као 
купац, дана 10.IV 1992. годнне на основу уговора о продаји, уплатио туженом 
цену за возило ближе наведено и описано у изреци првостепене пресуде. Тужени 
је био дужан у складу са закљученим уговором да изврши испоруку возила у року 
од 90 дана од дана уплате. Тужени возило није нспоручио у уговореном, ни у 
накнадном року, те је тужилац у овој правној сгвари тражио да се тужени 
обавеже да му испоручи возило које је било предмет уговора о продаји. Тужени 
се брани да је због ратних дејстава у Босни и Херцеговини. односно у Републицп 
у којој се налази.произвођач возила „ТАС‘ из Сарајева дошло до нескривљене 
немогућности испуњења обавезе. па је по том основу његова облигација 
престала.



Погрешно су нижи судови применили материјално право када су закључили 
да обавеза туженог не може престати због немогућности испуњења, у смислу 
одредбе чл. 137. ЗОО, јер се не ради о индивидуално одређеној и незаменљивој 
ствари која је била предмет продаје.

Наиме, када је испуњење обавезе једне стране у двостраном уговору постало 
немогуће због догађаја за који није одговорна ни једна страна, гаси се обавеза 
друге саране, а ако је ова неигго испунила од своје обавезе, може захтевати 
враћање по правилима о враћању стеченог без основа, како је то предвиђено у 
одредби чл. 137. 3 0 0 .  Према тој одредби, дакле, за престанак обавезе због нем- 
огућности испуњења није битно да се ради о незаменљивој ствари, односно инди- 
видуално одређеној ствари, већ је битно да је испуњење обавезе из закљученог 
уговора посгало немогуће због догађаја за који није одговорна ни једна страна.

С обзиром на изнето, а како је предмет обавезе туженог као продавца према 
закљученом уговору био путнички аутомобил одређених карактернстика, 
одређеног произвођача и спедифичности, дакле, ради се о нндивидуализираној 
заменљивој ствари, па извршење те обавезе може престати због немогућности 
испуњења, у смислу одредбе чл. 137. ст. 1 .3 0 0 .

Како због погрешне примене материјалног права чињенично стање у току 
првосгепеног поступка није потпуно утврђено, то је применом одредбе чл. 395. 
31111, потребно укинути другостепену и првосгепену пресуду и предмет вратити 
првостепеном суду на поновно суђење.

У поновљеном посгупку првостепени суд ће спровести доказивање ради 
утврђивања да ли је с обзиром на чињенице које тужени истиче у ревизији у вези 
времена закључења уговора и настанка ратних дејстава, пресгала обавеза 
туженог због немогућности испуњења, те ће у зависности од тога поново 
одлучити о тужбеном захтеву тужиоца. При томе, важно је истаћи да, уколико је 
по изнетом основу престала обавеза туженог, тада би тужилац по правилима сти- 
цања без основа имао право да тражи од туженог да му поврати уплаћену цену за 
наведени путнички аутомобил.

Решење Врховног суда Србије, бр. Прев - 385/95 од 
13. IX 1995. год.

Истицање нових чињеница у жалби у поступку у којем се 
примењују правила о поступку у привредним споровима (Члан 
496-а. ЗПП).

У поступку у којем се примењују правила о поступку у привред- 
ним споровима, истицање у жалби да је потраживање престало 
постојати услед компензације и предлагање доказа на те окол- 
ности, не може бити основ за укидање првостепене пресуде, уко-



лико подносилац жлбе не учини врероватним да ту чињеницу 
није могао изнети до закључења распрашвања.

Из Образложења:

Из утврђеног чињеничног стања у току првостепеног посгупка произилази 
да је тужени поруџбеницом наручио од тужиоца робу наведену у тој поруџбе- 
ници, да је тужилац ту робу испоручио туженом, а након тога истављањем фак- 
туре позвао туженог да плати цену робе.

На основу предњих чињеница правилно је другостепени суд применио 
материјално право када је погврдио првостепену пресуду којом је усвојен 
тужбени захтев тужиоца и тужени обавезан да исплати тужиоцу противредност 
робе заједно са каматом и трошковима спора. Тужени наиме, као учесник у 
спорном облигадионом односу поводом куповине наведене робе, дужан је да 
изврши своју обавезу онако како је исту преузео и одговоран је за њено 
испуњење, како је то предвиђено у одредби чл. 17. ЗОО.

Правилан је правни заључак другостепеног суда у вези истицања туженог у 
жалби да је спорно потраживање тужиоца престало постојати услед ксмпенза- 
ције и предлагања доказа на те околности. Овакав навод туженог у жалби, и по 
мишљењу овог суда, не може дмати утицаја на правилност побијане другосге- 
пене пресуде, јер тужени први пут у жалби износи ту чињеницу и предлаже доказ 
на околности извршене компензације, а у жалби није изнео разлоге због којих ту 
чињениду није изнео до закључења расправљања пред првостепеним судом. 
Наиме, према одредби чл. 496-а ЗПП у привредним споровима, у жалби се могу 
износити нове чињенице и предлагати нови докази само ако жалилац учини 
вероватним да без своје кривице није могао изнети те чињенице и предложити 
доказе до закључења главне расправе. Како тужени у жалби уопште није иносио 
разлоге због којих ту чињеницу није изнео у току првостепеног поступка, то је у 
жалбеном поступу преклудиран за побијање првостепене пресуде истидањем те 
нове чињенице у жалбеном поступку.

Пресуда Врховног суда Србије, бр. Прев -178/95 од 
17.B 1995. год.

Уговор о продаји - плаћање цене унапред и повећање цена робе 
до времена испоруке
Ако је купац цену робе исплатио пре испоруке, продавац не 
може основано потраживати разлику у цени робе до које је 
дошло од момента плаћања, до момента испоруке, без обзира на



дужину временске дистанце од времена испоруке до момента 
плаћања и на проценат повећања цене у том периоду.

Из Образложења:

Према утврђивању првостепеног суда странке су биле у дужничко-повер- 
илачком односу у вези купопродаје робе. цемента. У складу са закљученим уго- 
вором тужилац је дана 11.XII1992. године уплатио туженом 239,913.338 динара, a 
наиме цене за уговорену количину цемента. Уплаћени износ од тужиоца пре 
испоруке робе представљао је цену која је била у време испоруке спорне робе. 
Међутим, од уговорене количине тужени је испоручио само један део купљене и 
плаћене робе, па тужилац у овој правној ствари тражи да се тужени обавеже да 
му испоручи разлику. тј. количину робе коју је платио, а коју количину тужени 
није испоручно.

На основу наведених чињеница, које међу странкама и нису спорне, 
правилан је правнн закључак нижих судова да је тужени дужан, у складу са одред- 
бом чл. 17. ст. 1. ЗОО, да тужиоцу испоручи разлику неиспоручене количине 
цемента, те је због тога правилно такав тужбени захтев усвојен.

Неосновани су и без утидаја на правилност побијане другостепене пресуде 
наводи туженог у ревизији да је у времену од закључења уговора о продаји и 
уплате до момента уговореног рока испоруке робе дошло до знатнијег повећања 
цена цемента, те да је он због тога условљавао тужиоцу испоруку преостале 
количнне цемента, уплатом разлике у ценн за неиспоручену количину цемента.

Како је тужилац исплатио туженом целокупну купопродајну цену у уго- 
вореном року, и то унапред, а која цена је била важећа у време закључења уго- 
вора и исплате, то тужени као продавац не може условљавати испоруку 
преосгале количине цемента из разлога што је од времена уплате цене, до 
момента уговореног рока испоруке дошло до знатнијег повећања цена цемента, 
односно не може условљавати испоруку неиспоручене количине цемента упла- 
том разлике у цени а с обзиром на цену цемента у време испоруке.

Кад обавеза има за предмет своту новца, дужник је дужан исплатити онај 
број новчаних јединица на коју обавеза гласи, изузев кад закон одређује што 
друго (чл. 394. 3 0 0 ) . Овај принцип монетарног номинализма посебно је 
изражен код плаћања цене унапред, јер у време исплате постојао је одговарајући 
еквивалент између цене и вредности робе, па уговарање испоруке робе у кас- 
нијим роковима, не може бити основ по којем продавац може тражити разлику у 
цени односно условљавати испоруку робе исплатом цене која буде важила у 
време испоруке. При томе није од значаја колико су повећане цене робе од 
момента уплате до момента уговореног рока ислоруке, те колико износи вре- 
менска дистанца од момента уплате, до момента испоруке робе.

