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I Introduction

In times of continuous and all-embracing changes, private internation-
al law has been one of very few areas of the law which so far in Serbia has 
hardly been aff ected by reforms. It is true that the recognition and enforce-
ment of foreign arbitral awards are since 2006 regulated in another context, 
but apart from this, the Yugoslav Law on Resolution of Confl ict of Laws with 
Regulations of Other Countries from 1982 (in the following: YugPILAct) is 
the same as in the year of its adoption1. Th e Yugoslav codifi cation is also in 
force practically unchanged in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Mon-
tenegro. Th e Slovenian Private international Law and Procedure Act of 19992 
is based on the Yugoslav Code, with some modifi cations. Macedonia has 
adopted a new Private International Law Act in 20073 which has taken many 
elements from the Yugoslav resp. Slovenian model and has been somewhat 
reformed in 20104. In other words, the situation appears conspicuously stable 
not only in Serbia but in the region (with the diff erence that in Slovenia as an 
EU Member State, the acquis communautaire has in certain matters pushed 
aside the national regime).

An explanation for this may be found in the exceptional quality of the 
Yugoslav codifi cation which, at the time of its creation, has received universal 
praise and has inter alia been recommended by an eminent German profes-
sor as a model for future codifi cations in other states5. However, in private 
international law, 30 years constitute an eternity and stability in the region 
has by and by turned into stagnation. Already in the mid–1980ies, Germany 
started a series of far-reaching reforms6. Switzerland adopted a Federal Act 
on Private International Law in 1987 which has become famous for its path-
breaking concept and innovative solutions. In the 1990ies, new Acts on pri-
vate international law were adopted in Romania and in Italy. In recent years, 
namely the rapid development of the European private international law has 
triggered extensive reforms not only in Member States but also beyond. Many 
European countries have in past years adopted modern codifi cations or made 
substantial reforms of their private international law. Recent examples for 

1 For an English translation see Stanivuković/Živković, “Private International Law in Ser-
bia”, in: International Encyclopedia of Laws, Kluwer Law International (2008).

2 Original text and English translation in: Babić/Jessel Holst, Međunarodno privatno pravo. 
Zbirka unutarnjih, europskih i međunarodnih propisa, Zagreb, 2011, p. 118 et seq.

3 Original text and English translation in: Babić/Jessel Holst, p. 50 et seq.
4 See Gavroska/Deskoski, Meġunarodno privatno pravo, Skopje, 2011.
5 See Firsching, “Das neue jugoslawische IPR-Gesetz: Praxis des Internationalen Privat– 

und Verfahrensrechts”, IPRax, 1983, pp. 1–5.
6 For the actual version of the German Introductory Act to the Civil Code in English trans-

lation see http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgbeg/englisch_bgbeg.html#p0007.
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comprehensive reforms are the Czech Private International Law (PIL) Act of 
2012, the PIL Acts of Poland7, Albania and the Netherlands (as the new 10th 
book of the Civil Code) of 2011, the Romanian Civil Code which includes a 
new codifi cation of the private international law and has entered into force 
in 2011, the Turkish PIL Act of 2007, the Bulgarian PIL Code of 2005, the 
Belgian PIL Act of 2004, the Estonian PIL Act of 2002 and the Civil Code 
of Lithuania of 2000 (which also includes PIL). Other countries have intro-
duced more or less substantial changes in their pertinent legislation. Th us, 
the picture that presents itself in Europe today is in no way comparable to the 
situation in the 1980ies.

Before this background it is easy to understand why the Republic of 
Serbia as well as Montenegro have meanwhile prepared their own new Draft  
Acts on Private International Law. A public discussion on the Proposal for a 
new Montenegrin PIL Act has been held in Podgorica on 6 March 20128. It 
may be interesting to know that the Montenegrin draft  has been prepared in 
intensive cooperation with experts from the region (and beyond).

In Serbia, a public discussion on the draft  Zakon o međunarodnom pri-
vatnom pravu has been held on 22 November 20119. Th e two draft s from 
Serbia and from Montenegro are not identical but in both cases, intensive 
use has been made of legal comparison, and the infl uence of the European 
private international law is obvious even at fi rst sight. It should be mentioned 
that a reform is also on the way in Croatia.

All three reform projects have been supported by the Deutsche Gesells-
chaft  für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, within the framework 
of the Open Regional Fund for South East Europe – Legal Reform10. In re-
cent years, GIZ has also supported a series of annual international meetings 
of experts in private international law as a forum for discussion and exchange 
of experience in diff erent countries of the region. Like the First International 
Conference of September 2003 (which had as a motto: „Twenty Years of the 

7 Th is includes a comprehensive reform of the law of international civil procedure in the 
Polish Civil Procedure Code of 2008.

8 See program_okruglog_stola_MPP[1][1].pdf. For the draft  version of February 2012 see 
http://www.pravda.gov.me/biblioteka/nacrti-zakona. In this context see Kostić-Mandić, O 
novim konceptima u Međunarodnom privatnom pravu Crne Gore/New Concepts in Mon-
tenegrin Private International Law, Podgorica, 2010.

 De lege lata see Kostić-Mandić/Stanivuković/Živković, “Private International Law in 
Montenegro”, in: International Encyclopedia of Laws, Kluwer Law International, 2010.

9 For details see http://www.mpravde.gov.rs/lt/news/vesti/zakon-o-medjunarodnom-privat-
nom-pravu-radna-verzija.html.

10 For more details see Jessel-Holst, Regionale Zusammenarbeit im internationalen Privat– 
und Verfahrensrecht in den Ländern des Westbalkans: Wirtschaft  und Recht in Osteuropa, 
2012, pp. 72–75.
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PIL Code“)11, the Tenth Jubilee Conference shall be held at the Law Faculty 
in Niš, in October 2012.

II Th e Serbian Draft  Act on Private International Law of 2012

1. Short overview

Th e Serbian PIL Draft  is interesting in several respects. Inter alia, it is 
a very long document which comprises almost 200 provisions (nearly twice 
the number of the Yugoslav PIL Act of 1982). Th e extraordinary length of the 
Draft  is only partially due to the new structure, namely – regulating in context 
international jurisdiction and confl ict of law rules (and in some cases even 
the recognition of foreign decisions) for each issue, in order to make the law 
more user-friendly. In this, the Draft  basically follows the example of Swit-
zerland and of Belgium. Th e main reason is that many issues are dealt with 
in the Draft  in much more detail than before and that a number of important 
issues are even regulated for the fi rst time. For these new matters, the authors 
of the draft  have not confi ned themselves to intensive research in foreign laws 
and copying from foreign sources, but have in a number of cases developed 
solutions of their own which appear well-founded and suitable for enriching 
the international discussion in the fi eld of private international law.

In the following, a short overview shall be provided with special regard 
to those parts of the Draft  which are of special interest for business lawyers. 
It is legitimate to ask to what extent private international law should concern 
them? In a former, socialist environment that was more protected from the 
outside world, matters of private international law might have appeared a top-
ic, reserved mainly for discussion among specialists. However, under current 
conditions, with the ever growing importance of the cross-border relations, 
the practical signifi cance of private international law for a broad target group 
has become obvious. Th e modern developments in private international law 
have a considerable impact also on the business sector.

Th us, the Draft  establishes a whole new regime for the international ju-
risdiction which for lack of space cannot be examined at this point. Th e rec-
ognition and enforcement of foreign judgments shall be dealt with in detail 
below (see below III). Far reaching changes are also to be found in the con-
fl ict of law rules, some of which shall be at least outlined in the following.

11 See Živković (ed.), Zbornik radova. Dvadeset godina zakona o međunarodnom privatnom 
pravu/collection of papers. Twenty Years of the private international law code, Niš, 2004.
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2. Confl ict of laws rules of the General part of the Draft 

It is not possible at this point to enter into a discussion on provisions 
of the general part; all that can be given is a description of the main features. 
A guiding principle of the Draft , although it is not mentioned expressly, is 
to leave as many issues as reasonably possible to the decision of the parties. 
Apart from the classical fi eld of application, that is: the contract law, the con-
cept of party autonomy is extended, in varying degrees, namely to matters of 
non-contractual obligations, the personal name, and especially of the family 
and inheritance law. In this respect, the development is similar in the Serbia 
as in the Montenegrin draft .

Under the Yugoslav law, the nationality constituted the main connect-
ing factor for persons, family and inheritance relations. One of the most strik-
ing features of the introductory provisions of the current Draft  is the new 
concept of habitual residence (uobičajeno boravište) which dominates not 
only the European private international law, but also the pertinent Conven-
tions of the Hague Conference on Private International Law and has found 
its way into all the recent national PIL codifi cations. To a limited extent, the 
habitual residence concept is also applied for legal persons so that there is a 
legal defi nition in the Draft  also for them (see Arts. 5 and 6).

As regards referral (uzvraćanje), it has been provided in the Yugoslav 
Act of 1982 that if referral is made to the law of another country, the private 
international law of that country shall also be applied (see Art. 6 YugPILAct). 
Th is concept is reversed in Art. 34 of the Draft  which says: „Th e law of a 
foreign state is applied with the exception of its rules on determining the 
applicable law, unless this Act provides diff erently“. In fact, the Draft  admits 
referral in only very few case groups.

As in the Slovenian and in the Macedonia PIL Act, the Draft  contains 
a general escape clause (opšta klausula odstupanja)12. Th is clause says that the 
law referred to in the provisions of the PIL Act shall not apply in exceptional 
cases when it is evident from all circumstances that the relationship is in no 
signifi cant connection with that law but is manifestly more closely connected 
with some other law (for details see Art. 3613). Here again, the Montenegrin 
draft  follows a similar strategy.

Th e application of so-called overriding mandatory provisions (norme 
neposredne primene) is regulated for the fi rst time in Art. 40 of the Draft 14. 

12 For escape clauses in general see Kostić-Mandić, Opšta klauzula odstupanja od mjero-
davnog prava – u savremenom međunarodnom privatnom pravu, Podgorica, in the pro-
cess of printing.

13 See also Art. 161 of the Draft  (specifi c escape clause for non-conctractual obligations).
14 See also Art. 144 of the Draft  with a special provision for contractual obligations.



ПРИВРЕДНИ УГОВОРИ И СПОРОВИ Право и привреда

18

Th e domestic overriding mandatory provisions (that is: provisions, the re-
spect of which is regarded as crucial for safeguarding the public interests of 
the Republic of Serbia, such as its political, social or economic organization) 
shall always be applied, irrespective of the otherwise applicable law. Th e court 
may give eff ect to the overriding mandatory provisions of a foreign country 
in case of a close connection of the legal relationship to that country.

3. Confl ict of laws rules in the Special part of the Draft 

Th e special part of the Draft  also contains many remarkable innova-
tions. One of them concerns the personal law of companies. Th e traditional 
concept in continental Europe has been that companies shall be governed by 
the law of the state where the company’s centre of administration is estab-
lished (so-called company seat principle). Th erefore, in case a company trans-
fers its centre of administration from the state of incorporation to another 
state, the applicable law will change accordingly. Th e alternative to this con-
cept is the incorporation principle which has been developed in the Anglo-
Saxon countries. It means that a company will (forever) live under the law 
under which it has been incorporated, independently of the place from which 
it actually conducts business. Th e Yugoslav PIL-Code 1982 starts from the 
incorporation principle (“Th e nationality of a legal person shall be determined 
pursuant to the law of the State under whose law it was established”), but in 
case of a transfer of the centre of administration to another state, switches 
over to the company seat principle („If a legal person has its real seat in an-
other State than the one in which it was established, and pursuant to the law of 
that other State it has the nationality of that State, it shall be considered to be a 
legal entity of that State”)15.

However, in continental Europe, the established case law of the Court 
of Justice of the European Union (Centros, Überseering, Inspire Art) has deeply 
infl uenced views on the personal law of companies. Today, within the Union 
the company seat principle is seen as a restriction on freedom of establish-
ment. As a consequence, the company seat principle can no longer be ap-
plied with respect to corporations which were established in another Member 
State. For this reason, the Member States have to adapt their national law 
and practice accordingly, either by applying the incorporation principle in 
relation to companies from other Member States only, or by applying it in 
general to all foreign companies.

Germany has never had an express provision on the law applicable to 
companies; in the practice, the courts have traditionally applied the law of 
the seat. In response to the ECJ judgments quoted above, the German Federal 

15 See Art. 17 para. (1) and (2) Yugoslav PIL-Code 1982.
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Ministry of Justice has presented a draft  Act on the international private law 
of companies, associations and legal persons in 200816 which stipulates the 
principle of incorporation on a general basis. It must, however be said that 
this draft  has not made substantial progress since then. One side-eff ect of 
the German reform discussion has been an intensive comparative research 
project the publication of which includes proposals for reform on the Ger-
man national as well as on the European level17.

In harmony with the European developments, the Serbian draft  pro-
vides that the law governing legal persons, as well as organizations without 
legal personality, shall be the law of the country where they are registered 
(meaning: where they have been established)18. Th e same solution is inter alia 
to be found in the Bulgarian PIL Code of 2005 (Art. 56(1)).

Business lawyers may also take an interest in the proposed new provi-
sions on international property law. Th e relevant chapter covers all relevant is-
sues. In contrast to this, only the most basic aspects are covered by Art. 18 of 
the Yugoslav PIL-Code 1982 (especially lex rei sitae as the guiding principle). 
Th e Articles 113 et seq. of the Draft  may well be considered as extraordinary 
in quality. Th is holds true especially for the provisions on the highly complex 
matter of real rights in movables which inter alia demonstrate a deep knowl-
edge of comparative law19.

A separate chapter deals with intellectual property (Art. 128 et seq.).
Th e Draft  also contains provisions on the law applicable to securities 

held with an intermediary in Art. 124 et seq.20

Th e law applicable to contracts has in the Draft  been shaped aft er the 
model of the Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and 
of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obliga-
tions [Rome I-Regulation] which has set international standards not only for 

16 See Referentenentwurf für ein Gesetz zum Internationalen Privatrecht der Gesell-
schaft en, Vereine und juristischen Personen, available at http://www.meyer-koering.de/
downloads/61-574-30/RefE%20Gesetz%20zum%20Internationalen%20Privatrecht%20
der%20Gesellschaft en%20Vereine%20und%20juristischen%20Personen.pdf. 

17 See Sonnenberger (ed.), Vorschläge und Berichte zur Reform des europäischen und deut-
schen internationalen Gesellschaftsrechts, Tübingen, 2007. 

18 See Art. 9, 57 et seq. of the Draft .
19 See Articles 117 and 118 of the Draft . By the way, Germany regulates the international 

property law relations in Articles 43–46 of the Introductory Act to the Civil Code. Th e 
Serbian Draft  is based on similar principles, but – it must be said – much better formu-
lated.

 For comparison see also Articles 64–70 of the Bulgarian Private international Law Code 
of 2005.

20 In this context, the Hague Convention of 5 July 2006 on the Law Applicable to Certain 
Rights in Respect of Securities held with an Intermediary should be mentioned (for a 
Croatian translation see http://www.hcch.net/upload/text36_hr.pdf).



ПРИВРЕДНИ УГОВОРИ И СПОРОВИ Право и привреда

20

the EU Member States, but much beyond. Th e set of provisions is supple-
mented by a provision on the law applicable to voluntary agency (Art. 152)21. 
Although of great practical signifi cance, the issue of voluntary agency has so 
far not been dealt with by many legislators22. Because of its complexity, it has 
also not been included in the fi nal version of the Rome I Regulation.

For non-contractual liability, the Regulation (EC) No 864/2007 of the 
European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law appli-
cable to non-contractual obligations [Rome II-Regulation] has been used as 
a model.