Пресуда Врховног суда Србије, бр. Прев -184/95 од 17.B 1995. год.



Мр Данило Пашајлић 
адвокат из Београда

III. Пракса уставних судова

Статусна питања

Није незаконита одредба Одлуке о издавању деоница према којој имаоци 
деоница учествују у управљану предузећем сразмерно номинатној вредности 
деоница.

Из образложења:

Одлука о издавању и продаји деоница ради повећања капитала (докапитал- 
изација) донета је од стране Радничког савета Друштвеног- предузећа „Инос 
Сирована“ 25. децембар 1992. године, са позивом на члан 26 Закона о условима и 
поступку претварања друштвене својине и друге облике својине, члан 20. Закона 
о хартијама од вредности и чл. 49. н 85. Закона о предузећима.

Чланом 10. Одлуке одређеноје да право на један глас дају 100 деоница.
Ставом 2. члана 26. Закона о условима и поступку, претварања друштвене 

својине у друге облике својине („Службенн гласник РС“, бр. 48/91, 75/91 и 51/94) 
одређена је обавеза предузећа да у одлуци о издавању и продаји деоница, ради 
повећања капитала утврди да ли су деонице које се издају са правом управљања, 
или без права управљања. Остале одредбе овог закона не разрсфују даљу 
садржину одлуке о издавању деоница у погледу овог права из деонице већ у 
члану 7. став 3. Закона упућују да се у погледу права имаоца деоница примењују 
одредбе закона којим се уређују хартије од вредности.



Разматрајући садржину оспореног члана Одлуке, као и одредбу става 1. 
члана 9. исте одлуке, према којој имаоци деоница учествују у управљању 
предузећем сразмерно номиналној вредности деоница, Уставни суд је оценио да 
је у конкретном случају испуњен услов из члана 26. став 2. Закона, те да се не 
може поставити питање законитости оспореног члана Одлуке.

Уставни суд према члану 125. Устава Републике Србије није надлежан да 
одлучује о сагласносги општих аката са савезним Законом о хартијама од вред- 
ности („Службени лист СФРЈ“, бр. 64/89 и 29/90 и „Службени лист СРЈ", бр. 24/94 
и 41/94). па је у овом делу одбацио иницијативу због стварне ненадлежности и 
уступи је Савезном уставном суду на даљи поступак.

(Према Решењу Уставиог суда Републике Србије ИУ-380/93 од 26.01.1995. год.)

Начин избора, рада и одлучивања у скушптини урсђује се статутом, у складу 
са Законом о предузећима, чиме није доведен у питање Уставом прокламовани 
принцип о праву запослених да управљају у друштвеном предузећу и другом 
предузећу у коме раде, односно у које улажу средства.

Из образложења:
Предузеће ,.Хисар'‘ из Прокупља, основано је као деоничко друпггво у 

мешовитој својини. Деоничари овог Друштва су Фонд за развој Републике 
Србије, већи број банака и других правних лица, са укупним учешћем од 25% у 
вредности капитала предузећа. Друштвени капитал у укупном капиталу овог 
предузећа учествује са 59% вредности.

Статут Деонжчког друпггва„Хисар“ донела је Скупштина овог предузећа, на 
својој првој седниди 2. јула 1992. године, са позивом на члан 36. Закона о 
предузећима и Уговор о оснивању Деоничког друштва „Хисар“ у мешовитој 
својини.

Оспореним чланом 68. Статута прописано је да он ступа на снагу даном 
доношења, од када ће се и примењивати. Статут је истог дана када је донет 
објављен на огласној табли Друштва. С обзиром да Суду нису презентирани 
тражени докази о постојању разлога који допуштају да акт ступи на снагу пре 
осмог дана од дана објављивања. Уставни суд је утврдио да је члан 86. Статута у 
несагласности са чланом 120. Устава Републике Србије, према кђме опигги 
правни акти могу ступити на снагу најраније осам дана од дана објављивања, 
осим ако из нарочито оправданих разлога није предвпђено да раније ступе на 
снагу.

Осталим оспореним одредбама Статута, утврђено је: право управљања у 
Скупштини и Управном одбору друштва по основу друпггвеног и деоничког кап- 
итала, тако што се право управљања друштвеним кагаггалом преноси на 
деоничаре - осниваче друштва, сразмерно учешћу капитала у основаном 
мешовитом друштву и одређује се број гласова који даје деонида (члан 17.);



учешће власника капитала у добити друштва према броју поседовних деонида и 
начин расподеле добити (чл. 20 и 23.); овлашћење Скушптине да одлуком пред- 
видп образовање органа у друштву (члан 31. став 2.); састав Скупштине, тако 
што је чине сви деоничари - оснивачи, односно њихови представници и број 
чланова представника који дају поједини оснивачи (члан 32.); начин избора 
Управног одбора и број чланова који даје сваки оснивач (члан 40.).

Према члану 58. Устава Републике Србије, запослени управљају у 
друштвеном предузећу и учествују у управљању другим врсгама предузећа и 
другим организацијама у којима раде, односно у које улажу средства у складу са 
законом и колективним уговором.

У смислу члана 3. став 3. Закона о предузећима („Службени лист СФРЈ“, бр. 
77/88, 40/89,46/90 и 61/90), предузећем у мешовитој својини управљају власници и 
предсгавници друштвеног капитала, сразмерно учешћу друшвеног капитала у 
укупном капиталу, ако сгатутом није другачије одређено. Према члану 121. 
Закона Скупштину предузећа сачињавају власниди уложеног капитала односно, 
њихови представници. Власници имају право гласа сразмерно висини уложеног 
капитала, ако статутом није другачије одређено.

Ако у укупном капиталу мешовитог предузећа учествује друштвени капитал 
право гласа у Скупштини имају и представници друштвеног капитала, ако стату- 
том није другачије одређено. Начин избора, рада и одлучивања у скуппшши 
уређује се статутом (члан 122.). Састав и број чланова управног одбора уређен је 
чланом 124. Закона о предузећима. Начин и услови расподеле добити уређују се 
према члану 101. истог закона статутом деоничког друпггва.

Разматрајући уставност оспорених чл. 1, 20, 23. члана 31, став 2. и чл. 32 и 40 
Статута, Уставни суд је оценно да се оспореним одредбама овог акта не доводе у 
питање Уставом прокламовани принципи о праву запослених да управљају у 
друиггвеном и другом предузећу у коме раде, односно у које улажу средства, на 
начин како је то регулисано законом, односно њиховим статутом.

(Према Одлуци Уставног суда Републике Србије ИУ 227 од 09.03.1995. год- 
ине „Службенн гласник РС“, бр. 15/95.)

Оспореном одлуком утврђени су услови под којима запослена лица, као и 
лица која су раније била запослена у предузећу, односно наследннци првог 
наследног реда тих лнца, могу куповати деонице са попустом, што је сагласно са 
одредбама члана 26. Закона о условима и посгупку претварања друштвене 
својине у друге облике својине, па је Суд одбацио анонимну иницијативу као 
неосновану.

Из образложења:
Уставни суд Републике Србије је на својој редовној седници разматрао анон- 

имну иницијативу за покретање поступка за утврђивање незаконитости одредаба



члана 5. став 4. и 6. Одлуке Радничког савета Друштвеног предузећа „Звезда 
огледала“ из Земуна о издавању деоница ради повећања капитала, од 1.10.1992. 
годнне.

Оспореним одредбама члана 5. став 4. и 6. наведене Одлуке утврђени су 
услови под којима запослена лица, као и лица која су раније била запослена у 
предузећу, односно наследниди првог наследног реда тих лица могу куповати 
деониде са попустом. Истом Одлуком уређени су такође услови под којима 
директор и друга лида која према Статуту обављају послове руковсфења у 
предузећу могу куповати деонице са попустом.

Разматрајући оспорене одредбе Одлуке, Уставни суд је оценио да су исте саг- 
ласне одредбама члана 26. Закона о условима и поступку претварања друиггвене 
својине у друге облике својине („Службени гласник РС“, бр. 48/91,75/91 и 51/94), 
па је из тих разлога одбацио иницијативу као неосновану.