III Recognition and enforcement of foreign judgments

1. General remarks

Eff ective legal protection requires not only a fair trial but also that the 
judgment, by which the dispute is fi nally decided, can be implemented with-
out undue eff orts. Th is poses additional challenges in cases where the coun-
try from which the judgment originates is not identical with the country of 
enforcement.

Th e European Community has considered the matter of cross border 
recognition and enforcement of judgments a priority at a very early stage. 
Since at the time the Community had no direct legislative competence, a 
Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and 
commercial matters (Brussels Convention) was in 1968 adopted by the Mem-
ber States. Th e numerous instruments of the actual acquis communautaire 
concerning recognition and enforcement will be presented below (2.).

Recently, a regional initiative has been taken for establishing a link be-
tween the countries of the West Balkan and the EU regarding the mutual rec-
ognition and enforcement of judgments, or if that should not be possible, for 
copying from the acquis for the purpose of at least improving the regional co-
operation with regard to cross border enforcement (for details see below 3).

In the Serbian national law, recognition and enforcement of foreign 
judgments are for the time being regulated in Articles 86 et seq. of the Yugo-

21 For this matter, international models exist. One of them is the Hague Convention of 14 
March 1978 on the Law Applicable to Agency. Another possible model is to be found 
in the preparatory materials for the Rome I Regulation; in this context see Max Planck 
Institute for Comparative and International Private Law, “Comments on the European 
Commission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on 
the law applicable to contractual obligations (Rome I)”, Rabels Zeitschrift  für ausländis-
ches und internationales Privatrecht, 2007, pp. 225–344 (298 et seq.).

22 Th e matter is, however, regulated in Art. 62 of the Bulgarian PIL code. Th e Montenegrin 
draft  contains a special provision on voluntary agency which has been shaped aft er the 
model of the Hague Convention of 1978.
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slav Act of 1982. It goes without saying that these provisions follow tradition-
al patterns. Th e Serbian PIL Draft  diff ers considerably from the Act of 1982. 
A set of modern provisions is contained in Articles 178–189 (recognition) 
and 190–192 (enforcement) of the Draft . Besides this, there are some special 
provisions on recognition regarding change of the personal name (Art. 45), 
marriages concluded abroad (Art. 62) and adoptions performed abroad (Art. 
93). Th is part of the Draft  will be examined at least briefl y below (4.).

2. Recognition and enforcement in the European law of civil 
procedure

Th rough the Treaty of Amsterdam, the Community has received com-
petence for regulating the judicial cooperation in civil matters, including 
namely the adoption of confl ict of laws rules and for regulating the interna-
tional civil procedure (de lege lata see Art. 81 of the Treaty on the Function-
ing of the European Union on judicial cooperation in civil matters).

Corresponding instruments are contained in several regulations etc., 
de lege lata namely the following23:

– Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on 
jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in 
civil and commercial matters [Brussels I Regulation]24;

– Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 
concerning jurisdiction and the recognition and enforcement 
of judgments in matrimonial matters and the matters of parental 
responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000 [Brussels II 
bis Regulation];

– Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on 
jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions 
and cooperation in matters relating to maintenance obligations;

– Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the 
Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order 
for uncontested claims;

– Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of 
the Council of 12 December 2006 creating a European order for 
payment procedure;

23 For the English text and the Croatian translation of the acquis in the area of private in-
ternational law and procedure see: Babić/Jessel Holst, pp. 188 et seq.

24 For a future reform see Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and 
commercial matters (Recast) of 14.12.2010 (COM(2010) 748 fi nal), http://ec.europa.eu/
justice/policies/civil/docs/com_2010_748_en.pdf.
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– Council Decision 2007/712/EC of 15 October 2007 on the signing, 
on behalf of the Community, of the Convention on jurisdiction 
and the recognition and enforcement of judgments in civil and 
commercial matters [Lugano Convention of 30 October 2007];

and de lege ferenda the following:

– Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement 
of decisions and authentic instruments in matters of succession and 
the creation of a European Certifi cate of Succession, consolidated 
text of 24 February, 201225

– Proposal for a Council Regulation on jurisdiction, applicable law 
and the recognition and enforcement of decisions in matters of mat-
rimonial property regimes of 16 March 201126;

– Proposal for a Council Regulation on jurisdiction, applicable law and 
the recognition and enforcement of decisions regarding the property 
consequences of registered partnerships of 16 March 201127.

Th e EU-Regulations have in common that they not only comprise 
simplifi ed regimes for recognition and enforcement but also establish uniform 
rules governing the jurisdiction of courts.

In this contribution, the focus shall be on the recognition and enforce-
ment of judgments in civil and commercial matters. For these matters, in 
relations between the Member States the Brussels I Regulation applies. Gen-
erally speaking, in the Brussels I Regulation, the European legislator follows 
the concept of the “free movement of judgments” (Recital 6 Brussels I Regu-
lation). Judicial cooperation in the form of rapid and simple recognition of 
judgments from other Member States is considered essential for the sound 
operation of the internal market.

In the European law of civil procedure, the principle of automatic rec-
ognition applies. Th e declaration of enforceability is also issued virtually au-
tomatically (see Recitals 16 and 17 Brussels I Regulation). Nevertheless, the 
treatment for judgments from other Member States remains diff erent from 
that for domestic judgments28. It is self-evident that with regard to foreign 
judgments certain formalities have to be observed. When they are fulfi lled, 

25 See http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st06/st06925.en12.pdf.
26 COM(2011) 126 fi nal, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011

:0126:FIN:EN:PDF.
27 COM(2011) 127 fi nal, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011

:0127:FIN:EN:PDF.
28 For details see Magnus/Mankowski/Wautelet, Brussels I Regulation, 2nd ed., Munich, 

2012, Art. 33 note 15 et seq.
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a judgment rendered in one Member State is to be recognized in all others 
without special proceedings, unless the recognition is contested by the other 
party. Th e main grounds for refusal are to be found in Art. 34 Brussels I 
Regulation (violation of the ordre public of the state in which recognition is 
sought; protection of the defaulting defendant; irreconcilability with a con-
fl icting judgment). Th e declaration of enforceability is granted aft er a purely 
formal check of the documents supplied, with a possibility of appeal for the 
party concerned (Art. 43 et seq. Brussels I Regulation).

Needless to say, in the European law of civil procedure there is no space 
for any kind of reciprocity requirement.

Th e regime of the Brussels I Regulation is extended to Iceland, Nor-
way and Switzerland by way of the above mentioned Lugano Convention of 
200729.

3. Recent initiative for improvement of cross-border enforcement 
with regard to West Balkan countries

a) Initiative for accession of West Balkan countries to the Lugano 
Convention of 2007

On initiative of Slovenia, a regional initiative has been started in Brdo 
pri Kranju at the beginning of 2011 for collective accession of the West Bal-
kan countries to the Lugano Convention of 2007. Th e target countries are: Al-
bania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro and Serbia. 
For them, an accession to the Convention would have far reaching eff ects. 
Th us, the cross border enforcement of judgments originating from Serbia in 
any other participating West Balkan country would follow the same regime 
as under the Brussels I Regulation, and vice versa.

What is more, cross-border enforcement would be equally facilitated 
in relation between the West Balkan countries and the (so far) 27 EU-Mem-
ber States as well as Iceland, Norway and Switzerland. Th e consequences of a 
possible accession of Serbia to the Lugano Convention shall in the following 
be shown at the example of the German speaking countries.

Th e most dramatic improvement would occur in relation to Austria. 
For the recognition and enforcement of foreign judgments in Austria, with 
the exception of decisions on civil and family status, sec. 79 of the Exeku-
tionsordnung30 stipulates a very strict reciprocity requirement. Mere de facto 

29 Th e Lugano Convention of 2007 (Offi  cial Journal 2009 L 147, p. 5) has entered into force 
for the EU, Denmark and Norway on 1.1.2010, for Switzerland on 1.1.2011 and for Ice-
land on 1.5.2011 (O.J. 2011 L 138, p. 1).

30 For details see Angst (ed.), Kommentar zur Exekutionsordnung, 2nd ed., Vienna, 2008, sec. 
79.
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reciprocity does not suffi  ce; rather, reciprocity must be formally warranted by 
a (bilateral or multilateral) international treaty or through an ordinance (sec. 
79(2) EO). Since apparently no such instrument exists with Serbia, currently 
sec. 79 EO constitutes a general obstacle for the recognition of Serbian judg-
ments in Austria.

In relation to Germany, the situation is somewhat better but on no ac-
count perfect. Th e German national law also requires reciprocity, but sec. 328 
of the German Civil Procedure Code31 does not stipulate contractual reciproc-
ity so that it is suffi  cient if German judgments are de facto recognized in the 
respective other country. Th e German courts usually interpret the reciprocity 
requirement in a very liberal way. Th erefore, no justifi ed reasons seem appar-
ent for denying reciprocity in relation to Serbia, which is also under a liber-
al regime of de facto reciprocity. Yet, the matter is not that easy. First of all, 
older commentaries could only discuss the existence of reciprocity with the 
SFR Yugoslavia, or with the FR Yugoslavia, or with “Serbia and Montenegro”. 
New commentaries address reciprocity with the Republic of Serbia, but unfor-
tunately, there is still no established court practice in this respect. Th e German 
standard commentary on civil procedure law, which gives a resume of German 
practice for almost each and every country in the world, therefore considers it-
self unable to give a clear-cut statement on the existence of reciprocity with Ser-
bia. It simply refers to a judgment from the early 90ies and confi nes itself to a 
remark that formerly, reciprocity has been guaranteed32. For a party intending 
to enforce a Serbian judgment in Germany this uncertainty in the legal litera-
ture may, in the absence of case law, cause a considerable delay, and probably 
additional costs, namely when the German judge insists on an expert opinion 
on the existence of reciprocity between Germany and Serbia.

Swiss law provides yet a third system for recognition and enforcement. 
Namely, the former reciprocity requirement has been deleted by the Swiss 
legislator without replacement decades ago33. Still, Serbian membership to 
the Lugano Convention of 2007 would facilitate the recognition of Serbian 
judgments in all three countries. Even in Switzerland, the simplifi ed regime 
of the Convention would lead to substantial facilitation of the procedure.

Th e results of the Slovenian initiative remain to be seen. Th e procedure 
for accession is rather cumbersome and the accession itself depends on the 
consent of the existing Member States (for details see Art. 72 Lugano Conven-
tion of 2007). Countries ready to join may fi nd the Polish example encourag-
ing. Poland has become an EU Member State in 2004. But even well before 

31 For an English translation see http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/code_of_
civil_procedure.pdf.

32 See Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Zivilprozessordnung, 69th ed., Munich, 
2011, Anh § 328 note 18.

33 See Honsell et al. (eds.), Basler Kommentar, Internationales Privatrecht-Berti/Däppen, 2nd 
ed., Basel, 2007, Art. 25 N. 28.
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that date, Poland was granted access to the Lugano Convention of 16 Septem-
ber 198834 (as the antecessor of the actual Lugano Convention of 2007).

b) Conclusion of a new regional convention parallel to the Lugano 
Convention of 2007

In case the fi rst option is deemed unrealistic at the present time, it 
has been proposed as an alternative to elaborate a purely regional convention 
on jurisdiction and on the enforcement and recognition of judgments, based 
more or less on the principles and instruments of the Lugano Convention of 
2007, between the countries specifi ed above (see III. 3. a). It is true that for 
them, the eff ects of such a new parallel convention (let us call it “Lugano II”) 
would fall somewhat short of the eff ects of a membership to the Lugano Con-
vention of 2007 itself. But even the proposed alternative could bring substan-
tial advantages for the West Balkan countries. Th e mutual recognition and 
enforcement of judgments in the region would be considerably facilitated. 
By introducing a mechanism similar to that used in the Brussels I Regula-
tion for their mutual relations, these countries would also move closer to the 
European Union.

Such regional convention would at the same time replace the existing 
network of bilateral agreements on mutual legal assistance. Such agreements 
do not exist between all the countries. Where agreements exist, they appar-
ently do not to facilitate the cross border enforcement in comparison to the 
statutory regime; in some cases they are even stricter. Th erefore, the envis-
aged new convention would provide better legal protection for the countries 
of the West Balkan in their mutual relations.

c) Outlook

Th e Slovenian initiative has from the start been actively supported by 
Serbia. Th e proposal has been confi rmed by the representatives of the coun-
tries concerned in a follow-up conference in Belgrade in November 201135.

It should be mentioned that so far, two preparatory workshops on the 
topic have been held in Sarajevo and Belgrade. In 2012, cooperation on the 
issue shall be continued. Many issues will have to be clarifi ed36.

Th e initiative for improvement of cross border enforcement with re-
gard to West Balkan countries is actively supported by the Deutsche Gesells-

34 Th e Lugano Convention of 1988 entered into force for Poland on 1.2.2000.
35 For details see http://www.mpravde.gov.rs/lt/news/vesti/regionalne-inicijative.html.
36 See also Strategiepapier Cross Border Enforcement (preceding fn.).
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chaft  für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and the Open Regional 
fund for South East Europe – Legal Reform.

4. Recognition and enforcement of foreign judgments according to 
the Serbian Draft 

a) No automatic recognition under the Draft 

It has already been mentioned that the European international civil 
procedure law follows the concept of automatic recognition. In fact, this prin-
ciple is considered one of the cornerstones of the European judicial area.37 
Many national codifi cations have also given preference to ipso iure recogni-
tion. One example for this is Germany, which (with the exception of foreign 
divorce decrees)38 has no special procedure for the recognition of foreign 
judgments but only for the enforcement. A similar concept is inter alia to be 
found in Art. 1145 of the Polish Civil procedure Code as revised in 200839, as 
well as in Art. 22 sec. 1(2) of the Belgian PIL Code of 2004.

Th e present Serbian Draft 40 follows a strategy of its own. Th e standard 
procedure provides that the interested person must fi le a petition for recogni-
tion of the foreign judgment by the competent domestic court (Art. 182 et 
seq.). A recognized foreign judgment shall be enforceable in Serbia without 
further ado (Art. 190, 191 of the Draft ). But there is also a possibility for the 
execution creditor to take proceedings for enforcement, without prior recog-
nition. In that case, recognition of the foreign judgment shall be dealt with 
as a preliminary question (Art. 192 of the Draft ). Th is appears to be a prag-
matic solution because under the one and the other option, only one single 
procedure will be required for the recognition and enforcement of foreign 
judgments.

b) Pre-conditions for recognition

It is not necessary at this point to repeat the usual list of grounds for the 
refusal of recognition of foreign judgments, like violation of the domestic ordre 
public etc., which are already to be found in the Yugoslav Act of 1982 and can 
be taken for granted in any modern codifi cation. Instead, the focus shall be on 
two elements which appear for the fi rst time in Art. 181 of the Draft .

37 See Magnus/Mankowski/Wautelet, Art. 33 note 15.
38 For details see sections 107 and 108 of the Gesetz über das Verfahren in Familiensachen 

und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) of 2008.
39 According to this provision, the decisions of foreign courts in civil matters shall be rec-

ognized in Poland ex lege, unless impediments determined in Art. 1146 exist.
40 For this paper, the version of 14.3.2012 has been used.
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(1) In comparison to the Yugoslav Act of 1982, one pre-condition for 
recognition has been abandoned, namely: that the foreign judgment shall 
not be recognized if there is no reciprocity (see Art. 92(1) YugPILAct). From 
the standpoint of comparative law, this hardly comes as a surprise. Th us, the 
Macedonian PIL Act of 2007 also goes without reciprocity requirement. Th e 
same holds true for other codifi cations in the region (Albania, Bulgaria). Th e 
Montenegrin draft  has also abandoned reciprocity as a requirement for the 
recognition. Other recent codifi cations, as in Poland and Belgium, follow the 
same strategy. It has already been mentioned previously that Switzerland has 
deleted the reciprocity requirement decades ago.

(2) As before, a foreign judgment shall not be recognized if the court 
of the Republic of Serbia has exclusive jurisdiction in the respective matter. 
But the scope of this provision shall be diff erent under the Draft  than under 
today´s regime, because the number of cases of exclusive Serbian jurisdic-
tion has in the Draft  been reduced dramatically. Th erefore, the authors of the 
Draft  have seen the necessity of introducing an additional safeguard against 
cases in which a foreign country claims for itself a jurisdiction which from 
the domestic standpoint would appear exorbitant. Sedes materiae of this new 
additional safeguard is Art. 181 Lit.c) of the Draft . According to this provi-
sion, the foreign judgment shall only be recognized if the foreign court has 
based its jurisdiction on facts which the Serbian law would consider as a basis 
for the jurisdiction of Serbian courts for the decision of that kind of dispute. 
Th is provision may be seen as a protection against judgments from countries 
like the USA which claim for themselves an exceptionally broad international 
jurisdiction which is regarded as exorbitant and unacceptable in continental 
Europe. Interestingly enough, a similar solution is to be found in the Mon-
tenegrin draft 41.

A possible alternative defense against cases of foreign exorbitant juris-
diction would have been to introduce some kind of general clause preventing 
the recognition if the case does not show any real-and-substantial connection 
to the country of origin of the judgment. Such approach is to be found e.g. in 
France and England42 and recently also in Turkey. Under this concept, much 
depends on the way the general clause is interpreted.

c) Eff ects of the recognition

Th e Yugoslav Act of 1982 provides that a recognized foreign judgment 
is equated with a judgment of a domestic court (Art. 86). Th is concept (ac-
cording of equal status) appears problematic, because the eff ects of judgments 
are not the same in all countries. In the extreme case it may lead to the awk-

41 For comparison see also sec. 328 No. 1 of the German Civil Procedure Code. 
42 See Schärtl, Das Spiegelbildprinzip im Rechtsverkehr mit ausländischen Staatenverbindun-

gen, Tübingen, 2005, p. 32 et seq.
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ward consequence that in the country of enforcement, the judgment shall 
have further-reaching eff ects than in the country of origin.

European law is based on the opposite assumption, namely that “rec-
ognition must have the result of conferring on judgments the authority and 
eff ectiveness accorded to them in the State in which they have been given”43. 
In other words, aft er the recognition, the foreign judgment shall in the coun-
try of enforcement continue to have the eff ects as in the country of origin44. 
Th is concept prevails in modern national codifi cations in Europe.

Th e authors of the Serbian draft  have in this respect followed the Eu-
ropean example: According to Art. 179(1) of the Draft , recognizing a foreign 
judgment shall mean that it shall have the same eff ects in Serbia as in the 
country where it has been rendered.

др Криста ЈЕСЕЛ-ХОЛСТ
истраживач Макс Планк Института за упоредно и међународно 
приватно право у Хамбургу

ПРИЗНАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ СТРАНИХ ОДЛУКА

Коментари најновијег развоја у Србији и осталим земљама 
Западног Балкана из перспективе европског и упоредног 

међународног приватног права

Резиме

Међународно приватно право у ЕУ и шире се налази у периоду 
промена. Овај рад се бави најновијим развојем у области међународног 
приватног права, а пре свега признањем и извршењем одлука у Србији, 
имајући у виду комунитарно право. Поред тога, анализиран је и нови 
развој, који се односи на побољшање прекограничног извршења одлука у 
земљама Западног Балкана.

Кључне речи: међународно приватно право, признање и извршење, Ев-
ропска унија, Лугано конвенција, земље Западног Балкано, 
Србија, реформа.

43 Jenard, “Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in 
civil and commercial matters”, OF 1979 C 59/1, p. 43.

44 For details concerning the concept of “Wirkungserstreckung” see Kropholler, Internation-
ales Privatrecht, 6th ed., Tübingen, 2006, p. 678 et seq.
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др Томас МАЈЕР
менаџер Отвореног регионалног фонда за југоисточну Европу – 
правна реформа

Кристијан АТЕНШТЕТ
заменик менаџера Отвореног регионалног фонда за југоисточну 
Европу – правна реформа

УВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА НЕДРЖАВИНСКИХ
ЗАЛОЖНИХ ПРАВА У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ*

Резиме

У овом раду аутори дају основне смернице недржавинских залож-
них права у земљама југоисточне Европе. Они пореде квалитет закон-
ског оквира, приступ регистру и његову имплементацију. У земљама у 
којима законски оквир није кохерентан правном систему, квалитет за-
конодавства је низак, што има неодређен утицај на његову примену, и 
представља нови извор разједињавања правних система.

Кључне речи:  недржавинска заложна права, југоисточна Европа, реги-
стар.

* Овај рад је превод чланка „Einführung besitzloser Pfandrechte in Südosteuropa“, 
објављеног у: Probleme des Vertragsrechts und der Vertragssicherung in den Staaten des 
Kaukasus und Zentralasiens, Berlin Verlag, 2008.



ПРИВРЕДНИ УГОВОРИ И СПОРОВИ Право и привреда

30

I Увод

Правне реформе у југоисточној Европи прате веома разнолик 
процес трансформације у региону, који је услед страшних ратова на Бал-
кану имао прекиде. Трансформација је, додуше, у Мађарској, Бугарској 
и Румунији почела са распадом Савета за узајамну економску помоћ 
1991. године, који је престао да постоји практично истовремено са 
превазилажењем система планске привреде у Албанији 1991. и са распа-
дом Социјалистичке Федеративне Републике Југославије 1992. Ипак су 
предуслови те трансформације били различити. Албанија је под режи-
мом Енвера Хоџе била економски изолована. Приватно право скоро да 
није ни постојало. Мађарска, Румунија и Бугарска биле су, међутим, део 
привредних структура источног блока. Југославије је, насупрот томе, од 
касних 60-их година имала свеобухватне економске односе са западним 
индустријским нацијама, иако углавном преко друштвених предузећа. 
С тим у вези, у некадашњој Југославији постојала је ипак донекле 
развијена приватна економија и са Законом о облигационим односима 
из 1978. године (обратите пажњу на 30-огодишњи јубилеј овог закона, 
који скоро непромењен и даље важи у новим државама у региону) мо-
дерна и примењивана кодификација облигационог права, што се види 
по различитим коментарима и свеобухватној судској пракси. Ратови у 
Хрватској 1991–1995. и у Босни и Херцеговини 1992–1995. и на крају 
рат на Косову 1999. додатно су пореметили те структуре. Преко при-
временог решења у виду државне заједнице Србија и Црна Гора, која је 
постојала од 2002. до 2006. и која је престала да постоји са референду-
мом о независности у мају 2006. распад са проглашењем независности 
албанске етничке већине на Косову 17.2.2008. доживео је своју прелими-
нарну завршницу не доносећи са собом мир у региону.

Пројекти правне реформе Немачког Друштва за техничку сарадњу 
(ГТЗ), који су са радом почели у различитим тренуцима и који би се 
могли поредити са пројектима на Кавказу и у централној Азији, постоје 
само у Албанији (од 1992.), у Босни и Херцеговини (од 1996.) и у Савезној 
Републици Југославији (од 2001., сада у Србији). Од 2007. постоји и ре-
гионални пројекат Отворени регионални фонд за југоисточну Европу – 
правна реформа, који има сличне задатке и који би требало да постане 
нови инструмент у сарадњи на пољу развојне политике.

Правне традиције региона одговарају геополитичком положају 
Балкана, који је обележен вишедеценијским владањем Османског и Хаб-
сбуршког царства. Словенија и Хрватска доживљавају се и даље као део 
те традиције, док је Босна и Херцеговина научила да се сналази на обе 
стране. У данашњој Србији на основу ових хегемонистичких праваца 
дошло је до поделе на хабсбуршку правну традицију, која је посебно 
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заступљена у Војводини, на северу државе, и на османску традицију, 
која је заступљена на читавом југу земље. То је очигледно у земљишним 
књигама, које су од средине 19. века вођене у Војводини и које су најпре 
вођене на немачком, затим на мађарском и тек од оснивања Краљевине 
Срба, Хрвата и Словенаца 1918. године на српскохрватском језику. Даљи 
развој система вођења земљишних књига, који се све до II Светског 
рата односио на значајан урбани простор, указује на даље спровођење 
хабсбуршких традиција, које би могле бити допуњене Грађанским за-
коником Српске Краљевине из 1844., који је био наследник Општег 
грађанског законика. Македонија и Албанија следиле су османску 
традицију, док се правни развој Црне Горе одвијао самостално упркос 
утицајима из Италије.

Упркос овим регионалних разликама државе се суочавају са слич-
ним изазовима када се ради о реформи правних система. При томе су 
државе које су ушле у ЕУ у оквиру проширења на исток (Мађарска, 
Словенија, Бугарска и Румунија) већ прилагодиле свој правни си-
стем правном систему Европске уније одн. далеко су одмакле у том 
прилагођавању. За остале државе обавеза хармонизације правних про-
писа проистиче из Споразума за стабилизацију и придруживање који је 
закључен са Европском Унијом, осим када се ради о Србији и Босни и 
Херцеговини. Не баш у директној вези са тим су даље реформе правних 
система од планских у системе тржишне економије, које су преко Ко-
пенхашких критеријума добиле директну европску димензију. Тамо је 
још 1993. за државе средње и источне Европе установљено следеће:

„iii) Европски савет одлучио је да државе-кандидати из средње 
и источне Европе које то желе могу постати чланице Европске 
Уније. До приступања може доћи чим држава-кандидат буде у 
стању да испуни своје обавезе у вези са чланством као и неопход-
не економске и политичке предуслове.
Као предуслов за чланство држава-кандидат мора остварити 
институционалну стабилност као гаранцију демократског по-
ретка и система правне државе, поштовање људских права као и 
поштовање и заштиту мањина; захтева се такође и функционална 
тржишна привреда као и способност да се учествује у односима 
конкуренције на тржишту Европске Уније. Чланство осим тога 
подразумева да поједине државе кандидати могу преузети на себе 
обавезе које проистичу из чланства и да могу усвојити циљеве Ев-
ропске Уније као што су економска и монетарна унија.“1

1 Доступно на адреси: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/93/3
&format=HTML&aged=1&language=DE&guiLanguage=en.
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Поред преузимања правног система ЕУ потребно је испунити и 
критеријуме правне државе и увести тржишну привреду тако да и у об-
ластима које нису обухваћене прописима ЕУ морају бити спроведене 
правне реформе. То се посебно односи на уређење права својине, која 
у складу са чл. 2952 Уговора ЕЗ изричито остаје недодирљива, при чему 
уређење права својине са обележјима планске привреде свакако није по-
годно да служи као оквир за тржишну привреду.

Област права својине у свим државама је била предмет свеобухват-
них реформи. Као у многим земљама у транформацији те реформе нису 
биле толико последица потребе за кохерентним нормирањем те целокуп-
не области колико су биле последица постављања посебних законских 
прописа са познатим и на многим местима већ реализованим ризицима.

II Регистар заложних права као нови феномен у земљама
у трансформацији

Од 1992. године Европска банка за обнову и развој пружа под-
ршку у области увођења права обезбеђења кредита у државама у 
трансформацији. При томе је циљ подршка развоју функционалног 
кредитног система увођењем права обезбеђења кредита. У том смис-
лу 1994. је објављен модел закона који је био заснован на поглављу 9 
Јединственог трговинског законика (Uniform Commerical Code).3

Увођење регистра заложних права у правни поредак са обележјима 
континенталног европског права у земљама у трансформацији наслања 
се на традицију ручне залоге (и законских заложних права). Државина 
има посебан значај утолико што из тог стварног односа према објекту 
настаје привид правног односа, који је у одлучујућем смислу обеле-
жио право својине у односу на покретне ствари. Све већа потреба за 
финансирањем ишла је руку под руку са развојем права обезбеђења 
кредита. Традиционална ручна залога била је само условно погодна за 
то, јер је повезана са предајом предмета залоге. Управо инвестициона 
добра стога не долазе у обзир као заложни објект код ручне залоге. У 
системима планске привреде постојао је никакав или врло рудимента-
ран кредитни систем, пошто су и одобравање кредитних средстава као 
и читав финансијски систем текли у складу са принципима планске 
привреде.4 Институције попут обезбеђивања кредита преносом имо-

2 Уговор о оснивању Европске Заједнице од 25.3.1957 (BGBl. 1958 II S. 1) који је 
последњи пут измењен чланом 2 Уговора из Лисабона од 13.12.2007 (ABl. Nr. C 306 
S. 1).

3 Доступно на адреси: http://www.ebrd.com/country/sector/law/st/core/model/modelg.pdf.
4 То је посебно у југоисточној Европи било веома развијено и након брзог укидања 

централног платног промета, који је био опремљен модерном компјутерском опре-
мом, дошло је до значајних проблема у одвијању платног промета по новим прин-
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вине биле су непознате и супротстављене принципима заложног пра-
ва који су важили и у немачком праву. Да би се, с једне стране, пости-
гао публицитет који код имовине као обезбеђења није присутан и да 
би се, с друге стране, покретне ствари могле искористити као основа 
за обезбеђење кредита, направљен је покушај да се уведе недржавински 
регистар заложних права као институт који је у складу са све већом по-
требом за кредитима у приватном сектору економије.

У земљама југоисточне Европе Мађарска и Србија имале су под-
ршку Европске банке за обнову и развој приликом увођења приступног 
регистра заложног права. Поред Европске банке за обнову и развој веће 
пројекте у тој области имали су USAID у Албанији, Црној Гори и Босни 
и Херцеговини. При томе је договорена подела посла која је само до-
некле протекла успешно. Ово је осврт који се ограничава на земље у 
којима је правну реформу спроводио ГТЗ (Босна и Херцеговина, Србија, 
Македонија, Црна Гора и Албанија).

1. Босна и Херцеговина

Развој права у Босни и Херцеговини обележен је веома комплекс-
ном организацијом државе која је проистекла из Дејтонског споразума 
из 1995. Целокупна држава располаже само ограниченим законодавним 
надлежностима, које обухватају спољну и безбедносну политику.5 Док 
се Федерација Босне и Херцеговине састоји од 10 кантона, који имају 
сопствене свеобухватне законодавне надлежности, Република Српска 
има централистичка обележја. На крају, ту је и дистрикт Брчко који 
такође има већи део законодавних надлежности. Високи представник 
УН,6 који је уведен у оквиру Дејтонског споразума и кога постављају 
УН, поседује свеобухватно право вета на одлуке свих државних орга-
на.

Са пројектом ГТЗ-а у Босни и Херцеговини обављене су најпре 
на захтев партнерских влада ентитета консултације у вези са законом 
о регистру земљишта и законом о нотарима, при чему су у оба случаја 
радне групе саставиле заједничке нацрте за све ентитете, који су се онда 
спроводили на нивоу ентитета.7 Радна група за израду законика о пра-

ципима, али и до привремене немогућности да се у извршним поступцима дође до 
банкарских рачуна правних лица. 

5 Упор. чл. III ст. 1 Устава Босне и Херцеговине (Анекс 4 Дејтонског споразума); до-
ступно на адреси: http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=379.