(Према Закључку Уставног суда Републике Србије ИУ-383/93 од 15.02.1995. год.)

Одредба Одлуке којом је утврђена ноиинална вредност деоница са попустом 
по појединцу (запосленом, раније запоспеном и наследнику првог наследног реда 
тих лица), коју он може куповати у првом и другом кругу, односно трећем кругу 
уписа деоница није несагласна са одредбама Закона о условима и поетуику прет- 
варања друштвене својине у друге облике својине.

Из образложења:

Уставни суд Републике Србије на својој редовној седници разматрао је 
иницијативу за покретање посгупка за утврђивање незаконитости одредаба 
члана 6. став 1., уводне реченице члана 7. и 8. Одлуке Радничког савета 
Друштвеног предузећа „ВИТ“ из Вршца о издавању деоница ради повећања кап- 
итала (докапитализација), од 1. марта 1993. године.

Оспоренмм одредбама члана 6. став 1. и члана 8. Одлуке утврђена је номи- 
нална вредносг деоница са попустом по појединцу (запосленом, раније запосле- 
ном и наследнику првог наследног реда тих лица) коју он може куповати у првом 
и другом кругу, односно у трећем кругу уписа деоница.

Оспореном уводном реченицом члана 7. предвиђено је да се откуп деоница 
врши уписивањем.

Разматрајући оспорене одредбе Одлуке, Уставни суд је оценио да су исте саг- 
ласне одредбама члана 26. односно одредби члана 19. став 1. Закона о условима и 
посгупку претварања друштвене својине у друге облике својине („Службени 
гласник Р С ‘, бр. 48/91,75/91 и 51/94), па је из тих разлога одбацио иницијативу као 
неосновану.

(Према Закључку Уставног суда Републике Србије ИУ-384/93 од 18.05.1995. год.)



Одлука о оснивању Установе није општи акт.

Из образложења:

Уставни суд Републике Србие разматрао је иницијативу за покретање пос- 
тука за оцењивање усгавности и законитости Одлуке о оснивању Установе за 
приказивање филмова „Рад“ коју је донела Скупштина општине Пећ 
(„Службени гласник РС“, бр. 57/94).

Уставни суд је одбацио ову иницијативу пошто је утврдио да оспорена 
Одлука нема значење општег правног акта, те у смислу члана 125. Усгава Репуб- 
лике Србије, Уставни суд није надлежан да одлучује о њеној уставности и закони- 
тости.

(Према Закључку Уставиог суда Републике Србије ИУ-27/95 од 22.06.1995. год.)

Одлука о организовању друштвеног предузећа као Д.О.О. није ошти акт 

Из образложења:

Усгавни суд Републике Србије разматрао је иницијативу за покретање пос- 
тупка за утврђивање незаконитости одредаба чл. 1, 7, 8 и 10. Одлуке о органи- 
зовању Друштвеног предузећа као ДОО у мешовитој својини коју је донео Збор 
радних људи Друштвеног предузећа „Емона-Каринг” из Новог Сада 15. фебру- 
ара 1993. године и Одлуке о издавању деоница ради повећања капнтала (докапи- 
тализација) истог друштвеног предузећа од 15. фебруара 1993. године.

Уставни суд је утврдио да оспорена Одлука о органвзовању Друштвеног 
предузећа као ДОО у мешовитој својини нема значење огаптег правног акта у 
смислу члана 125. Устава Републике Србије, те стога она не може бити предмет 
оцене у уставно судском посгупку, па је одбио дату иницијативу.

Такође. Уставни суд је утврдио да је оспорена Одлука о издавању и продаји 
деоница ради повећања капитала (докапитализација) сагласна одредбама Закона 
о условима и поступку претварања друпггвене својине у друге облике својине 
(„Службени гласник Р С ‘, бр. 48/91, 75/91 н 51/94), па је, и у овом делу одбацио 
иницијативу.

(Према Закључку Уставног суда Републике Србије ИУ-38695 од 25.09.1995. год.)

Задруга као правно лнце надлежна је да преко органа задруге донесе свој 
Статут. Није у сагласности са Законом да Статут земљорадничке задруге донесе 
друго правно илце.

Из образложења:



Инидијатор сматра оспорени статут незаконитим из разлога игго исти није 
донела Скупштина земљорадничке задруге „Равни гај“, већ Скупштина Холдинг 
предузећа „Равни гај“ из Кнића.

Стога је оспорени статут у супротности са чланом 7. Закона о задругама 
према коме је доношење статута у надлежности супштине задруге. Иницијатор, 
такође, наводи да је Земљорадничка задруга „Равни гај“ основана као 
добровољна организација физичких лица - задругара која су у задругу уложила 
сопствени кагштал, те околност што су поједини оснивачи истовремено у радном 
односу или су били у радном односу у холдинг предузећу, не чини ту задругу 
чланицом холдинга, нити даје право Скпштини холдинга да уместо Задруге 
донесе њен статут.

У одговору Земљорадничке задруге „Равни гај“, поред осталог, истакнуто је 
да су оснивачи Задруге преко својих представника у Скупштини холдинг 
предузећа, одлучили да органи управљања холдинга уједно обављају ту функдију 
у Земљорадничкој задрузи.

Законом о земљорадничким задругама („Службени гласник РС“, број 59/89) 
уређено је оснивање, рад и престанак земљорадничких задруга. Према члану 1. 
став 1. овог закона земљорадничку задругу оснивају земљордници, чланови 
њихових домаћинстава. радни људи и грађани (задругари), ради осгваривања 
својих економских интереса. Задруга има својство правног лица, a то својство 
стиче уписом уговора о удруживању у задругу у судски регистар (члан 5. Закона). 
Према члану 8. став 1. овог закона задруга доноси статут. Чланом 9. Закона 
предвиђено је да задругом управљају задругари непосредно и преко органа које 
бирају, а као орган управљања одређена је скупштина задруге и органи утврђени 
уговором о оснивању. Из наведених одредаба Закона проистмче надлежност 
задруге, као правног лица да преко органа задруге донесе свој статут. С 'обзиром 
да је Статут Земљорадничке заруге „Равни гај“ донет од стране другог правног 
лица, по оцени Уставног суда. оспорени сгатут није у сагласности са чланом 8. 
став 1. Закона о земљорадничким задругама.

(Према Одлуци Усгавног суда Републике Србије ИУ-бр. 168/95 „Службени 
гласник РС“, бр. 51/95.)

Радни односи

Радник не може бити позван на дисципинску одговорност нити трпети друге 
штетне последице, уколико остварује своја законска права.

Према члану 13. Закона о радним односима, обављање допунског рада 
условљено је претходном сагласношћу наддежног органа предузећа или 
установе, тако да поступање радника противно овој обавези може представљати 
тежу повреду радне обавезе.



Из образложења:

Уставни суд је утврдио да је оспореном одредбом, као тежа повреда радне 
обавезе која повлачи изрицање мере престанка радног односа, предввфено 
обављање допунског рада, као и рада по основу привременог и повременог 
вршења послова у другом предузећу или установи или код приватног послодавца 
без сагласности надлежног органа Здравственог центра Крушевац.

Према члану 102. сгав 1. Закона о радним односима („Службени гласник 
РС“, бр. 45/91,18/92,34/94) предузеће, може, у складу са законом, са незапосленим 
лидем или радником који ради са непуним радним временом уз посредовање 
организације за запошљавање, да закључи уговор о вршењу привремених или 
повремених послова који не трају дуже од 90 дана у календарској години. Ако 
таквог радника нема, предузеће може за вршење привремених или повремених 
послова ангажовати радника који се налази у радном односу у предузћу или пен- 
зионисано лице. Уговор из става 1. овог члана, закључује надлежни орган у 
предузећу и радник и садржи нарочнто: врсту. начин и рок извршења послова и 
начин утврђивања зараде радника, односно пензионисаних лица (члан 102. сгав 
2.).