6 Упор. анекс 10 Дејтонског споразума.
7 Спровођење Закона о регистру земљишта одвија се од 2002. уз кофинансирање 

Шведске и Аустрије, а од 2004. уз управљање великог пројекта Светске банке. Што 
се тиче нотара, у марту ове године почели су у Републици Српској да раде нотари 
након што су 2007. већ почели да раде у Федерацији Босне и Херцеговине.
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ву својине,8 која је радила од 2002. уз учешће хрватских и аустријских 
стручњака, 2006. је представила заједнички нацрт, који је узео у обзир 
законе о заложним регистрима, који су донети у међувремену и који 
поред права на регистар садрже и материјално-правне прописе о залож-
ном праву на покретним стварима и потраживањима.

Још 2002. године донети су у оба ентитета закони, који су имали 
за циљ да уведу заложни регистар, али који никада нису спроведени. 
Стога је пројекат USAID уз учешће локалних стручњака саставио закон 
за читаву државу, који је 2004. године донет у државном парламенту и 
који је ступио на снагу у новембру 2004. иако Република Српска није 
пристала да одустане од своје надлежности.

Овде представљамо основне податке који су садржани у том за-
конском решењу, које се независно од начина на који је донето, сада 
спроводи:9

– Обим
 Поред заложних права региструју се и друга права обезбеђења 

како би она имала приоритет у односу на друга права у 
извршењу (упор. чл. 1 ц у вези са чл. 2 Босанског закона о за-
логама). При томе се ради о имовини са ограничењем, о кирији 
и правима у оквиру уговора о транспорту.

– Заложни објекат 
 Објекат заложног права може бити имовина залогодавца (чл. 

3), при чему се под имовином дефинише предметна или не-
предметна покретна имовина (чл. 2, деф. „имовина“). У скла-
ду са прописом о извршењу у чл. 28 тиме су обухваћена и 
потраживања.

– Настанак 
 Упис у регистар је поред постојања уговора о кредиту пред-

услов за настанак, што значи да има конститутивно дејство
(чл. 4).

– Форма
 Босанско право не захтева формални захтев за образложење 

заложног права.

8 2003. године представљен је Закон о облигационим односима, који је био заснован 
на старом закону и који је канцеларија Високог представника најпре покушала да 
спроведе на нивоу читаве државе, у чему се до данас није успело.

9 Ради бољег поређења овде је представљено пет основних података. У обиму је 
представљено: која права могу бити регистрована; код настанка да ли регистрација 
има конститутивно дејство; који формални захтеви постоје; како је регулисана ку-
повина у доброј вери без оптерећења; какво дејство има заложно право. 
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– Куповина у доброј вери
 Куповина у доброј вери у оквирном закону није регулисана. 

Једино за куповину у оквиру заложне продаје постоји одредба 
у чл. 31 да у том случају долази до куповине у доброј вери без 
оптерећења.

– Трајање права
 Чл. 17 и) предвиђа да Министарство правде може да одреди 

трајање дејства регистрације до чега (до сада) није дошло.
– Дејство
 До употребе заложног објекта долази у складу са чл. 29 продајом 

заложног објекта на аукцији преко судског извршитеља или 
приватном продајом, уколико је то предвиђено уговором о за-
лози. У складу са чл. 26 закона услов је да је извршни суд донео 
решење о извршењу.

У нацрту законика о стварном праву, који се само у Републици 
Српској налази у законодавном поступку, регистар заложних права 
узет је у обзир утолико што ствари које су оптерећене регистром залож-
них права не представљају додатак (припадак) (чл. 11 ст. 4 и чл. 14 ст. 4 
нацрта). Осим тога, заложно право има дејство у односу према трећим 
лицима са регистрацијом у складу са чл. 21 ст. 3 нацрта. Заложно право 
престаје када постоји сазнање о заложном праву које се претпоставља 
када је оно унето у регистар залога (чл. 111 ст. 5 нацрта). Купац у доброј 
вери мора обратити пажњу на заложно право уколико је увидом у реги-
стар могао да сазна за његово постојање, осим у случају да је до продаје 
дошло у оквиру редовног пословања (чл. 111 ст. 6 нацрта).

Упис у регистар заложних права одвија се на основу идентифи-
кационог броја или броја из трговинског регистра залогодавца и на 
основу серијског броја заложеног објекта уколико тај број постоји. По-
себно проблематично делује то што се увид омогућује само уколико је 
у регистру отворен рачун са уложених 200 КМ (одговара отприлике из-
носу од 100 евра). То би требало да буде компензовано понудама бана-
ка и пошта, које траже надокнаду за увид. Додуше, у тој области нису 
могла бити прикупљена искуства, јер су сви покушаји да се искористи 
одговарајућа услуга пропали и то због тога што шалтерски службеници 
нису упознати са проблематиком.

Европска банка за обнову и развој овај регистар сматра модер-
ним системом са одређеним ограничењима, која се углавном односе на 
извршење.10 Извештаји генерално кажу да због тога што је овај систем 
уведен тек 2004. још увек не постоје релевантна искуства.11

10 Упор. http://www.ebrd.com/country/sector/law/st/facts/bossur.pdf.
11 Информација представништва Привредне коморе Аустрије у Сарајеву.
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2. Србија

Реформа стварног права у Србији систематски је у ствари запо-
чета тек 2005. године, између осталог и због тога што је након рушења 
власти Слободана Милошевића тек од октобра 2000. постојала рела-
тивно стабилна влада на челу са премијером Ђинђићем. Након убиства 
Ђинђића у марту 2003., међутим, све владе након његове су измени-
ле све запослене у министарствима, што није нетипично за државе у 
плуралистичкој транформацији. Осим тога, са распадом остатка Са-
везне Републике Југославије, изласком Црне Горе из државне заједнице 
Србије и Црне Горе и проглашењем независности од стране косов-
ских Албанаца били су повезани значајни делови сваке од влада после 
Ђинђића. Стога не чуди што закон о регистрованим заложним правима 
на покретним стварима потиче из 2003. Након тога донет је само Закон 
о хипотекама, који у својој изгласаној верзији има значајне дефиците. 
Од 2005. једна група српских стручњака поднела је свеобухватан нацрт 
закона о власништву, који је запео у узбурканој ситуацији нових избора 
након проглашења независности Косова. Упркос томе, узета су у обзир 
и регистрована заложна права тако што је та материја интегрисана у 
нацрт и тако што су основне одлуке, које су донете у важећем закону, 
остале сачуване у комплексном нацрту.

Важећи закон о заложним правима уписаним у регистар12 састав-
љен је у оквиру пројекта Европске банке за обнову и развој уз вођство 
водећег стручњака за стварно право у региону, професора Миодрага 
Орлића. У оквиру једног пројекта USAID основана је посебна агенција 
(Агенција за привредне регистре), која сада ради на имплементацији за-
кона.

Основни подаци су следећи:
– Обим
 Српски закон ограничава се на упис у Регистар заложних пра-

ва.
– Заложни објекат
 Објекат заложног права може бити покретна ствар (чл. 9 ст. 1), 

али и покретне ствари одређене по врсти (чл. 9 ст. 2) као и збир 
покретних ствари (чл. 9 ст. 3). Поред покретних ствари предмет 
заложног права могу бити и потраживања и друга преносива 
права (чл. 10).

12 Службени гласник РС, бр. 57/03, 61/05, 64/06.
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– Настанак
 И у српском праву упис у Регистар има конститутивно дејство 

(чл. 4). Уколико залогодавац, међутим, нема право својине или 
ако залога из неког другог разлога није пуноважна, онда упис у 
Регистар залоге не производи правно дејство (чл. 4 ст. 2).13

– Форма
 Српски закон предвиђа писану форму уговора о залогу (чл. 3 

ст. 2). Од тога се разликује захтев за упис у регистар који може 
поднети власник или се може поднети уз његову изричиту са-
гласност (чл. 5).

– Куповина у доброј вери
 Заложно право може се понудити трећим лицима (чл. 6). У 

случају продаје објекта залоге купац га купује без оптерећења 
уколико до продаје долази у оквиру редовне делатности залого-
давца (чл. 23 ст. 6). Иначе, сматра се да су трећа лица упозната 
са постојањем заложног права на основу самог уписа у Реги-
стар (чл. 61).

– Трајање права
 Српски закон не познаје временско ограничење заложног пра-

ва.
– Дејство
 Српски закон прави разлику између случајева у којима је за-

логодавац привредни субјект (чл. 27) и оних у којима залогода-
вац није закључио уговор о залози у оквиру привредне делат-
ности (чл. 28). У првом случају може бити уговорена слободна 
продаја и прелазак својине по утврђеној или тржишној цени, 
док у другом случају то може бити договорено тек након до-
спелости (чл. 28 ст. 4). Ако дужник не испуни своју обавезу о 
доспелости, заложни поверилац стиче право на државину (чл. 
35 ст. 1). До намирења долази продајом ствари на различите на-
чине (чл. 43).

Вођење регистра требало је најпре да преузме на себе специјали-
зована агенција. У току реформе регистра предузећа и након доношења 
закона о финансијском лизингу основана је Агенција за привредне ре-
гистре која води све регистре. Размишљало се о томе да се и хипотеке 
региструју у Агенцији за привредне регистре иако су предузети знатни 

13 То би, иначе, требало да важи и за босанско право, пошто чл. 3 Босанског закона 
предвиђа да објекат заложног права могу бити ствари у својини залогодавца, али и 
ствари на којима залогодавац тек стиче право својине куповином. 
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напори како би се сyстем регистровања права на земљиштима водио у 
интегрисаном систему заједно са катастром. Генерално гледано, у Србији 
се дакле реализује опасност да новооснована агенција неће радити уз 
покривене трошкове, значи да ће настати фискална оптерећења, која ће, 
барем је то до сада тако било, бити покривана из буџета. Регистар, који 
је формиран након много одлагања, доступан је бесплатно преко Ин-
тернета тако да, за разлику од ситуације у Босни, и приватна лица могу 
да приступе регистру без посебних проблема.

Као и у Босни и Херцеговини Европска банка за обнову и раз-
вој и систем у Србији сматра модерним системом са одређеним ограни-
чењима.14

3. Македонија

Док су пројекти ГТЗ били непосредно укључени у увођење у Бос-
ни и Херцеговини и у Србији, развој ситуације у осталим земљама може 
једино бити представљен на основу расположивих информација.

– Обим
 Македонски закон о уговорним заложним правима из 2003. 

(донет је дакле скоро истовремено кад и закон у Србији) регу-
лише поред заложних права уписаних у регистар и државинска 
заложна права (чл. 3) и хипотеке (чл. 1).

– Предмет залоге 
 Предмети залоге могу бити покретне ствари, хартије од вред-

ности и потраживања било које врсте као и непокретности (чл. 
4). Као и у Србији и Босни и Херцеговини заложно право може 
постојати на стварима које ће тек у будућности бити пренете на 
залогодавца (чл. 7 и 8).

– Настанак
 Недржавинско заложно право настаје са уписом у регистар. 

У случају државинског заложног права предуслов је предаја 
објекта (чл. 14). Осим тога постоји могућност да се државинско 
заложно право упише у регистар (чл. 20).

– Форма
 Осим у случају државинског заложног права уговор о залогу 

мора бити у писменој форми (чл. 21).

14 Упор. презентацију Фредерика Дахана (Frederique Dahan) из 2005. (необјављена), 
која припада одговарајућем одељењу Европске банке за обнову и развој.
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– Куповина у доброј вери
 Куповина у доброј вери без оптерећења могућа је уколико се 

ствар продаје у оквиру пословне активности или ако се ради о 
хартијама од вредности, уколико су оне купљене на берзи (чл. 
37). Сазнање о садржају регистра залога је фиктивно (чл. 50
ст. 2).

– Трајање права
 Упис у регистру брише се након пет година, али може бити про-

дужен 6 месеци пре истека (чл. 54).
– Дејство
 Заложни поверилац може, уколико то није утврђено уговором 

о залози, да изабере да ли ће нотар, суд, посебна агенција или 
берза да спроведу продају објекта залоге (чл. 59 ст. 1), при чему 
за сваку опцију важе посебна правила (чл. 59 ст. 2). Могуће је 
такође „комерцијално спровођење“, за које важе посебни про-
писи (чл. 60).

Специфичност македонског права је у томе што у случају ствар-
них или правних недостатака залогодавац мора да отклони те недо-
статке или да понуди неки други објекат у замену на који ће да буде 
стављена залога (чл. 32).

Као и у Босни и Херцеговини увид у регистар залога се плаћа (чл. 
51).

Постојеће статистике показују да се регистар у Македонији рела-
тивно слабо користи.15 Упркос томе, Европска банка за обнову и развој 
тај систем сврстава у модерне системе са ограничењима. Поред непре-
гледног мноштва начина продаје у ограничења би се могли сврстати ре-
лативно високи трошкови регистра.16

4. Црна Гора

– Обим
 Закон обухвата заложна права, при чему није експлицитно по-

менуто да ли се тиме мисли на државинска заложна права. Хи-
потеке на непокретностима су искључене (чл. 1.4 ц), при чему 
додуше заложна права могу постојати на значајним саставним 
деловима непокретности (чл. 1.4. ц) у вези са чл. 2, дефиниција 
„инвентара“).

15 EBRD, Survey of Charges Registries in the Balkans из 2004. године.
16 Coface Austria, Извештај за инвеститоре и извознике, Македонија, јули 2006.
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– Предмет залоге
 У чл. 3 помињу се само покретне ствари које се тренутно или у 

будућности могу приписати залогодавцу, при чему су у складу 
са чл. 2 набројана и права која нису предметна, иако су непо-
кретности поново искључене.

– Настанак
 У складу са чланом 5.1 закона уговорна залога заснована је на-

кон закључења уговора о залози када залогодавац има права 
на предмету залоге (чл. 5.2 ц). Карактеристично је то што је 
још један предуслов за настанак заложног права то да залого-
давац мора нешто да добије од залогопримца (чл. 5.2 б). Поред 
уговора о залози у складу са чл. 15.1 заложно право мора бити 
уписано у регистар што је донекле изненађујуће с обзиром на 
формулацију чл. 5.1.

– Форма
 Уговор о залози у складу са чл. 6.2 мора бити у писаној форми.
– Куповина у доброј вери
 Као и у осталим земљама може доћи до куповине у окви-

ру уобичајене пословне активности без оптерећења (чл. 13.2 
а). Додуше, у дефиницији редовне пословне активности (чл. 
14) предвиђено је да купац и продавац послују савесно одн. у 
доброј вери (чл. 14.2).

– Трајање права
 У складу са члану 17.2 извод из регистра важи три године од 

уписа у регистар, осим ако залогопримац не поднесе захтев за 
продужење три месеца пре истека рока (чл. 17.3) или ако не 
преузме залог.

– Дејство
 Код доспелости залогопримац може у складу са чл. 20 да оства-

ри решење о извршењу при чему уговор о залогу важи као из-
вршна исправа (чл. 20.3). Продају реализује залогопримац (чл. 
20.11), при чему и изнајмљивање може бити опција).

У Црној Гори се заложно право уписано у регистар, које је уве-
дено 2003. године и које је подржано од стране USAID у пројекту у 
оквиру кога је такође састављен текст закона, није одомаћило.17 То 
можда има везе са законом о средствима обезбеђења који је донет не-
што пре тога. Министарство правде изјавило је поводом једног састанка 

17 Након годину дана било је 110 уписа, упор. Survey of Charges Registries in the Balkans 
из 2004. године



7–9/2012. Томас Мајер, Кристијан Атенштет (стр. 29–44)

41

2005. године да у неком суду у Подгорици сигурно постоји просторија 
у којој је компјутер који се скоро никада не користи. Покушаји да се 
детаљније прегледа та просторија пропали су, а нису ни довољно одлуч-
но спровођени.

5. Албанија

Албански закон о заложном праву потиче из 1999. године. У 
Албанији је радио исти тим консултаната који је и у Босни и Херцеговини 
радио на тамошњем оквирном закону. Ипак је текст значајно другачији 
од босанског закона посебно због тога што је Албанија једина међу овде 
представљеним државама која није била део бивше Југославије, у којој 
су постојали одређени формални захтеви које су текстови закона мора-
ли да испуне, као што је обавезно навођење предмета који закон регули-
ше увек у почетном члану. Стога ћемо упркос садржинских сличности 
представити најважније податке који важе и за Албанију.

– Обим
 Албански закон у чл. 2 регулише све активности које производе 

заложно право. Поред заложног права обухваћена је и „продаја 
конта“, права из уговора о транспорту и дугорочних кирија (чл. 
2 ст. 2).

– Предмет залоге
 Предмет залоге могу бити све покретне ствари или нематеријална 

актива.
– Настанак
 За разлику од босанског закона упис у регистар није наведен 

као конститутивни елемент заложног права.
– Форма
 За заложни уговор предвиђена је писмена форма у складу са чл. 

5 а.
– Куповина у доброј вери
 Као и у Босанском закону у оквиру куповине заштићен је само 

купац у доброј вери (чл. 39). Одређена заштита могла би се 
извести из чињенице да је у складу са чл. 28 упис у регистар 
без правног дејства ако се на основу имена или серијског броја 
предмет залоге не може добити из базе података.18

18 Упор. и чл. 20 ц Босанског закона, који то такође регулише.
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– Трајање права
 Као и у босанском праву Министарство правде може да одреди 

трајање регистрације (чл. 26 и).
– Дејство 
 Продаја предмета залоге одвија се као и у Босанском закону у 

складу са чл. 34 при чему је такође потребно извршно решење 
суда (чл. 31).

Као једину од овде представљених држава Европска банка за об-
нову и развој класификовала је Албанију међу земље са развијеним мо-
дерним системом кредитног обезбеђења.19 При томе би требало узети 
у обзир да се судећи по расположивим статистикама, које су додуше 
из 2002. године,20 скоро уопште не тражи увид већ се само врше упи-
си у регистар, а 90% захтева за упис у регистар подносе две банке које 
се баве издавањем малих кредита. При томе, 40% заложених објеката 
представља инвентар, стоку и пољопривредне производе.

6. Остале земље

Словенија и Хрватска нису увеле регистар заложних права већ 
су створиле могућност да се заснују судска и нотарска заложна пра-
ва која имају одређене предности приликом извршења, али која се не 
евидентирају у електронској бази података.21 Последично лоше су оце-
не Европске банке за обнову и развој.22 За разлику од тога Мађарска, 
Бугарска и Румунија23 имају веома коришћене системе,24 чију законску 

19 Упор. презентацију Фредерика Дахана из 2005. (није објављена).
20 Th e Albanian Center for Economic Research (ACER), Th e Economic Impact of the Regis-

tered Pledge System in Albania, 2002.
21 Аустријска Национална банка, Право обезбеђења кредита у Хрватској, новем-

бар 2004. У Хрватској је Законом о регистру судских и нотарских обезбеђења 
потраживања поверилаца на покретним стварима и правима (Закон о уписнику 
судских и јавнобиљежничких осигурања тражбина вјеровника на покретним ства-
рима и правима, Народне новине Републике Хрватске, бр. 121/2005), уведен реги-
стар, али још увек не постоје практична искуства у вези са његовом употребом. 
Критичан осврт на хрватско решење: Мелиха Повлакић, „Изградња и функција 
регистра за обезбеђења у југоисточној Европи (2007)“, стр. 6 немачки препис, 
објављен на српскохрватском језику у часопису Европски правник, бр. 1/2008.

22 Ове земље су сврстане у земље са неефикасним системима, упор. презентацију 
Фредерика Дахана из 2005. (необјављена).

23 У Румунији регистар воде нотари који су се изборили за ту дужност на редовно 
објављеном конкурсу. 

24 Partners for Financial Stability (PFS) Program, a cooperative program of East-West Man-
agement Institute, Inc. and USAID: Economic Impact of the Registered Pledges System 
in Bulgaria (2002).



7–9/2012. Томас Мајер, Кристијан Атенштет (стр. 29–44)

43

основу представљају специјализовани закони. Мађарска је једина земља 
која је прописе о регистру заложних права интегрисала у грађански за-
коник и Европска банка за обнову и развој ју је класификовала у земље 
са добро развијеним системом обезбеђења кредита.25 На Косову је 2001. 
уведен регистар заложних права,26 који је релативно значајно у употре-
би, али га Европска банка за обнову и развој у компаративној анализи 
није узела у обзир.

III Укупна процена

Све државе југоисточне Европе, осим Словеније, увеле су реги-
стар заложних права од 1995. године. Законске основе у представљеним 
земљама могу бити оцењене веома различито и у квалитативном смислу, 
при чему закон у Србији има изузетно висок технички квалитет, док се 
институционално спровођење закона још увек налази у почетној фази. 
Не постоје, додуше, сазнања о економском успеху регистра. Статистике, 
у оној мери у којој постоје, указују једино на број и врсту уписа у ре-
гистар, али не дају податке о томе да ли је на основу увођења регистра 
порастао кредитни волумен27 и да ли реализација заложних права има 
очигледних предности у односу на друга средства обезбеђења. Такође 
недостају подаци о квоти покривености трошкова регистра како би се 
упоредило фискално оптерећења са економским користима.

У системима у којима регистар има конститутивно дејство у за-
конским основама није гарантовано да упис у регистар обављају обу-
чени (и независни) правници. Не само због широко распрострањене 
корупције и лоше организованости многе међународне и билатералне 
организације (поред USAID и Светске банке у њих спада и Европска 
банка за обнову и развој) одбијају вођење регистра од стране судова.

Независно од тога, недржавински регистар заложних права 
представља саставни елемент спектра нових права у југоисточној Ев-
ропи, који је у значајној мери прихваћен барем у земљама, које су већ 
постале чланице ЕУ.

25 Упор. презентацију Фредерика Дахана.
26 UNMIK, Pledge Regulation 2001/5 из фебруара 2001.
27 Може се, истина, говорити генерално о значајном повећању кредитног волумена, 

при чему не постоје упоредиве цифре са земљама које немају регистар заложних 
права. Хрватска важи за земљу са високим степеном задужења по глави становни-
ка, што с обзиром на недостатак регистра не може бити посматрано као пример.
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where the legislative framework isn’t in coherency with the legal system, the 
quality of the legislation is low, what do have an unidentifi ed impact on its im-
plementation but create another source of splittering the legal systems.
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КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ

Резиме

Етажна својина је право својине на стану, пословној просторији, 
гаражи, гаражном месту или другој просторији, као посебном делу 
зграде, чији титулар има и сусвојину на заједничким деловима зграде 
и грађевинској парцели на којој је зграда подигнута. Етажна својина 
обухвата три конститутива састојка – земљиште, заједничке дело-
ве зграде и посебни део зграде. Ова три састојка су нераскидиво везана. 
Земљиште у односу на зграду није ни главна ни споредна ствар.

Сходно начелу superfi cies solo cedit римско право је искључивало 
правно одвајање земљишта и зграде или поделу саме зграде по спратови-
ма (правно јединство непокретности). Средњовековна и савремена ев-
ропска континентална права одступила су од начела правног јединства 
земљишта и зграде и регулисала институт етажне својине.

Србија још није донела законик којим целовито регулише етажну 
својину. То је делимично учинио Закон о планирању и изградњи. Ступањем 
на снагу овог закона (11.9.2009) право трајног коришћења етажних влас-
ника на земљишту за редовну употребу зграде претворено је (инверзијом 
начела superfi cies solo cedit) у право сусвојине на том земљишту, сразмер-
но површини посебних физичких делова етажних власника, без накнаде. 
На тај начин је остварено правно јединство сувласништва на предме-
ту етажне својине.
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Кључне речи: етажна својина, superfi cies solo cedit, конверзија права 
коришћења, правно јединство непокретности, природа 
етажне својине.

I Појам

Етажна својина је право својине на стану, пословној просторији, 
гаражи или гаражном месту као посебном делу зграде чији титулар има 
и сусвојину на заједничким деловима зграде и грађевинској парцели на 
којој је зграда подигнута. Својину на посебном делу зграде може имати 
само један титулар – једно физичко и правно лице или више титулара.

II Историјат

Трагови института етажне својине могу се пронаћи у Хамураби-
јевом законику,1 старом египатском праву и земљама источног дела 
Средоземља.2 Средњовековно право једног броја европских држава по-
знавало је институт подељене зграде. Тако је сусвојина на зградама била 
позната на територији данашње Немачке још у 12. веку, у Швајцарској 
(Valais) и појединим градовима Француске (Grenoble, Saint-Malo, Rennes). 
У неким градовима Европе био је раширен обичај, који је преузиман и 
у статуте градова, да се кућа намењена становању дели, као нпр.: у Ми-
лану, Ђенови, Сардинији, Белгији (обичаји Anversa, Bruxell-a, Gand-а и 
других градова).3

III Римско правило superfi cies solo cedit

Правило superfi cies solo cedit потиче из римског права, а означава да 
трајни објекат дели правну судбину земљишта. Важило је когентно пра-
вило да је земљиште ex iure главна ствар. Оно је проистекло из ширег на-
чела – accessorium cedit principale: ко је власник главне ствари (земљишта) 

1 Хамурабијев законик је вероватно настао 1750. године пре наше ере. О времену 
када је Законик настао истакнута су различита мишљења. Вид.: P. Quoniam, Le 
Louvre, Editions des musees, Paris, 1977, стр. 9; С. Шаркић, Д. Поповић, Велики прав-
ни системи и кодификације, Савремена администрација, Београд, 1993, стр. 4; М. 
Вишић, Законици древне Месопотамије, Свјетлост, Сарајево 1989, стр. 95.

2 В. Круљ, Својина на деловима зграда (етажна својина) и изградња стамбених згра-
да (станова) за тржиште, Институт за упоредно право, Београд 1969, стр. 6.

3 N. Gavella, T. Josipović, I. Gliha, V. Belaj, Z. Stipković, Stvarno pravo, svezak prvi, Naro-
dne novine, Zagreb, 2007, стр. 736.
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власник је свега онога што је трајно спојено са земљиштем (објеката, 
дрвећа и биљака). Све ствари које су трајно спојене са земљиштем као 
главном ствари, губе правну самосталност. Право својине на земљишту 
и стварима које су са њим спојене протеже се (у римском праву и до 
краја средњег века када су техничке могућности коришћења земљишне 
површине, земљишта изнад и испод површине, биле сведене на танак 
слој), неограничено у висину и дубину – од неба до пакла cuius est solum 
eius est usque ad coelum et ad inferos.4

Сходно начелу superfi cies solo cedit римско право је искључивало 
хоризонталну деобу непокретности – одвајање земљишта и зграде или 
поделу саме зграде по спратовима.

IV Одступање од начела правног јединства
земљишта и зграде

Одступање од начела superfi cies solo cedit настаје у средњем веку. 
Тада је велики број развијених градова био је омеђен зидинама и 
утврђењима. Није било слободних грађевинских парцела да би се гра-
дови ширили. Због тога су се изграђивали у висину „путем слагања 
грађевина, путем суперпозиције својине“.5 Прибегавање етажној 
(подељеној) својини некада је било условљено другим разлозима. Годи-
не 1720. велики пожар је уништио француски град Рен. Да би га рекон-
струисали становници су удружили средства. Кад су изградили зграде 
поделили су у њима станове.6 Хоризонтална подела зграде, осим тога, 
била је у средњем веку спојива са институтом колективне (подељене) 
својине.7 Ова појава у животу захтевала је одговор законодавца. Земље 
европског континенталног правног круга убрзо су изградиле институт 
етажне својине на основу сусвојине. Правила сусвојине су измењена да 
би се право етажне својине могло уклопити у тадашње правне систе-
ме. Усвојено је, код етажне својине, правило да један сувласник не може 
раскинути заједницу (супротно класичном схватању сусвојине), а затим 
је признато право својине у корист појединог сувласника на реалном 
делу зграде. Право на реалном делу зграде је нераздвојно повезано са 
сувласничким делом.8 Сходно правилу о правном јединству непокрет-

4 P. Simonetti, „Правно јединство некретнине“, Правни живот, бр. 11/2007, стр. 433.
5 В. Круљ, нав. дело, стр. 7.
6 Ibid.
7 P. Simonetti, Расправе из стварног права, Правни факултет Свеучилишта у Ријеци, 

Ријека, 2001, стр. 185.
8 С. Крнета, „Правна природа етажног власништва“, Годишњак Правног факултета 

у Сарајеву, XXXVIII, Сарајево, 1900, стр. 58
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ности право етажне својине изводи се, у важећим правима европског 
континенталног правног круга, из сувласништва на непокретности.9

Савремена европска континентална права, настала на основа-
ма римског права, данас као обориву претпоставку предвиђају правно 
јединство земљишта и зграде. Ова претпоставка је одговарала редов-
ном току ствари, нарочито у време када су у 19. веку донесене велике 
европске кодификације грађанског права. Одступања од начела правног 
јединства земљишта и зграде предвиђена су институтом етажне својине 
и правом грађења.10

После Првог а затим и Другог светског рата, када су бројни гра-
дови порушени, и повећана потражња за становима, граде се више-
спратнице. Постојање етажне својине омогућило је јефтинију изградњу 
станова и боље задовољавање стамбених потреба. Нова технологија 
грађења омогућава прављење високих зграда чиме се умањује претера-
но ширење градова.11

V Осврт на упоредно право

У упоредном праву прихваћене су две основне концепције етажне 
својине. Дуалистичка и унитарна. По дуалистичкој концепцији титу-
лар етажне својине има две врсте овлашћења – једна врста овлашћења 
проистиче из права својине на посебном делу. Друга на заједничким 
деловима, произлази из сувласништва. Унитарна концепција сматра 
да је етажно власништво јединствено право „посебно обликованим 
сувласништвом“.12

Француско право је етажну својину регулисало само чланом 
664 Грађанског законика из 1804. који је сматра посебним обликом 
сусвојине.13 Етажна својина је потпуно регулисана Законом о етажној 
својини из 1965, који је мењан Законом бр. 85–1470 од 31.12.1985.14 По 
концепцији овог закона етажна својина се састоји од својине на по-
себном делу зграде и сусвојине на заједничким деловима и земљишту. 
Својина у зградама дели се између више лица по lot-овима. Lot обу-
хвата исључиви – посебни део зграде и удео у заједничким деловима и 
земљишту.15

9 P. Simonetti, нав. дело, стр. 142.
10 Ibid., стр. 171.
11 Н. Планојевић, Етажна својина, Правни факултет, Крагујевац 1997, стр. 13–17; N. 