Полазећи од цитиране одредбе Закона о радним односима, Уставни суд је 
оценио да Законом није прописана изричита обавеза за радника да прибави одго- 
варајућу сагласност предузећа за обављање привремених или повремених 
послова, у другом предузећу, већ се исти, сагласно Закону, обављају на основу 
уговора, који закључују радник и надлежни орган, у предузећу коме се обављају 
ови послови уз посредовање организације за запошљавање. Дакле, Закон је утвр- 
дио право радника који ради са непуним радним временом да ступи у уговорни 
однос са другим предузећем или приватним послодавцем ради обављања привре- 
мених и повремених послова. При том је законодавац изричито прописао 
обавезу предузећа да за обављање привремених или повремених послова 
ангажује првенствено незапослено лиде илн радника са непуним радним вре- 
меном и то уз посредовање организације за запошљавање. Тек у случају да 
таквог радника нема, предузеће може ангажовати радника који се налази у рад- 
ном односу у том предузећу или пензионисано лице. Из тих разлога, по оцени 
Уставног суда, радник не може бити позван на дисциплинску одговорност, нити 
трпети штетне последице уколико остварује своја законска права као у конкрет- 
ном случају. На овај начин се, по оцени Уставног суда, битно ограничава уставом 
гарантовано право на рад, слободу рада, слободан избор занимања и запослења 
које је као такво утврђено у члану 35. став 1. и 2. Устава Републике Србије.

Уставни суд је оценио уставном и законитом одредбу Правилника у делу у 
коме је као тежа повреда радне обавезе која повлачи изрицање мере престанка 
радног односа предвиђено обављање допунског рада без сагласности надлежног 
органа Здравственог центра Крушевац. Имајући у виду да је, према члану 13. 
Закона о радним односима, обављање допунског рада условљено претходном 
сагласношћу надлежног органа предузећа или установе, тако да по оцени



Уставног суда, поступање радника противно члану 13. Закона може пред- 
стављати тежу повреду радне обавезе за коју се изриче мера пресганка радног 
односа.

(Према одлуци Уставног суда републике Србије ИУ-139/94 од 12.01.1995. 
год. „Службен гласник РС“ бр. 7/95.)

Општим актом односно колективним уговором у државним органииа и јав- 
ним службама није могуће аутоиомно уредити могућносг да радници који су дуги 
низ годнна обављали послове и задатке одговарајућег радног места, наставе да 
раде на тим радним местима за која према новој организацији рада не 
испуњавају услове.

Из образложења:
Усгавни суд је утврдио да је оспореном одредбом Правилника утврђено 

право запослених који су даном ступања на снагу овог акта затечени на радним 
местима за које је као услов прописана виша школска спрема од школске спреме 
које поседују, да могу распоређивањем да наставе да раде на тим пословима, ако 
су исте обављали најмање пет година.

Чланом 35. Усгава Републике Србије зајемчено је право на рад, слободу 
рада, слободан избор занммања и запослења и учешће у управљању и доступност 
сваког радног месга и функдије под једнаким условима.

Према члану 23. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/ 
91) на права, обавезе и одговорности запослених у установама примењују се про- 
писи о запосленнма у државним органима, ако законом није друкчије одређено.

Закон о државној управи („Службени гласник Р С ‘, бр. 20/92 и 48/93) у члану 
19. прописује минимум стручне спреме (средња школска спрема) коју морају 
поседовати запослени који раде непосредно на извршавању закона и других про- 
писа, као и на стручним и другим пословима државне управе. За раднике који су 
овлашћени за доношење решења у управном поступку, закон прописује најмање 
вишу школску спрему (члан 19. став 3.). У смислу члана 94 одредбе овог Закона 
које се односе на стручну спрему запослених, јавност рада, канцеларијско 
пословање и правне акте примењују се и на органе, предузећа, установе и друге 
организације које на основу Закона обављају послове државне управе.

У члану 21. Закона, уређен је институт привременог распоређивања радника 
на неодговарајуће послове само за случај изванрвдних окогности и док такве 
околносги трају.

Полазећи од чињенице да је институт како трајног тако и привременог 
распоређивања изричито уређен законом, као и чињенице да законом није 
посебно предвиђена могућност да радници који су дуги низ година обављали 
послове и задатке одговарајућег радног места частаве да раде на тим радним 
местима, мада према новој организацији процеса рада више не испуњавају закон-



ске услове за обављање тих послова, Уставни суд је оценио да општим актом 
односно колективним уговором у државним органима и јавним службама није 
могуће аутономно уредити ова питања на начин како је то регулисано у конкрет- 
ном смислу. На овај начин се, по оцени Уставног суда, доводи у питање и одредба 
члана 72. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, према којој је једино Репуб- 
лика Србија овлашћена да уређује и обезбеђује радне односе.

(Према Одлуци Уставног суда Репблике Србије ИУ-305/93 од 19.01.1995. 
год. „Службени гласник РС“, бр. 11/95)

Из контекста Закона о радним односима не произилази могућност да се 
одређени сегменти радпих односа уређују комплементарно правилником као 
врстом општег акта, всћ је законом изричито прописано да се права, обавезе и 
одговорносги радника из радног односа уређују Колективним утовором.

Из образложења:

Уставни суд је утврдио да су оспореним правилником, о днсциплинској и 
материјалној одговорности радника деоничког друштва који је донет на седници 
управног одбора овог деоничког друштва, утврђени обавезе радника у раду и 
њихова одговорност за повреде радних обавеза које се сматрају лакшим и тежим 
и за које се може изрећи мера престанка радног односа. одговорносг радника за 
проузроковану штету, као и услови и поступак утврђивања материјалне одговор- 
ности радника.

Законом о колективним уговорима („Службени гласник Р С ‘, бр. 6/90 и 45/ 
91) у члану 1. став 1, одређена је садржина колектавних уговора у смислу да се 
истим у складу са Законом, уређују права и обавезе запослених радника и посло- 
давца из области рада и радних односа.

Према одредби члана 121. став 1. Закона о радним односима („Службени 
гласник P C 1, бр. 45/91,18/92 и 34/94) колективни уговори закључиће се, односно 
ускладити са овим законом најдоцније у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу овог закона. Ако су општим актом уређена гтитања и односи за које је овим 
законом предвиђено да се уређују колективним уговором сматра се да је 
предузеће ова питања и односе уредило на одговарајући начин (члан 121. став 2.).

Полазећи од изложеног, Уставни суд је оценио да члан 121. Закона о радним 
односима уређује једну прелазну ситуацију која допушта алтернативну примену 
посгојећих општих аката (правилника) до момента закључивања одговарајућих 
колективних уговора, наравно под условом да су тим општим актима уређена 
питања и односи на законит начин.

Позивање доносица акта на околносг да су се доношењем појединачног 
колективног уговора овог деоничког друштва, учесници колективног прего- 
варања споразумели да се материјална и дисциплинска одговорност радника 
ближе уреди Правилником, по оцени Усгавног суда ирелевантна је са



становишта оцене законитосги оспореног акта, већ је Законом изричито проп- 
исано да се права, обавезе и одговорносги радника из радног односа уређују 
колективним уговором.

На основу изложеног Уставни суд је утврдио да је оспорени Правилник у 
супротности с Уставом и законом.

(Према Одлуци Уставног суда Републике Србије ИУ-број 171/95 
„Службени гласннк РС“, бр. 51/95)

Стамбено питање

Несагласан је са Уставом и законом Правилник о решавању стамбених 
потреба којн не садржн објективна мерила за утврђивање редоследа у решавању 
стамбених потреба радника.

Из образложења:

Разматрајући оспорен Правилник Уставни суд је установио да утврђени кри- 
теријуми нису вредновани те да нема објективног мерила на основу кога се може 
установити редослед у решавању стамбених потреба радника; да је изосгало рег- 
улисање посгупка пред органима који одлучују о расподели станова; да није 
уређен поступак оглашавања и расподела станова; да нису утврђени рокови за 
подношење захтева са документацијом и за подношење приговора, нити је 
утврђен поступак за заптгиту права по приговорима; да је одредбама чл. 15 и 16. 
оспореног акта дато овлашћење стамбеној кохшсији да на основу увида два 
члана и по сопственој оценн одлучи коме ће стан бити додел>ен без објективног 
критеријума.

Према члану 47. став 2. Закона о становању, предузећа и установе могу у 
складу са својим општим актом о решавању стамбених потреба да дају станове у 
закуп на неодређено време до 31. децембра 1995. године. Оппгш акт на основу 
кога се вриш расподела станова треба да садржи објективне критеријуме на 
основу којих ће се утврдити редослед радника у решавању стамбених потреба 
сагласно Закону о сгановању уз попгговање усгавног принципа о једнакој 
запггити свих учесика у расподели сганова.

Уставни суд је оценио да се због наведешх недосгатака не може обезбедити 
једнака примена оспореног Правилника на све раднике те да овакви недостаци 
чине оспорени акт у целини неуставним и незаконитим с'обзиром на то да не 
пружа једнаку заштиту у правима и дужностима свим радницима пред државним 
и другим органима гарантовану чланом 13. Устава.



Општински орган за финаисије иије надлежан за доношење упутства о 
начину ревалоризације откупљених станова.

Из образложења:

Разматрајући оспорено Упутство о начину ревалоризације откупљених 
станова, које је 6.01.1993. године донео Секретаријат за финансије и имовинско 
правне послове Општине Лесковац, суд је оценио да оно има карактер оппггег 
правног акта, јер се њиме. прописаним начином ревалоризације, утиче на права и 
обавезе правних субјеката, продаваца и купаца по закљученим уговорима о отк- 
упу станова.

Према члану 24. Закона о становању („Службни гласник Р С ‘ бр. 50/92 и 76/ 
92) општина преко органа и организација која она одреди врши проверу закони- 
тог утврђивања откупне цене стана у друштвеној и државној својини на територ- 
ији општине. Када нађе да је цена у уговору о откупу стана утврђена супротна 
прописима, орган, односно организација из става 1. овог члана, дужни су да у 
року од шесг месеци од дана када им је досгављен уговор, досгаве тај уговор са 
налазом Републичком јавном правобранилаштву за станове којима располаже 
Република н аутонсжне покрајине, односно опиггинском јавном правобра- 
нилаштву, односно органу или организацији који врше послове правне заштите 
имовинских права и интереса општине, за остале станове у друшгвеној и 
државној својини.

Према члану 5. Одлуке СО Лесковац о откупу станова са којима располаже 
огаптина Лесковац и коришћењу средстава од станова продатих путем откупа 
(„Службени гласник опиггине Лесковац“, бр. 19/92) проверу законитог 
утврђивања откупне цене општинских станова и других станова у друштвеној и 
државној својини на територији оппггине Лесковац врпшће општински орган за 
финансије.

Уставни суд је угврдпо да је у смислу наведеног законског прописа и одлуке 
Скупштине општине Лесковац, Секретарпјат за финансије п имовинско - правне 
послове општине Лесковац, овлашћен да врпш проверу законнтог утврђивања 
откупне цене стана у друштвеној и државној својини на територији општане 
Лесковац, односно да није имао овлашење да доноси оспорено упутство. па је 
прекорачио наведено законско овлашћење.

Суд је утврдио да је на овај начин доносилац акта повредио и одредбу члана 
119. став 3. Устава Републике Србије, која прописује да општи акт мора бити саг- 
ласан са законом и осталим републичким прописима.



Накада за експроприсану непокретност

У случају експропријације грађевннског земљишта стамбене зграде, стана 
или пословне просгорије, ранијем сопственику припада накнада крја ни у ком 
случају не може бити нижа од тржишне.

Из образложења:

Одредбама члана 46 и 47. Закона о експропријацији („Службени гласннк 
СРС'. бр. 40/84.53/87, 22/89 и 5/90 и „Службенн гласннк Р С ‘, бр. 6/90) прописано 
је да се накнада за један метар квадратни одузетог грађевинског земљишта 
одређује у проценту од просечне тржишне цене која се формира у претходном 
месецу за један метар квадратни стамбеног простора у изградњи у томе месту, 
с'тим да хај проценат не може бити мањи од 1% нити већи од 2%; тај проценат 
утврђује, одлуком, скупдггина општине, најкаснкје до 31. јануара године за коју 
се одлука доноси (члан 46.);

да се накнада за експроприсану стамбену зграду, стан или пословну простор- 
ију утврђује према тржишној вредности такве неиокретности на основу података 
о тржмшној цени за један метар квадратни одговарајуће непокретности 
изграђене у томе месту или ближој околини и података које даје служба 
друпггвених прихода о цени таквих непокретности на тржииггу; да се од основне 
вредности непокретностн утврђене на изложени начин, одбија износ амортиза- 
ције, у мери у којој старост објекта умањује погодности његовог коришћења 
(члан47).

Одредбом члана 69. став 3. Устава Савезне Републнке Југославије утврђено 
је да нико не може бити лшпен својине, нити му се она може ограничити, осим да 
то захтева општи интерес утврђен у складу са законом, уз накнаду која не може 
бити нижа од тржвшне.

Из наведене одредбе Усгава СРЈ произилази да у случају експропријације 
грађевинског земљишта, стамбене зграде, стана или пословне просторије, 
накнада сопсгвенику не може бити нижа од тржишне. To значи, по схватању 
Савезног уставног суда, да ранијем сопственику непокретности припада накнада 
која, ни у коме случају, не може бити нижа од тржишне. Другим речима, то значи 
да сопсвенику експроприсане непокретности припада накнада најмање у висини 
коју би за ту непокретност могао постићи на тржишту. По оцени Савезног 
уставног суда, из цитиране одредбе Усгава Савезне Републике Југославије, 
односно из самог појма „тржишна накнада“ произилази да је то накнада која се 
може остварити у случају да је сопственик непокретносги изложио своју неп- 
окретност продаји на тржишту непокретносги.

Одредба члана 46. став 1. Закона о експропријацији прописује да се накнада 
за један метар квадратни грађевинског земљипгга које је експроприсано, 
одређује у проденту од просечне тржишне цене која се формира у претходном 
тромесечју за један метар квадратни стамбеног просгора у изградњи у месту у



којем се налази земљиште које је предмет експропријације, који не може бити 
мање од 1% ни већи од 2% тако формиране просечне тржишне цене.

Просечна цена земљишта која се формира на начин одређен одредбом члана 
46. став 1. Закона о експропријацији, није по схватању Савезног уставног суда - 
тржишна накнада која, по Уставу СРЈ, припада ранијем сопственику експро- 
присане непокретности. Просечна цена, било на који начин формирана, није 
ништа друго него просек. средина између одређених величнна: цена непокрет- 
ности које се могу посгићи на тржшлту тих непокретности. Просечна цена није, 
тако, стварна тржишна накнада која се може остварити на тржишту 
грађевинског земљишта, која припада ранијем власнику земљхшгга у случају 
експропријације. Значење одредбе члана 46. став 1. Закона о експропријацији 
јесте, стога по оцени Савезног усгавног суда, у томе да сопственик земљипггва 
може добити, дакле, само просечну цену земљипгга, што значи не и тржишну 
накнаду коју би могао остварити на тржишту односних непокретносги. Ранији 
сопственик експрописаног грађевинског земљиштва онемогућен је, тако по 
мишљењу Савезног уставног суда, да оствари ону накнаду која му припада по 
Усгаву Савезне Републике Југославије.

По оцени Савезног уставног суда, накнада која припада сопственику не 
одређује се према стварној тржшпној цени тих непокретности, па стога, не пред- 
ставља тржиттгну накнаду. Упућивање на податке о тржишној цени једног 
квадратног метра одговарајуће непокретности изграђене у односном месту шш 
ближој околини, такође значи посредно одређивање висине накнаде за те неп- 
окретности и онемогућавање ранијег сопственика да оствари стварну тржшпну 
накнаду за одређену непокретност. Притом, да сопственик непокретности не 
може осгварити накнаду за коју има право по Уставу, указује и одредба става 2. 
члан 47. Закона о експропријацији. Умањење основне вредности непокретности 
по основу амортизације. из члана 47. став 2. Закона о експропријацијн, такође, по 
мишљењу Савезног уставног суда, не обезбеђује сопственику односене непо- 
кретносги да оствари тржишну накнаду. При томе, то значи да време изградње 
објекта није без утицаја на формирање цене непокретности, односно тржншне 
накнаде.