Gavella, T. Josipović, I. Gliha, V. Belaj, Z. Stipković, нав. дело, стр. 738 и 739.
12 С. Крнета, нав. дело, стр. 59.
13 Н. Планојевић, нав. дело, стр. 10.
14 N. Gavella, T. Josipović, I. Gliha, V. Belaj, Z. Stipković, нав. дело, стр. 737.
15 И. Спасић, „Концепт етажне својине у теорији и упоредном праву“, Страни правни 

живот, бр. 1/04, стр. 126.
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Аустријски општи грађански законик из 1811. није регулисао, а ни 
забранио етажну својину. Етажна својина је потпуно регулисана Законом 
из 1948. Нови Закон о стамбеној својини који уређује етажну својину, до-
несен је 1. српња 1975, а са изменама и допунама је још увек на снази. 
Он је прихватио унитарну концепцију етажне својине. Етажна својина 
је, сходно решењима Закона, стварно право коришћења и располагања 
на одређеним просторијама непокретности. Сличну концепцију етажне 
својине, усваја и швајцарско право. Швајцарска је етажну својину регули-
сала Законом из 1963. који је укључен у Швајцарски грађански законик из 
1907. (ступио је на снагу 1912. године). Према решењу тог закона, сваки 
етажни власник има на земљишту и целој згради право сусвојине. На по-
себним деловима зграде постоји само право употребе и коришћења.16

Немачки грађански законик из 1896. (НГЗ) забранио је да се, 
убудуће, заснива етажна својина. Дотадашњи партикуларни закони који 
су регулисали етажну својину остали су, међутим, на снази. Године 1951. 
Немачка је донела посебан Закон о етажној својини, чије одредбе доне-
кле одступају од начела НГЗ. Закон је усвојио унитарни концепт етажне 
својине. Етажни власник, по том закону, има двострука права која чине 
јединство: сувласништво са идеалним учешћем на згради и земљишту 
(заједнички предмет) и „са правом власти на одређеним локализираним 
дијеловима зграде“.17

Закон о власништву и другим стварним правима18 (ЗВ) регули-
ше етажну својину чл. 66–99. Власник посебног дела непокретности 
неодвојиво је повезан са одговарајућим сувласничким делом непокрет-
ности на којем је успостављено. Ограничење, оптерећење, отуђење, други 
правни послови и извршење предузето у односу на посебни део односи 
се и на одговарајући сувласнички део непокретности (чл. 66 и 69 ЗВ).

Закон о стварним правима Републике Српске (ЗСП)19 у чл. 80–
107, преузима у основи, решења хрватског права. Својина на посебном 
делу непокретности (етажна својина) произлази и остаје неодвојиво 
повезана с одговарајућим сувласничким делом (идеалним делом) непо-
кретности на којем је успостављена, те се може само заједно с њом пре-
нети или оптеретити. Етажна својина се може успоставити не само на 
земљишту него и на праву грађења20 али и тада на сувласничком делу.21 

16 Ibid., стр. 127.
17 С. Крнета, нав. дело, стр. 59.
18 Народне новине, бр. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 129/00, 114/01.
19 Службени гласник РС, бр. 124/08, 58/09 и 95/11.
20 Д. Медић, Ново стварно право Републике Српске, Факултет правних наука Панев-

ропски универзитет „Апеирон“ и Удружење правнике Републике Српске, Бања 
Лука, 2011, стр. 207–221.

21 И. Бабић, Д. Медић, Е. Хашић, М. Повлакић, Л. Велић, Коментар Закона о ствар-
ним правима Републике Српске, Привредна штампа, Сарајево 2011, стр. 322.
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На правне односе етажне својине који нису регулисани ЗСП сходно се 
примењују општа правила о сусвојини (чл. 80 ст. 1 и 4 ЗСП).

Закон о својинско-правним односима Црне Горе (ЗСПО)22 усваја 
у чл. 161–192 другачији коцепт од оног који је усвојен у праву Хрват-
ске и Републике Српске. Етажни власник има право на посебном делу 
зграде с којим су неодвојиво повезана одређена права на заједничким 
деловима зграде и на земљишту на коме је зграда подигнута (чл. 161 
ЗСПО).23 На заједничким деловима стамбене зграде, који служе згради 
као целини, „сви власници имају заједничку недјељиву својину“ (члан 
170 став 1 ЗСПО). Такође, на урбанистичкој парцели, на којој је стам-
бена зграда изграђена, „власници посебних дијелова имају заједничку 
недјељиву својину“ (члан 171 ЗСПО).

VI Историјат етажне својине у Србији

Прописи Краљевине СХС, а доцније Југославије, нису регулисали 
етажну својину. Закон о унутрашњем уређењу, оснивању и исправљању 
земљишних књига из 1930. није дозвољавао етажну поделу зграде али 
је прихватио затечено стање (у БиХ, Хрватском приморју, Далмацији и 
Македонији).24 После Другог светског рата, Указом Председништва На-
родне скупштине ФНРЈ од 9. јануара 1947, са новелама из 2. фебруара 
1949,25 дозвољено је да етажну својину може стицати Држава по закон-
ском основу (нпр.: национализација, конфискација, експропријација). 
Уредба о изградњи стамбених зграда, радника и службеника од 9. маја 
1951. увела је етажну својину на зградама за раднике и службенике који 
одижу зграде из сопствених средстава. Закон о промету земљишта и 
зграда26 прописао је да у промету могу бити и поједини физички дело-
ви зграде у приватној својини. Етажну својину детаљно регулише тек 
Закон о својини на деловима зграда од 21. априла 1959. године.27 Инсти-
тут етажне својине добио је на значају и проширио се доношењем Зако-
на о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта28 Наи-
ме, у национализованој згради у својини дотадашњег власника могла су 

22 Службени лист ЦГ, бр. 19/09.
23 З. Рашовић, Коментар Закона о својинско-правним односима, прва књига, Правни 

факултет, Подгорица, 2009, стр. 821.
24 Н. Планојевић, нав. дело, стр. 24; P. Simonetti, нав. дело, стр. 143.
25 Службени лист ФНРЈ, бр. 18/49.
26 Службени лист ФНРЈ, бр. 26/54.
27 Службени лист ФНРЈ, бр. 16/59 са доцнијим изменама; А. Гамс, Основи стварног 

права, Научна књига, Београд, 1961, стр. 66. и 67; P. Simonetti, нав. дело, стр. 143 и 
144.

28 Службени лист ФНРЈ, бр. 52/58, са доцнијим изменама.
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остати у породичној згради два или три мања стана, а у вишестамбеној 
згради, два стана као посебни делови зграде.

Национализоване зграде и земљиште на којима су се налазиле по-
стале су предмет друштвене својине. Власници посебних делова зграде 
стицали су на заједничким деловима зграде и земљишту на коме се згра-
да налази заједничко трајно право коришћења. По једном мишљењу, ако 
су заједнички делови зграде и земљиште у друштвеној својини, етажни 
власник има „један облик законске службености“.29 Без обзира који се 
став прихвати, постојао је специфични дуалитет етажне својине.

Савезни Закон о својини на деловима зграда престао је да важи 
ступањем на снагу уставних амандмана XX–XLII,30 али се у Србији 
примењивао као републички. Закон о основним својинско-правним 
односима31 омогућио је да републике регулишу етажну својину. Србија 
је примењивала и даље Закон о својини на деловима зграда. Савезни 
Уставни суд је донео одлуку ИУ бр. 23/9532 да је Закон супротан Уставу 
СРЈ и савезним законима те је овај закон престао да важи у целини.

VII Раздвајање права својине на земљишту и згради и права 
својине на посебном делу зграде до 11.9.2009.

До ступања на снагу Закона о планирању и изградњи (11.9.2009) 
право својине на посебном делу зграде (етажна својина) могло се стећи у 
згради која је у приватној својини и саграђена на земљишту у приватној 
својини. У овој ситуацији етажни власник имао је право својине 
(искључиве, сусвојине или заједничке својине) на посебном делу зграде, 
право заједничке недељиве својине на заједничким деловима зграде и 
право сусвојине на земљишту на коме је зграда саграђена. Ово међутим, 
није био владајући облик етажне својине.

Доминантна је била етажна својина у зградама које су у друштвеној 
(државној) својини, а изграђене су на грађевинском земљишту у 
друштвеној (државној) својини. Тада је етажни власник имао право на 
посебном делу зграде, заједничко трајно право коришћења на заједничке 
делове зграде и трајно право коришћења на грађевинској парцели. На 
тај начин је право својине на земљишту и згради, те посебном делу 
зграде, било раздвојено. У зградама у друштвеној својини, стицало се 
станарско право, често на већем броју станова, од станова у етажној 

29 М. Митић, „Етажна својина“, Гласник Адвокатске коморе у АП Војводине, бр. 5/60, 
стр. 13.

30 Службени лист СФРЈ, бр. 29/71.
31 Службени лист СФРЈ, бр. 6/80, 36/90 и Службени лист СРЈ, 29/96.
32 Службени лист СРЈ, бр. 33/96.
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својини. Имаоци станарског права имали су право коришћења на стану 
и право трајног коришћења заједничких делова зграде и земљишта на 
коме се зграда налази.

Према овом концепту етажне својине, право својине на посеб-
ном делу зграде постало је главно право, а право трајног коришћења 
земљишта и право коришћења заједничких делова зграде, акцесорно 
право.33 Због тога су промене права на посебном делу зграде повлачиле 
за собом одговарајуће промене на акцесорним правима. Преношењем 
права својине на посебном делу зграде преносило се и трајно право 
коришћења на заједничким деловима зграде и земљишту. Правни посао 
којим се преносило право својине на згради, или посебном делу зграде, 
без преношења права трајног коришћења на земљишту био је ништав. 
Овом инверзијом нарушено је класично начело superfi cies solo cedit.

VIII Претварање права трајног коришћења на земљишту у 
право сусвојине етажног власника

Од дана ступања на снагу Закона о становању – ЗОС (ступио је 
на снагу 2.8.1992) на стану се није могло стећи станарско право (члан 
30 став 1 ЗОС-а). Чланом 31 ЗОС-а прописано је да је рок за откуп 
(приватизацију) станова 31.12.1995. Ако носилац станарског права у том 
року не закључи уговор о откупу стана, наставља да користи стан као 
закупац на неодређено време, са правом да га откупи. Откупом станова 
стицано је право својине на стану као посебном делу зграде и недељива 
својина на заједничким деловима зграде (етажна својина). На тај начин 
је етажна својина првенствено на становима у градовима и насељима 
градског карактера постала најважнији облик својине. Најчешће се етаж-
на својина успоставља на стану,34 пословној просторији, гаражи, али и 
гаражном месту,35 деловима подрума, тавана итд.36 Зграде су престале 
бити у друштвеној својини, а њено одржавање и коришћење прешло је 
на скупштину стамбене зграде која има статус правног лица и коју чине 
сви власници станова и других посебних делова зграде.37 Земљиште под 

33 P. Simonetti, нав. дело, стр. 148.
34 Стан је једна или више просторија намењених и подобних за становање које, по 

правилу, чине једну грађевинску целину и имају засебан улаз (члан 3 Закона о 
становању).

35 Члан 253 ст. 1 и 2 Нацрта Законика, примера ради наводи да је посебан део зграде 
(који може чинити етажну својину) стан, пословна просторија, гаража, гаражно 
место које је јасно обележено или подрум који чини грађевинску целину.

36 Н. Планојевић, нав. дело, стр. 87–89; И. Спасић, „Етажна својина“, у: Зборнику Про-
мене стварног права у Србији, стр. 107–111.

37 Вид. чл. 11 и 12 Закона о одржавању стамбених зграда (Службени глансик РС, бр. 
44/95, 46/98, 1/01 – одлука Уставног суда Србије и 101/05 – др. закон).
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зградом је, међутим, и даље било у државној својини све до ступања на 
снагу Закона о планирању и изградњи из 2009. године.

Ступањем на снагу Закона о планирању и изградњи 11.9.2009. по 
сили закона, право трајног коришћења етажних власника (власника 
посебних физичких делова стамбене зграде са више станова, пословне 
зграде и пословно-стамбене зграде) на земљишту за редовну употребу 
зграде претварено је у право сусвојине на том земљишту, без накнаде.

Сувласнички делови на земљишту које служи за редовну употре-
бу зграде одређују се сразмерно површини посебних физичких делова 
чији су они власници. На тај начин је остварено правно јединство сув-
ласништва на земљишту под зградом и за редовну употребу зграде са 
својином на посебном делу зграде.38

Посебан део зграде може бити у приватној својини и једном од 
облика јавне својине. Делови зграде који служе згради као целини или 
само посебним њеним деловима су у недељивој сусвојини свих власника 
посебних делова, односно власника чијим посебним деловима служе.39

Етажни власници објекта, који је изграђен на грађевинском 
земљишту за које је закључен уговор о закупу ради изградње у скла-
ду са Законом о планирању и изградњи40) утврђено је право својне на 
грађевинском земљишту без накнаде, ако је у целости исплаћен износ 
закупнине за период на који гласи уговор о закупу (члан 101 став 3 За-
кона о планирању и изградњи из 2009).

Право сусвојине на земљишту, на коме се налази зграда и које 
служи за редовну употребу зграде, настало је инверзијом начела 
superfi cies solo cedit. Наиме, власници посебних физичких делова у стам-
беним зградама са више станова, пословним и стамбено-пословним 
зградама израђеним на грађевнском земљишту у друштвеној својини, 
престаје право коришћења на грађевинском земљишту „и прелази у 
право својине сразмерно површини посебних физичких делова чији су 
власници, без накнаде“ (члан 101 став 2 ЗПИ из 2009). Успостављено је 
правно јединство непокретности, тако што је својина на посебном делу 
непокретности изведена је из сувласништва на земљишту и згради као 
целини. Ова два облика својине остају нераскидиво повезани.41

Закон о планирању и изградњи из 2009. није регулисао својину 
на заједничком делу зграде. Нацрт Законика о својини и другим ствар-
ним правима – Нацрт Законика42 (вид. чл. 256 ст. 1 и 2 и члан 258 став 

38 P. Simonetti, нав. чланак, стр. 445.
39 Поједини аутори заједничку недељиву својину означавају као недељиву својину – в. 

В. Круљ, нав. дело, стр. 44.
40 Службени гласник РС, бр. 47/03, 34/06 и 39/09.
41 П. Кларић, М. Ведриш, нав. дело, стр. 265.
42 Ка новом стварном праву Србије – нацрт Законика о својини другим стварним 

правима, ГИЗ, Република Србија – Министарство правде Србије, Београд, 2007.
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1) одређује да су заједнички делови зграде: делови који служе згради 
као целини или неким посебним деловима зграде; да се сматрају једном 
ствари која се не може претворити у искључиву својину или сусвојину 
етажних власника, осим ако је то Закоником друкчије одређено. Нацрт 
Законика, према томе, одређује принудни режим заједничке својине на 
заједничким деловима зграде (члан 258), што је и раније истицано у 
правној науци.43

IX Одређивање земљишта за редовну употребу објекта

Етажни власници, који су уписани као имаоци права коришћења 
на грађевинском земљишту у државној својини, на коме је објекат 
изграђен, ступањем на снагу ЗПИ из 2009. су постали сувласници 
земљишта за редовну употребу објекта.

Ако етажни власници нису уписани као имаоци права коришћења 
на грађевинском земљишту у државној својини, на коме је објекат 
изграђен, него неко друго правно или физичко лице, нису, у момен-
ту ступања на снагу ЗПИ из 2009, стицали сусвојину на земљишту за 
редовну употребу објекта. Пре стицања сусвојине мора се утврдити 
земљиште за редовну употребу објекта (види члан 102 став 1 ЗПИ из 
2009).

Земљиште за редовну употребу објекта обухвата земљиште испод 
објекта и земљиште око објекта, које испуњава услове за грађевинску 
парцелу. Површину и диспозицију земљишта за редовну употребу 
одређује, по захтеву, орган јединице локалне самоуправе надлежан за 
имовинскоправне послове. Овај орган ће усвојити захтев и одредити 
земљиште за редовну употребу: 1) ако постојећа катастарска парцела 
на којој је објекат изграђен представља само земљиште испод објекта; 
2) ако постоји могућност легализације изграђеног објекта, или је до-
несено решење о легализацији, а објекат је изграђен на грађевинском 
земљишту на коме је као ималац права коришћења, односно власник 
уписана јединица локалне самоуправе, аутономна покрајина, Репубика 
Србија или лица чији су они оснивачи; 3) ако је власник објекта физич-
ко или правно лице, а као ималац права коришћења на грађевинском 
земљишту на коме је објекат изграђен је уписано друго правно односно 
физичко лице (вид. члан 70 ЗПИ из 2009).