(Према Одлуци Савезног Уставног суда IIIУ број 29/94 
„Службени гласник РС“, бр. 51/95)

Влада Републике Црне Горе није имала уставног и законског овлашћења да 
пропише обавезу правним лицима да својим организационим јединицама, које 
обашвају делатност у Републици Црној Гори, отворе посебан рачун код 
надлежне Службе за платни промет



Из образложења:

Оспореном одлуком прописано је: обавеза правних лица која имају седшпте 
ван Републнке Црне Гope, а чије организационе јединице обављају делатност на 
територији те републике, да код надлежне Службе друштвеног књиговодста 
отворе рачун за обављање платног промета за своје пословање; да је организа- 
циона јединица наведеног правног лица обавезна да обавља целокупно финан- 
сијско пословање, укључујући и исплату плата и плаћање јавних прихода, 
сагласно републичким прописима, преко отвореног рачуна за обављање платног 
промета и да о томе води одговарајућу евиденцију, права и обавезе Дирекдије 
јавних прихода у спровођењу ове одлуке.

Одредбама члана 77. тач. 2) и 10) Устава СРЈ утврђено је да Савезна Репуб- 
лика Југославија, преко својих органа, утврђује политику, доноси и извршава 
савезне законе, друге прописе и опигге акте у областима, између осталог: једин- 
ственог тржжпта и правног положаја предузећа и других привредних субјеката и 
организације и рада органа и организација Савезне Републике Југославије.

Одредбом члана 36. Закона о предузећима („Службени лист СФРЈ“, бр. 77/ 
88.40/89,46/90 и 61/90) утврђено је да се статутом предузећа може утврдити да део 
предузећа има одеђена овлашћења у платном промету, као и посебан обрачун 
резултата пословања, у складу са законом, као и да ти делови предузећа немају 
својство правног лица.

Одредбама члана 13. став 1, 2 и 3 Закона о платном промету („Службени 
лисг СРЈ“, бр. 53/92,16/93,31/93 и 32/93) утврђено је да: носиоци платног промета 
отварају пословне рачуне учесницима у платном промету на њихов захтев, на 
начин и под условима утврђеним тим законом и прописима донесеним на основу 
тог закона, да се пословни рачуни могу отворити као жиро-рачуни или као 
текући рачуни; и да се жиро-рачуни отварају код носилаца платног промета на 
захтев учесника у платном промету. Одредбом члана 14. сгав 2. овог закона 
утврђено је да правно лиде може отворити рачун на свом делу, који је саставни 
део рачуна правног лица, према седишту дела правног лица, у складу са савезним 
законом.

Из наведених усгавних и законских одредаба произилази да је Савезна 
Република Југославија, преко својих органа, уредила начин обављања платног 
промета у Савезној Републици Југославији и утврдила да носилац платног 
промета отвара жиро-рачун учеснику платног промета само на његов захтев. 
Савезни уставни суд је оценио да при таквом уставном и законском уређењу, 
Влада Републике Црне Горе није имала уставног и законског овлашћења да 
пропише обавезу приватним лицима да својим организационим јединицама, које 
обављају делатност у Републици Црној Гори, отворе посебан рачун код 
надлежне Службе за платни промет.



М илица Дражић и Снежапа Вујиновић 
Министарство зa pad Републике Србије

IV. Ставови Министарства за рад Републике Србије

Уговор о раду се закључује по ковачности одлуке о избору

Законом о радним односима („Службени гласник PC', бр. 45/91.18/92, 34/94, 
49/95 и 53/95), у члану 9. став 2. прописано је да се уговор о раду закључује по 
коначности одлуке о избору, пре ступања радника на рад.

Из наведене законске одредбе произилази да се уговор о раду не може 
закључити пре коначности одлуке о избору, како у случајевиа заснивања радног 
односа на неодређено време, тако и у случајевима заснивања радног односа на 
одређено време у смислу члана 10. Закона.

Код заснивања радног односа без јавног оглашавања - на основу споразума о 
преузимању или са радником који је стипендиста предузећа, уговор о раду 
закључује се по закључивању споразума о преузимању, односно по доношењу 
одлуке о заснивању радног односа са стипендистом, а пре ступања радника на 
рад.

Из Министарства за рад. борачка и социјална 
питања бр. 114X1-82/95-02 од 20.12.1995. год.

Аиекс уговора о раду, у случају промена одређених права и 
обавеза, закључује се само за оне радиике који су радни однос 
засновали уговором о делу.



Како се уговором о раду, на одређени начин уређују услови рада, права и 
обавезе из радног односа, који се у току радног односа мењају, то се у 
случајевима промена закључује анекс уговора о раду. Анекс уговора о раду 
закључује се и у случају прерастања радног односа са одређеног на неодређено 
време, у смислу члана 10. ст.. 3. и 4. Закона о радннм односима.

О променама у односу на одређена права и обавезе радника која се стичу на 
раду у току радног односа (распоређивање, годишњи одмор, одређивање зараде 
и др.), у складу са важећим одредбама закона одлучује директор предузећа. 
Анекс уговора о раду, у случају промгна одређених права и обавеза, закључује се 
само за оне раднике који су радни однос засновали уговором о раду. О правима и 
обавезама радника који се налазе у радном односу, односно са којима није 
закључен уговор о раду, директор, у смислу члана 106. Закона, доноси поје- 
диначне одлуке.

Из Министарства за рад, борачка и социјална 
питања, бр. 11-00-91/95-02 од 26.12.1995. год.

За раднике који се налазе у радном односу није утврђена обавеза 
закључивања уговора о раду

Одредбе члана 9. Закона о радним односиа („Службеин гласник Р С ‘, бр. 45/ 
91,18/92,34/94,49/95 и 53/95), којима је пропмсана обавеза закључивања уговора о 
раду, примењују се од 2. децембра 1995. годмне, односно од дана стулања на снагу 
Закона о изменама и допунама Закона о радним односима. За раднике који су у 
радном односу није предвиђена обавеза закључивања уговора о раду, под усло- 
вом да је радни однос заснован у складу са законом и колективним уговором.

To значи, да се са радницима који су засновали радни однос на основу одлуке 
о избору, споразумом о преузимању и др. не мора да закључи уговор о раду. 
Међутим, нема сметњи да се и са овим радницима закључи уговор о раду.

Из Министарства за рад, борачка и социјална 
питања, бр. 11-00-93/95-02 од 26.12.1995. год.

Раднику који је оснивач, односно суоснивач радње која има исгу 
делатност као и предузеће у коме је радник запослен, радни 
однос престаје без његове сагласносги

Предузећем, у смислу члана 1. Закона о радним односима („Службени глас- 
ник Р С \ бр. 45/91,18/92, 34/94, 49/95 и 53/95), између осталог, сматрају се и само- 
сталне радње. To значи, да раднику ако је оснивач или суоснивач радње која 
обавља исту или сличну делатност као предузеће у коме је радник у радном 
односу, радни однос престаје без његове сагласности, на основу члана 87. став 2. 
тачка 9а Закона.



Оснивачем, односно суоснивачем, у смислу наведене законске одредбе, 
сматра се лице које је као оснивач, односно суоснивач одређеног предузећа или 
радње уписано у регистар код надлежног органа.

Из Министарства за рад, борачка и социјална 
гаггања, бр. 118-00-2/96-02 од 10.01.1996. год.

Радник је дужан да ради дуже од пуног радног времена само у 
случајевима утврђеним законом и колективним уговором

Рад дужи од ггуног радног времена може да се уведе само у случајевима 
утврђеним у члану 34, Закона о радним односима („Службени гласник РС“ бр. 45/ 
91,18/92,34/94,49/95 и 53/95) и у другим случајевима утврђеним колективним уго- 
вором.

To значи да рад дужи од пуног радног времена (прековремени рад) не може 
да се уведе у случајевима који нису утврђени законом, односно колективним уго- 
вором. По основу прековременог рада, радник има право на додатак на зараду у 
висини утврђеној колективним уговором.

Међутим, ако то захтева потреба процеса рада и организације рада, боље 
коришћење средстава рада и рационалније коришћење радног времена, у 
предузећу може да се изврешн прерасподела радног времена. У том случају 
радно време у одређеном периоду може да траје дуже, а у одрећеном краће од 40 
часова у радној недељи, с тим да укупно радно време радника у просеку не буде 
дуже од 40 часова у радној недељи у току године (члан 37. Закона).

За раднике који раде у оквиру прерасподеле радног времена, мора да се 
обезбеди коришћење дневног и недељног одмора у периоду који не може да буде 
дужи од 30 дана.

Из Министарства за рад, борачка и социјална 
гаггања, бр. 130-03-34/95/02 од 20.12.1995. год.

Право на додатак на зараду од 03% не може да се оствари на 
основу изјаве сведока

Према одредбама члана 23. Општег колективног уговора („Службени глас- 
ник Р С \ бр. 18/95, 34/94,14/95 и 29/95), послодавац је обавезан да раднику испати 
додатак за зараду у износу од 0,5% цене рада радног места за сваку пуну годину 
рада оствареног у радном односу, увећану за стаж осигурња који се рачуна са 
увећаним трајањем.

Право на додатак на зараду, у смислу наведене одредбе Општег колективног 
уговора, радник остварује на основу радне књижице, као јавне исправе којом се, 
између осталог, доказује време проведено у радном односу.

Из Минситарства за рад, борачка и социјална 
питања, бр. 113-04-92/95-02 од 10.01.1996.год.



Радник који је остварио право на отпремнину, по основу 
престанка потребе за његовим радом, има право на посредовање 
у запошљавању

Радник за чијим је радом престала потреба, има право на отпремнину, ако се 
са надлежним органом у предузећу споразуме да му се исплати отпремнина у 
висини утврђеној колектившш уговором, под условом да средства употреби за 
остваривање права на рад (оснивање предузећа, радње и др.). Право на 
отпемнину остварује се даном утврђеним у споразуму о исплати отпремнине 
(Члан 28. Закона о радним односима).

Исплаћивањем отпремнине раднику се обезбеђује матержјална помоћ ради 
остваривања права на рад ван предузећа у коме је престала потреба за његовим 
радом. Међутим, само остваривање права на отпремнину не представља ост- 
варивање права на рад. Полазећи од тога, овим законом и Законом о 
запошљавању и остваривању права незапослених лица није предвиђена забрана 
пријављивања организацији надлежној за послове запошљавања радника коме је 
радни однос престао по овом основу. До остваривања права на рад средствима 
примљеним на име отпремнине радник може да се пријави организацији за 
запошљавање ради увођења у евиденцвгју о лицима која траже запослење.

Радник који је остварио право на отпремнину има сва права као незапослено 
лице, у складу са прописима о запошљавању, осим права на новчану накнаду.

Из Министарства за рад, борачка и социјална 
питања, бр. 100-01-15/94-02 од 04.03.1994. год.

Дужина трајања радног времена на радним местима са посебним 
условима рада није утврђена законом, већ се утврђује колек- 
тивним уговором.

Одредбама члана 33. Закона о радним односима („Службени гласник Р С ‘, 
бр. 45/91, 18/92, 34/94 и 49/95), прописано је да раднику који ради на нарочито 
тешким, напорним и по здравље штетним пословима (радна места са посебним 
условима рада) скраћује се радно време (скраћено радно време), сразмерно 
пггетном дејству услова рада, а зависно од организације и технологије рада.

Радна места, са посебним условима рада утврђују се ошитим актом у складу 
са Законом о заштити на раду и колективним уговором.

Колективним уговором утврђују се радна места са посебним условима рада и 
услови које мора да испуњава радник који се распоређује на ова радна места.

Према томе, предузеће је дужно да уведе скраћено радно време на радним 
местима са посебним условима рада (нарочито тешки, напорни и по здравље 
штетни послови) сразмерно штетном дејству услова рада, а зависно од организа- 
ције и технологије рада.



Дужина трајања радног времена на овим пословима није утврђена законом, 
већ се утврђује колективним уговором зависно од штетннх услова рада, орга- 
низације и технологије рада.

Мшшвење Минисгарства за рад, борачка и соци- 
јална питања Републшсе Србије, бр. 11-00-72/95 од
27.12.1995. год.

Радник је засновао радни однос на одређено време по основу 
повећаног обима посла до шест месеци. Радник не може да буде 
преузет у друго предузеће и да му по том основу прерасте радни 
однос на неодређено време.

Одредбама члана 10. став 1. тачка 2. Закона о радним односима („Службени 
гласник Р С ‘. бр. 45/91,18/92,34/94 и 49/95), проппсано је да радни одкос може да 
се заснује на одређено време, кад се привремено повећа обим рада, али не дуже 
од шест месеци.

Раднику који је засновао радни однос на одређено време, радни однос 
престаје истеком одређеногрока.

Према томе, радник који је засновао радни однос на одређено време по 
основу повећања обима посла до шест месеци, не може да буде преузет у друго 
предузеће и да му по том основу прерасте радни однос на неодређено време.

Мигшвење Министарства за рад, борачка и соци- 
јална питања Републике Србије, бр. 112-01-122/95-02 
од 20.12.1995. год.

Када је у питању престанак радног односа због губитка радне 
способности примењују се одредбе члана 89. став 1. Закона о 
радним односима, а право на исплату инвалндске пензије по 
основу губитка радне способности у складу са одредбама члана 
147. Закона о пензијском и инвалндском осигурању.

Одредбама члана 89. став 1. Закона о радним односима („Службеш гласник 
РС“, бр. 45/91,18/92 и 34/94) прописано је да раднику престаје радни однос по сили 
закона ако је на начин прописан законом утврђено да је код радника дошло до 
губитка радне способности - даном достављања правоснажног решења о 
утврђнвању губитка радне способности.

Према томе, Законом о радним односима регулшпе се престанак радног 
односа по сили закона (уколико је утврђено да је код радника дошло до губитка 
радне споеобности - даном достављања правоснажног решења о утврђивању 
радне способности).

Стога се то не може мешати са питањем исплате инвалидске пензије, пгго је 
материја Закона о пензијском и инвалидском осигурању.

Наиме, чланом 147. Закона о пензијском и инвалидском осигурању 
(„Службени гласник Р С ‘, бр. 27/92 и 82/92), прописано је да осигуранику који



право на инвалидску пензију остварује у поступку покренутом у току трајања 
осигурања, инвалидска пензија исплаћује се од дана правоснажности решења о 
иквалидности, односно од дана настанка инвалидности ако је то за осигураника 
гтовољније.

Ако је осигураник остварио зараду и после дана правоснажности решења о 
инвалидности, инвалидска пензија исплаћује се од првог дана после дана од кога 
му је престала исплата зараде.

Мишљење Минисгарства за рад, борачка и соци- 
јална питања Републике Србије, бр. 118.00-59/95 од
16.11.1995. год.

Посебан стаж, који је уређен прописима из пензијског и инва- 
лндског осигурања не урачунава се у стаж осигурања за 
пресганак радног односа без сагласности радника.

Законом о основнм правима из радног односа („Службени лист СФРЈ“, бр. 
60/79. 42/90) у члану 75. став 4. прописано је да раднику који наврши 40 година 
стажа осигурања или 65 година живота престаје радни однос ако пословодни 
орган. односно послодавац, у складу са условима утврђеним законом, општим 
актом и колективним уговором, не одлучи да радник може да остане у радном 
односу.

Радник не може да се „одрекне укупног“ радног односно посебног стажа док 
се у прописаном посгугасу на основу правоснажног решења не утврди другачије 
ЧЈТњенично стање или док орган који је унео податке у радну књижкцу, не 
изврши одређене исправке.

Посебан стаж је без утицаја на престанак радног односа без сагласности рад- 
ннка.

Према томе период проведен мимо осигурања, односно посебан стаж не 
може бити основ, односно то време било би без утидаја на престанак радног 
односа без сагласности радника.

Мишљење Министарства за рад, борачка и соци- 
јална питања Републике Србије, бр. 113-04-84/92 од 
10.09.1992. год.

Предузеће нема обавезу да за радиике за чијим је радом привре- 
мено престала потреба и који су упућени на плаћено одсуство, 
тражи сагласност надлежног министарства.

Одредбом члана 29а. Закона о изменама и допунама Закона о радним одно- 
сима („Службени гласник РС ‘, бре. 34/94), прописано је да надлежни орган у 
предузећима може радника за чијим је радом привремено престала потреба, у 
складу са критеријумима утврђеним колективним уговором, да упути на плаћено 
одсуство.



Према томе. изменама и допунама Закона (које су ступиле на снагу 4. јуна 
1994. године), није утврђена обавеза предузећа, да за раднике за чијим је радом 
пивремено престала потреба, траже сагласност министарства надлежног за 
одређену област, односно делатност, а ради упућивања на плаћено одсуство.

To значи, да надлежни орган у предузећу, може раднике за чијим је радом 
привремено престала потреба да упути на плаћено одсусто у складу са критери- 
јумима утврђеним колективним уговором и без сагласности надлежног мини- 
старсгва.