X Правна природа етажне својине

Право етажне својине разликује се од општег права својине на 
осталим непокретностима. Због техничких особина зграде етажни 

43 З. Стефановић, „Етажна својина de lege ferenda“, Правни живот, бр. 10/96.
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власник трпи већа ограничења права својине од титулара општег пра-
ва својине на осталим непокретностима. Ова ограничења се највише 
испољавају у односу на заједничке делове зграде и према земљишту за 
редовну употребу зграде.44

Етажна својина обухвата три конститутива састојка – земљиште, 
заједничке делове зграде и посебни део зграде. Ова три састојка су не-
раскидиво везана. Земљиште у односу на зграду није ни главна ни спо-
редна ствар, с обзиром да се право сусвојине на земљишту не простире 
на заједничке делове зграде и на посебан део зграде.45 Такође, ни право 
својине (искључиве, сусвојине или заједничке својине) на посебном делу 
зраде не простире се на заједничке делове зграде, а ни на земљиште. 
Тако, на земљишту за редовну употребу зграде, етажни власнк стиче 
право сусвојине без обзира што има искључиво право својине на по-
себном делу зграде. Етажна својина обухвата три различита несамо-
стална права на непокретностима која чине једну целину. Не може 
постојати етажна својина ако се кумулативно не стекну сва три састојка 
која је конституишу. Својинска права етажног власника простиру се „од 
земљишта преко зграде као цјелине, на посебне дијелове зграде“.46

XI Објекат етажне својине

Објекат етажне својине простире се на посебан део непокретно-
сти и на непокретности које служе свима. Посебан део непокретности 
је намењен трајној индивидуалној употреби једног етажног власника: 
стан, лифт, паркинг итд.47 Ако је употреба једног дела непокретности 
намењена да служи свим или неким посебним деловима то су заједнички 
делови зграде.48

Етажна својина се може успоставити на стану или другој само-
сталној просторији као што су: пословне просторије, гараже, гаражна 
места у згради (јасно омеђена). Она се може протезати и на споредне 

44 P. Simonetti, нав. дело, стр. 147.
45 N. Gavella, T. Josipović, I. Gliha, V. Belaj, Z. Stipković, нав. дело, стр. 740; P. Simonetti, 

нав. дело, стр. 150.
46 N. Gavella, T. Josipović, I. Gliha, V. Belaj, Z. Stipković, нав. дело, стр. 742.
47 Члан 165 ст. 1 и 2 ЗСПО је прописао да су посебни делови зграде: станови, по-

словне просторије, посебни подруми, посебна поткровља, посебне гараже, односно 
гаражна места и др, али и споредни делови као што су отворени балкони, терасе и 
др.

48 Н. Планојевић, „Предмет етажне својине – садашњост и будући развој“, Правни 
живот, бр. 10/96. Члан 81 ст. 1 ЗСП као посебан део непокретности сматра онај 
који чини самосталну употребну целину, која омогућава самостално извршавање 
сувласникових овлашћења, као што је стан или друга самостална просторија.
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делове као што су отворени балкони, терасе, подрумске или таванске 
просторије, кућне баште итд. Објекат етажне својине може бити део 
зграде који се грађевински разликује од других делова зграде, а није 
намењен коришћењу зграде као целине.49 Заједнички недељиви делови 
непокретности су: темељи, главни зидови, таван, степенице, ходници, 
лифтови, електрична, канализациона, водоводна и телефонска мрежа и 
сл.50

XII Стицање етажне својине

Право етажне својине се, по правилу, стиче и престаје по основа-
ма и на начин који важе за стицање и престанак својине на непокретно-
стима (на деривативан и оригинаран начин). Овај облик својине може 
се стећи на основу одлуке суда или изјаве воље власника земљишта на 
коме је зграда подигнута или ће бити подигнута. У последњем случају 
власник непокретности конституише сувласничке делове и са свaким 
од тих делова успоставља право својине на одређеном стану или другим 
посебним деловима зграде.51

Етажна својина се успоставља на сувласничком делу непокрет-
ности која чини самосталну употребну целину. Ако су два или више 
лица стекли својину на посебном делу зграде као сувласници или 
заједничари, према трећим лицима и осталим сувласницима исте непо-
кретности, сматрају се као једно лице.

XIII Права етажног власника

1. Права на посебном делу зграде

Етажни власник има право да посебни део непокретности искљу-
чиво користи и располаже њим, а на заједничким недељивим деловима 
непокретности има право сусвојине.

49 З. Стефановић, „Етажна својина“, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1/93.
50 О предмету етажне својине у упоредном праву вид: И. Спасић, нав. рад, стр. 110.
 Француска је, Законом из 1965, увела јединствен појам за етажну својину „lot“. Lot 

припада једном етажном власнику, са његовим уделом у заједничким деловима 
зграде и земљишту на коме се зграда налази, на коме етажни власник има право 
сусвојине – И. Спасић, нав. рад, стр. 111.

51 П. Кларић, М. Ведриш, Грађанско право, Народне новине, 2009, стр. 267 и 268.
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2. Садржина етажне својине

a) Управљање посебним делом етажне својине

Власник посебног дела непокретности (најчешће зграде) није у 
потпуности ималац највиших права на ствар. Он има право недељиве 
сусвојине на земљишту под зградом и за редовну употребу зграде и 
згради као целини. Етажно власништво се концентрише првенствено 
на посебан део непокретности као објекат права својине.52 Титулар 
посебног дела зграде може тим делом располагати intеr vivоs и mоrtis 
cаusа. Сходно томе, уговором о продаји, размени, поклону он може пре-
нети право својине на друго лице или посебан део непокретности може 
оптеретити хипотеком. Посебан део непокретности може бити предмет 
тестаментарног или законског наслеђивања. У свим случајевима правно 
располагање посебним делом има за последицу располагање и сувлас-
ничким делом непокретности испод зграде, за редовну употребу зграде 
и деловима зграде као целини (кров, степеништа, светларници, спољни 
зидови, лифтови, пумпе и други уређаји).

Власник посебног дела зграде је дужан да о свом трошку изврши 
оправке на свом посебном делу, ако је то неопходно да би се отклонила 
штета за посебни део другог власника или за делове зграде који служе 
згради. Он може, у складу са грађевинским прописима, о свом трошку 
вршити преправке свог посебног дела зграде ако се тим преправкама не 
дира у посебни део другог власника или делове који служе згради као 
целини или посебном делу другог власника.

За вршење поправки и преправки (евентуално и промену намене) 
посебног дела није потребно одобрења осталих сувласника целе непо-
кретности. Ипак, власник посебног дела непокретности није овлашћен 
вршити преправке на свом посебном делу зграде којима би се могао на-
рушити архитектонски изглед зграде, или умањити сигурност или ста-
билност зграде или заједничког или посебног дела другог сопственика, 
или би се тим деловима наносила штета.

Власник посебног дела непокретности има право и на све плодове 
који проистичу из посебног дела његове непокретности (закупнина).

Етажни власник има и обавезе – дужан је учествовати у трош-
ковима одржавања заједничких делова зграде53 сразмерно вредности 
његових посебних делова према укупној вредности целе зграде, а ако 

52 П. Кларић, М. Ведриш, нав. дело, стр. 269.
53 Заједнички делови зграде су они који служе згради као целини – темељи, глав-

ни зидови, таван, фасада, степенице, ходник, стан намењен за настојника зграде, 
дизалице, електрична, канализациона, водоводна и телефонска мрежа, бунари, 
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заједнички делови служе само неким посебним деловима зграде – сраз-
мерно вредности њихових посебних делова према укупној вредности 
оног дела зграде у коме се ти посебни делови налазе.54

б) Управљање целом непокретношћу

Право етажне својине обухвата и право етажног власника на 
недељивим заједничким деловима зграде, земљишту под зградом и за 
редовну употребу зграде. Ови недељиви делови су у сусвојини јер су, 
сразмерно површини посебног дела зграде, одређени.55 Супротно томе, 
у једном делу правне науке се истиче да су заједнички делови згра-
де, земљиште под зградом и за редовну употребу зграде у заједничкој 
својини.56 Члан 252 став 1 Нацрта Законика одређује да: „На згради у 
етажној својини нико нема право својине.“

Титулар посебног дела непокретности има обавезу али и право 
да управља зградом и земљиштем, са осталим етажним власницима.57 
Сувласници целе непокретности овлашћени су одредити лице које ће 
предузимате акте редовног управљања целом непокретношћу. У акте ре-
довног управљања сврставају се послови редовног (текућег) одржавања 
недељивих делова зграде и уређаја који служе свима или већини етаж-
них власника (лифт, пумпе за воду, степениште итд.), давање у закуп 
оних делова зграде који нису посебан објекат етажна својине. Послови 
ванредног управљања обухватају претварање дела зграде као целине у 
објекат етажне својине, значајније поправке, реконструкцију на делови-
ма непокретности које служе свима или већини итд.

Сувласници непокретности као целине имају право на плодо-
ве и друге користи који из ње проистичу (закуп фасаде, крова ради 
постављања антена или других уређаја ако то дозвољавају прописи 
итд.). Они су дужни да сносе и штету која је проузрокована трећим ли-
цима а потиче од непокретности као целине (лед је пао са крова и оште-
тио аутомобиле, лифт повредио физичко лице итд.).

просторије за прање и сушење рубља, кров, подрум, уређаји за загревање, светлар-
ници, димњаци и сл.

54 О трошковима одржавања зграде в. члан 24 Закона о одржавању стамбених зграда 
(Службени гласник РС, бр. 44/95).

55 П. Кларић, М. Ведриш, нав. дело, стр. 270.
56 К. Ковачевић, М. Лазић, Стварно право, Пунта, Ниш, 2009, стр. 165.
57 Чл. 10–23 Закона о одржавању стамбених зграда (Службени гласник РС, бр. 44/95, 

46/98, 1/01 – одлука УС РС, 101/05 – др. закон и 27/11 – одлука УС РС).
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XIV Престанак етажне својине

Право етажне својине престаје: 1) кад једно лице стекне право 
својине на свим посебним деловима зграде (члан 286 Нацрта Закони-
ка, члан 107 ЗСП-а), 2) уништењем или знатним оштећењем зграде – 
када трајно престане да буде одговарајућа за самостално извршавање 
сувласникових права (члан 287 Нацрта Законика и члан 105 ЗСП),
3) брисањем у земљишном регистру уписа којим је својина посебног 
дела зграде била успостављена, на основу правног посла, одлуке суда 
или органа управе или наређења закона, и 4) искључењем сувласник из 
сувласничке заједнице, на основу одлуке суда.

Етажна својина може престати за све етажне власнике (зграда је 
срушена у земљотресу, одрону, услед невремена) или за неке етажне влас-
нике који имају право да свој посебан део непокретности обнове.

Ilija BABIĆ, PhD
Professor at the Faculty of European Legal and Political Studies in Novi 
Sad, “Singidunum” University

STRATA TITLE AND THE CONVERSION OF THE 
RIGHT TO USE TO THE OWNERSHIP RIGHT

Summary

Strata title is the right of ownership of an apartment, business premises, 
garages, garage space or other room as a separate part of the building, whose 
legal owner co-owns common parts of buildings and the building land on which 
the building is constructed. Strata title includes three constitutive ingredients – 
land, common parts of a building and a special section of the building. Th ese 
three ingredients are inextricably linked. In relation to the building, land is nei-
ther a major nor a minor thing.

According to the principle of superfi cies solo cedit, Roman law legally ex-
cluded separation of land and buildings or the division of the building fl oor by 
fl oor (the legal unity of property). Medieval and modern European continental 
law deviated from the principle of legal unity of land and buildings, and regu-
lated the institution of strata title.

Serbia has not yet made   a code that completely regulates strata title. Th is 
was partly done by the Law on Planning and Construction. Upon putting the 
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Law into eff ect (11th September 2009), the strata owners’ right of permanent 
use of the land for the regular building use was turned (by the inversion of the 
principle superfi cies solo cedit) into the joint ownership title on the land, in pro-
portion to the surface of strata owners’ special real parts, free of charge. In this 
way, the legal unity of joint ownership of the object of strata title is achieved.

Key words: strata title, superfi cies solo cedit, conversion of the right of use, 
legal unity of property, nature of sectional title.
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др Марија КРВАВАЦ
редовни професор Правног факултета Универзитета у Приштини са 
привременим седиштем у Косовској Митровици

УСТАНОВА ЈАВНОГ ПОРЕТКА – У СУСРЕТ НОВОЈ 
КОДИФИКАЦИЈИ МЕЂУНАРОДНОГ ПРИВАТНОГ 

ПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Резиме

Национални закони и међународне конвенције, по правилу, предви-
ђају механизне заштите и поштовања јавног поретка државе у којој 
се решава приватноправни спор са елементом иностраности, односно 
признаје дејство стране одлуке. Нема изгледа да би се доктрина и прак-
са могле усагласити око садржаја јавног поретка, еластичног и важног 
правног стандарда. У домену националног домаћег поретка одређене 
државе јавни поредак би требало да обухвата императивна правила 
чију повреду је нужно квалификовати као ону која угрожава његова бит-
на начела, принципе и физиономију. Уколико би се јавни поредак посма-
трао само као део подручја међународног права тада би његова примена 
била неоправдана у стварима које не излазе из оквира националног прав-
ног поретка.

У сфери приватноправних односа кроз које се манифестује конку-
ренција правних поредака различитих земаља категорија јавног порет-
ка остварује своју функцију у ситуацијама када се поставља питање 
примене страног права, меродавног по колизионим нормама права земље 
суда, уколико би примена тог права била супротна основним начелима 
домаћег права, као и када треба признати и извршити страну одлуку у 
земљи признања ако би последице егзекватуре биле супротне основним 
начелима и принципима домаћег права или правилима непосредне при-
мене домаћег права.
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У нашем Закону о решавању сукоба закона са прописима других 
земаља клаузула јавног поретка се позива на „Уставом утврђене вред-
ности друштвеног уређења“. Ради се о додатку на који су теоретича-
ри међународног приватног права указивали да је сувишан и без неког 
нарочитог значаја, те су предложена решења новог законског текста у 
складу са значењем и функцијом јавног поретка као опште установе у 
међународном приватном праву.

Кључне речи: јавни поредак, општа начела, страно меродавно право, 
страна одлука.