Мишљење Министарства за рад, борачка и соци- 
јална питања Републике Србије, бр. 132-02-7/95 од
23.02.1995. год.

Радник се налазио на боловању када је решењем упућен на плаћено одсуство 
због привременог пресганка потребе за његовим радом. У том случају радник 
остварује право на накнаду зараде по основу привремене спречености за рад.

За време плаћеног одсуства радник за чијим је радом привремено престала 
потреба, сагласно члану 29а Закона о радним односима („Службени гласник 
РС“, бр. 45/91,18/92 и 34/94), има право на нето накнаду зараде у внсини од 60% од 
нето зараде коју би остваривао на радном месгу као да ради, стим пгго тако 
утврђена накнада зараде не може да буде нижа од гарантоване нето зараде.

Прописи о привременој спречености за рад због болести и накнаде зараде за 
време те спречености примењују се у случајевима када је радник због болести 
спречен да извршава своје радне обавезе.

Радник остварује накнаду зараде по основу привремене спречености за рад, с 
обзиром да се налазио на боловању када му је уручено решење којим се упућује 
на плаћено одсуство.

Собзиром да радник не може да одсуствује са рада по два основа, то радник 
који се налази на боловању прима накнаду зараде по том основу.

Мишљење Министарства за рад, борачка и соци- 
јална питања Републике Србије, бр. 132-02-24/95 од
06.03.1995. год.

Допунски рад сагласно одредбама члана 13 Закона о радним 
односима могу да остваре и здравствени радници без обзира на 
ком се радном месту налазе (руководећи радннцн)

Сагласно условима прописаним у члану 13. Закона о радним односима 
(„Службени гласник Р С ‘, бр. 45/91 и 18/92) радник који остварује пуно радно 
време у једном или више предузећа може, уз сагласносг предузећа, да ради још у 
једном предузећу - највише до једне трећине пуног радног времена.

Радник ступа на рад на основу уговора о допунском раду који закључује са 
надлежним органом у предузећу.



Радник који ради до једне трећине пуног радног времена има право на зараду 
и друга права, обавезе и одговорности, у складу са Законом, односно колек- 
тивним уговором и осигурање за случај несреће на послу и повреде на раду.

Из наведеннх законских одредби произилази да радник који ради у једном 
или више предузећа може да ради уз сагласност тог предузећа још у једном 
другом предузећу, највнше до једне трећине пуног радног времена.

Према томе здравствени радници који су у радном односу у својој организа- 
цији са пуним радним временом могу уз сагласност те организације, да раде у 
другој организацији до једне трећине пуног радног времена ако се на претходно 
расписани оглас не јави радник који испуњава услове за рад на том радном месту.

Организација је дужна да радно место на коме радник ради до једне трећине 
пуног радног времена оглашава једанпут сваких 12 месеци, док се не јави радник 
који испуњава услове за рад на том радном месту.

Мигшвење Министарства за рад, борачка и соци- 
јална питања Републике Србије, бр. 130-02-68/93-02 
од 13.12.1993. год.
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ПЕТИ СУСРЕТ ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ  
ЈУГОСЛАВИЈЕ

Поштовани колега,
Задовољсгво нам је што Вас, као учесника напшх традиционалних сусрета, 

можемо да обавестимо да прнпреме за V СУСРЕТ ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ 
СР ЈУГОСЛАВИЈЕ успепшо теку. Ове године, V Сусрет ће се одржати од 22- 
24.05. (среда-петак) 1996. године у Врњачкој Бањи, већ традиционалном месту 
окупљања правника у привреди.

Остајући верно начелу да на сусретима у Врњачкој Бањи разматрамо најак- 
туелније теме за рад правника у привреди Управни одбор Удружења одлучио је 
да главна тема овогодишњег Сусрета буде:

С А В Е ЗН А  РЕП У БЛ И К А  ЈУГОСЛА ВИЈА  И ЕВ РО П С К А  УН И ЈА  
- хармонизација пословног права и судско-арбитражно 

решавање спорова са страшш елементом -

У раду овогодшлњег Сусрета учествоваће и већи број угледних научника - 
референата из иносгрансгва.

Упућујемо Вам позив да и ове године присуствујете и учествујете у раду V-or 
Сусрета правника у привреди СР Југославије.

Надамо се да ћемо и овога пута провести три пријатна дана у заједничком 
раду и дружењу.

ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРИЈАВЕ:

Ближе информације и пријаве можете добити односно слати Удружењу 
правника у привреди СР Југославије-Бгд. 011/324-84-28 (Милица Јањушевић) и на 
тел. Генералног секретара Удружења 011/340-508 (Јованка Бодирога-Јанковић).

Смештај за учеснике Саветовања предвирен је у хотелима "ЗВЕЗДА" и 
"ФОНТАВА", или другим хотелима у Врњачкој Бањи. За информадије око 
смепггаја обратити се на следећи телефон 036/61-564.
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СПОНЗОРИ IV СУСРЕТА

Користимо прилику да Вас обавестимо да су IV Сусрет правника у привреди 
СР Југославије који је одржан од 29 -31. маја 1995. године материјално помогли 
финансијским средствима, или на други погодан начин, следеће организације:

Генерални спонзор

П.С. Т РМ Е Ч " АД Београд

Спонзори IV Сусрета:

1. "СТУЖБЕНИ ЈШ СТ' - Београд
2. ЕПС - Дирекција за маркетинг - Београд
3. Јавно ЖТП "Београд" - Београд
4. ГП "СТАНДАРД" - Београд
5. " JUPEX МГХ" ДЦ - Београд
6. "TOBACCO" - Београд
7. ДП "Generalexport" - Београд
8. ДП "ИНСА" Индустрија сатова - Земун
9. "Гоша" Холдинг Корпорација - Смедеревска Паланка
10. ДД "Хемофарм" - Вршац
11. "БЕКО" - Београд
12. Београдски сајам - Београд
13. INOTRADE - Београд
14. НИС "ЕНЕРГОГАС" - Београд
15. " Centrocoop" export-import - Београд
16. ЈПЕлектродистрибуција "Београд" - Београд
17. " МЕРИМА" - Крушевац
18. "РУБИН" - Крушевац
19. CIP" - Саобраћајни институт - Београд
20. "ПОБЕДА" - Београд
21. " ЖЕЛСТАН" - Београд

И овом приликом Удружење се захваљује Спонзорима на пруженој помоћи.

Организациони одбор









Обавештење читаоцима

Члапство у Удружењу правника у привреди Југославије

Удружење правника у привреди Савезне републике Југославије основано је 
23. дедембра 1992. године, са седипггем у Београду, као професионално-стручна 
друштвена организација правника запослених у предузећима, банкама и другим 
привредннм организацијама и правника који раде на привредно-правним 
пословима у привредним коморама, на факултетима, привредним судовима и 
другим органпма и организацијама на територији СР Југославије.

На оснивачкој Скупиггнни између осталог, усвојен је и статут Удружења.
У Статуту Удружења предвиђене су одредбе о чланству у Удружењу. Члан- 

ство у Удружењу стиче се приступањем.
Управни одбор Удружења на својој седниди одржаној 05. јануара 1996. го- 

дине, одлучио је да износ чланарине за лравна лица, као и за физичка лица 
(правници, магисгри и доктори правних наука) и даље износи:

Чланови Удружења приликом одржавања Сусрета правника у привреди и 
других Саветовања надокнаду за учешће плаћају половину од утврђеног износа.

Исто тако чланови Удружења, директно или организовањем састанака, могу 
да се обраћају Удружењу за конкретну правну помоћ, а у циљу што успешнијег 
извршавања задатака на радном месту.

Уколико ваше предузеће - банка - суд оцени да би му чланство у У дружењу 
било од користи, нађе интереса и жели да приступи Удружењу, молимо да попу- 
ните приступницу која се у прилогу доставља и чланарину за 1996. годину упла- 
тите на жиро рачун Удружења број 40806-678-3-99933 СППБеоград.

За велика предузећа 
За средња предузећа 
За мала предузећа 
За физичка лица

300 дин. год. 
200 дин. год. 
100 дин. год. 
10 дин. год.

СЕКРЕТАР УДРУЖЕЊА 
Бодирога Јованка, дипл. прав.

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА 
Проф. Др Мирко Васиљевић
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