I Увод

Држава обезбеђује примену домаћег права на приватноправне 
односе са елементом иностраности класичним правним инструментима 
од којих јавни поредак, као и изигравање закона, потичу из унутрашњег 
права. Јавни поредак представља еластичан и важан правни стандард у 
свим подручјима правног система, чији је део и међународно приватно 
право. Регулатива ове гране права предвиђа да се приватно право може 
примењивати и изван државе порекла. Реч је о колизионоправној регу-
лативи која може да упути на примену страног права пред надлежним 
домаћим форумом. Обим примене страног права одређен је императив-
ним прописима домаће земље. Питање граница примене страног меро-
давног права нужно се поставља уколико оно доводи до меродавности 
права које се умногоме разликује од полазног права. У доктрини долазе 
до изражаја два значења јавног поретка и то, оно по коме је то скуп 
принципа којима се обезбеђује заштита основних права човека и других 
вредности у друштвеној заједници у једној земљи и који утврђују мери-
ла морала, добрих обичаја, савесности и поштења, и као посебна импе-
ративна правила која обезбеђују поштовање тих принципа у одређеним 
областима друштвеног живота. Велики је број научних студија у којим 
је посвећена пажња његовом појму, али јавни поредак је до данашњег 
дана остао непрецизан и прилично нејасно дефинисан.1

Питање примене меродавног страног права које је слично, друга-
чије или противно праву земље упућивања, издвојено је од стране правне 
науке још пре неколико векова. Одговор на то питање тражили су пост-
глосатори као и теоретичари школа статута, међу којима и представник 
холандско-фламанске школе статута Урликус Хубер. Он је разрађивао 

1 Simon, L’ordre public en droit privé, Rennes, 1941; Dorat des Monts, La cause immorale, 
Paris, 1956; Darbellay, Th éorie générale de l’illicité, Fribourg, 1955; Bernard, La notion 
d’ordre public en droit administratif, Paris, 1962, и др.
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идеје постглосатора и одредио границе примене страног права. Модерно 
учење о јавном поретку оправдано се везује за 18. век и немачког тео-
ретичара Савињија, који указује на то да до одступања долази због при-
нудних домаћих прописа lex fori заснованих на моралу или они који су 
донети у јавном интересу. Према Савињију нема места примени страног 
меродавног права уколико оно садржи институте непознате домаћем 
праву.2 Италијански теоретичар Манцини у свом учењу истиче утицај 
различитости принудних прописа полазног права на примену или не-
примену меродавног страног права, говорећи о два различита појма 
ordre public interne и ordre public international. Разликовање два могућа 
облика јавног поретка, унутрашњи и међународни, оставило је трага на 
учење и саму терминологију значења јавног поретка у међународном и 
међународном приватном праву уопште, посебно у француском праву. 
Термини који су прихваћени за више установа у међународном приват-
ном праву, међу њима и „јавни поредак“, потичу управо из француског 
права. На то указује упоредни преглед законских решења националних 
права као и стање правне науке.3

У савременом праву јавни поредак се уобичајено дефинише као 
институт којим се штити домаћи правни систем од примене страног 
права у супротности са основним правним начелима домаћег права.4 
Сходно томе, уколико су одредбе страног меродавног права битно 
различите у односу на домаће право тј. уколико су решења страног 
материјалног права противна темељним начелима домаћег правног си-
стема и стога потпуно неприхватљива, орган примене права ће помоћу 
установе јавног поретка одбити да послуша „заповест домаће колизионе 
норме“ и, у крајњем исходу, обезбедити примену lex fori уместо страног 
меродавног закона, уколико је то захтев јавног поретка у конкретном 
случају.

Одредити појам јавног поретка спада у сложен и нимало лак за-
датак. У својству установе међународног приватног права јавни поре-
дак се може схватити двојако: као скуп темељних принципа друштвеног 
и државног уређења једне земље који морају бити очувани, без обзира 
на колизионе (и остале) норме међународног приватног права lex fori 
и као специфичан институт који доприноси остваривању тог задатка 
наређујући надлежном органу да од њих одступи, када се негативне 
последице њихове примене не би могле отклонити на други начин.5 У 

2 K. F. Savigny, System des heutigen Reomischen Rechts, VIII, 1849, стр. 32.
3 Израз „јавни поредак“ в. чл. 6 француског Грађанског законика. 
4 А. Busher, L’ordre public et le but social des lois en droit international privé, Receuil des 

Cours, Academie de droit international de la Haye 1993, стр. 22–27.
5 М. Рочкомановић, Међународно приватно право, Ниш, 2006, стр. 116.
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најширем смислу јавни поредак би се могао посматрати као скуп прин-
ципа на којима се заснива постојање и трајање једне правно организо-
ване друштвене заједнице испољених у одређеним друштвеним нор-
мама које странке морају поштовати. Реч је о сложеној и специфичној 
друштвеној појави чија садржина и оквир зависе од природе и карак-
тера основних принципа на којима почива једна друштвена заједница. 
Јавни поредак, по правилу, обухвата позитивноправне норме којима се 
штите темељна начела домаћег правног поретка, али и друга правила 
понашања као што су моралне норме или добри обичаји.

Принципи јавног поретка најчешће се изражавају кроз принуд-
не прописе у контексту гарантованих вредности домаћег друштве-
ног уређења. Из тога произлази његова заштитна функција у сврху 
спречавања уношења у домаћи правни поредак страног права или 
дејства стране одлуке које би било супротно темељним начелима 
домаћег правног система, било да се ради о страном материјалном било 
да су у питању колизиона правила неприхватљива за полазну државу у 
случају узвраћања и упућивања на даље право.6

II Јавни поредак и међународни јавни поредак

Национални јавни поредак у сфери правних односа без стра-
ног обележја чине императивне норме полазног, домаћег права којим 
се штите његова темељна начела садржаних у законима. У литерату-
ри међународног приватног права често се говори о „међународном“ 
јавном поретку, подразумевајући под тим национални јавни поредак 
који се превасходно примењује у области сукоба закона.7 Ово схватање 
се везује за француску теорију међународног приватног права и неке 
националне законе.8 Међутим, већина националних норми прихвата 
термин „јавни поредак“ тако да акти као што је француски Законик о 
грађанском поступку представљају изузетак.9 Сваки јавни поредак је 
увек национални имајући у виду његов национални карактер. Јавни по-

6 Узвраћање и упућивање на даље право (renvoi) представља установу међународног 
приватног права која доводи до одступања од примене редовно меродавног права 
на које је упутила домаћа колизиона норма, с обзиром на начелно – теоријску 
претпоставку да се упућивање колизионе норме полазног права односи на право 
у целини те је суд у обавези да консултује и колизионе норме страног меродавног 
права. 

7 Тако М. Пак, Међународно приватно право, Београд 200, стр. 596; М. Јездић, 
Међународно приватно право, Београд, 1980, стр. 202.

8 H. Batiff ol, P. Lagarde, Droit international privé, Paris, 1984, стр. 414; Mayer, Droit inter-
national privé, Lion, 1981, стр. 154.

9 Ј. Robert, L’arbitrage droit interne, droit international privé, Dalloz, Paris, 1993, стр. 311.
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редак је одређен као установа помоћу које се раздваја поље дозвољеног 
и недозвољеног понашања у односима међународног приватног права 
при чему се националним нормама не даје њена ближа конкретизација. 
Разликовање домаћег и међународног јавног поретка утемељено је на 
становишту да присилна правила домаћег права имају различиту важ-
ност када се ради о приватноправној ситуацији која је по својим карак-
теристикама повезана с домаћим правним поретком, у односу на про-
тивправну ситуацију која у себи укључује страно обележје, на основу 
којег је повезана с више правних поредака. Због тога оно што припада 
јавном поретку у ситуацијама без страног елемента, не мора нужно при-
падати и међународном јавном поретку у ситуацијама са међународним 
елементом.10

Паралелно са националним прописима заштиту јавног поретка 
предвиђају и међународни правни документи. Оквири примене страног 
права постављени су императивним нормама lex fori а ограничења се 
тичу општег начела међународног приватног права да изабрано право не 
може дерогирати примену принудних правила legis fori и примену норми 
које чине тзв. међународни јавни поредак. У области сукоба закона, тј. 
у домену у којем је његово функционисање најизразитије јавни поредак 
се може посматрати као установа на бази које долази до примене основ-
них принципа материјалног lex fori. Доктрина излази са тврдњом да је 
реч о офанзивној тј. допуштајућој улози овог института. С друге стра-
не, да би оправдао атрибут „међународни“ јавни поредак мора бити део 
тзв. транснационалног поретка, којег чине кодификовано међународно 
право, унификације на бази међународних конвенција, препоруке не-
владиних организација, као и основни принципи прихваћени од стране 
просвећених народа. Принципи као што је забрана ропства или забрана 
корупције у процесу закључења уговора, забрана дискриминације према 
полу, раси, вери или боји коже учесника међународног правног проме-
та, представљају општа начела међународног права на чијим темељима 
треба градити основне вредности и принципе националног права. Они 
неизоставно чине битну садржину универзалног односно међународног 
јавног поретка, чије функционисање не треба територијално везивати 
тј. ограничавати.

III Садржинско одређење јавног поретка

Одредбе које регулишу јавни поредак врло ретко ближе одређују 
његову садржину, те се овај задатак по правилу преваљује на надлежан 

10 Х. Сикирић, „Arbitral proceedings and public policy“, Arbitration Croatian Yearbook, br. 
7/2000, стр. 85–114.
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орган. Национални законодавац полази од карактеристика јавног порет-
ка као категорије кроз коју се рефлектују основне економске, правне, мо-
ралне, политичке, социјалне и друге вредности једног друштва.11 Управо 
је то разлог што апстрактне законске дефиниције не пружају прецизан 
одговор на питање где потражити повод за стављање у функцију јавног 
поретка. У националним оквирима садржинско одређење се углавном 
своди на налог надлежном органу примене полазне колизионе норме да 
одступи од одредби редовно меродавног страног права, ако би резултат 
његове примене био неспојив са темељним принципима и вредностима 
lex fori. Са тог становишта је пошао и аустријски законодавац, који у 
савезном ЗМПП предвиђа да се одредба страног права неће применити 
ако би њена примена имала резултат који је неспојив са основним вред-
ностима аустријског права,12 као и немачки, пољски и др.13

Прописи других земаља говоре само о томе да се страно право 
неће применити ако је у супротности са домаћим јавним поретком. 
На тај начин се искључује примена страног права ако би она довела до 
резултата неспојивог са домаћим јавним поретком. Швајцарски Закон 
о међународном приватном праву у потпуности искључује примену 
страног права ако би његова примена довела до повреде швајцарског 
јавног поретка.14 Сви правни системи неспорно штите јавни поредак, 
без обзира да ли о томе постоји законска одредба или не. Тако, енглеска 
судска пракса стоји на становишту да се страно право неће применити 
ако би тиме био повређен основни појам енглеске правде или морала, 
енглески појам људских права или слобода као и ако би посао у питању 
нанео штету држави или добрим односима са другим државама.15

Мултилатералне конвенције, донете у процесу унификације коли-
зионог права, прихватају да се меродавно право не примењује само онда 
када је очигледно супротно домаћем јавном поретку. Реч је пре свега о 
конвенцијама донетим од стране Хашке конференције за Међународно 
приватно право као што су Конвенција о меродавном праву у погледу 
тестаменталних одредаба,16 Конвенција о меродавном праву за друмске 

11 Ј. Law, Applicable Law in International Commercial Arbitration, New York, 1978, стр. 
532.

12 Пар. 6 ст. 1 аустријског Закона о међународном приватном праву (ЗМПП) из 1979. 
године.

13 Чл. 6 пољског Закона о међународном приватном праву.
14 Чл. 17 швајцарског савезног ЗМПП из 1987.
15 Ближе: G. C. Cheshire, P. M. North, Private International Law, 1992, стр. 128 и даље.
16 Чл. 7 конвенције предвиђа да се неће применити неки од закона који су конвенцијом 

одређени као меродавни ако је очигледно супротан јавном поретку (Службени 
лист ФНРЈ, бр. 10/62).
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саобраћајне незгоде, Конвенција о одговорности произвођача за недо-
статке својих производа17 и др.

Бројност испољених мишљења о појму јавног поретка ствара теш-
коће у стварању прецизне слике и одређивања његове садржине. Једна 
група аутора полази од става да јавни поредак не треба дефинисати, те 
суд приликом решавања конкретног случаја има задатак да формулише 
границе јавног поретка, односно да одреди његову садржину и оквире. 
Притом, присталице ове теорије указују на поједине опште принципе, 
као што су „јавно мишљење“, „друштвена корисност“ и др. у покушају да 
олакшају ближе одређење јавног поретка.18 Друга група аутора указује 
на циљ и оквире јавног поретка, дајући суду само опште смернице, бли-
же препоруке за препознавање сфере јавног поретка. Реч је о покушају 
правне доктрине да суд задржи слободу у примени установе јавног по-
ретка уз истовремено истицање опасности од произвољности, када би 
једино суд одређивао садржину и оквире јавног поретка.19 Бројна су 
и схватања која су пошла од набрајања закона јавног поретка, чинећи 
попис тих закона без заједничког становишта о садржини и границама 
примене. Карактеристична за деветнаести век оваква истраживања без 
општих закључака о појму и садржини јавног поретка позната су као 
метод анализе и енумерације законских прописа који треба да буду део 
сфере јавног поретка.20

Јавни поредак чине императивне норме, али покушаји њихове ену-
мерације у сврху издвајања у мноштву друштвених правила понашања 
нису дали задовољавајући резултат. Најпознатији такав покушај сад-
ржан је у Кодексу Бустаманте на основу учења кубанског професора 
Бустамантеа. Овакав начин одређивања круга норми које чине јавни 
поредак показао се као неадекватан и несврсисходан, узимајући у обзир 
чињеницу промењљивости јавног поретка односно његове садржине 
(начела, морална схватања, циљ закона и др.) у времену и простору.21

Најзад, извесни аутори су покушали да помоћу синтетичког ме-
тода одреде појам јавног поретка општом дефиницијом. У одређивању 

17 Службени лист СФРЈ, бр. 26/76; Службени лист СФРЈ, бр. 8/77.
18 Тако Josserand, Cours de Droit Civil positif Francais, Paris, 1939, стр. 86. Ближе: С. 

Перовић, „Слобода уређивања обавезних односа и јавни поредак“, Зборник ПФЗ, 
стр. 402 и даље.

19 Тако Planiol, Ripert, Boulanger, Traité élémentaire de droit civil, t. II, Paris, 1952, стр. 
35–42.

20 Toullier, Le Droit Civil Francais suivant l’ordre du Code, Paris; Laurent, Principes de droit 
Civil Francais, t. 3, Paris, 1878.

21 Ближе о томе Р. Kahn, „Die Lehre vom ordre public“, Iher JB, бр. 39/1898, стр. 1. Kahn 
је истицао да се иза опште одредбе о јавном поретку скрива „још непознати и 
назавршени део међународног приватног права“.
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појма и садржине јавног поретка на уопштен начин изражена мишљења 
су прилично различита, али у већини аутори полазе од заједничког 
друштвеног интереса израженог у императивним прописима.22 Јавни 
поредак представља установу која је много сложенија од законског 
одређења, односно чини скуп елемената правног и друштвеног поретка 
у целини.23

IV Функција јавног поретка

Примена установе јавног поретка мора задовољити два битна зах-
тева: да не допусти правно дејство аката (правних односа) у супротности 
са нормама које штите општи интерес и које су обухваћене појмом јавни 
поредак, али и да не буде инструмент у рукама суда који би га одвео у 
произвољност, што би довело у питање правну сигурност. Надлежни 
орган који треба да примени страно право, после оцене да је одређени 
принцип, правило или установа тог права у супротности са домаћим 
јавним поретком, може одступити од његове примене и најчешће, при-
менити домаће право. Примена јавног поретка није уперена против сад-
ржине страног права, односно стране сустанцијалне норме, већ против 
њене конкретне примене на тлу домаћег правног суверенитета.

До одступања од примене редовно меродавног страног права мо-
же доћи и у ситуацији када надлежни форум треба да примени пра-
вила која уређују установу непознату домаћем праву, уколико се њиме 
обезбеђује заштита јавног поретка са територијалним дејством у страној 
земљи и ако је санкционисање повреда страних прописа неприхватљиво 
по домаћем праву. Само мали број националних права у том случају из-
ричито упућује на lex fori, али се у пракси оно најчешће примењује. У 
неким случајевима нема места примени домаћег, полазног права, онда 
када се ради о ситуацијама насталим на основу страног права којима 
треба признати правно дејство.

Позивање на заштитну функцију јавног поретка може да зависи и 
од тога каква је веза приватноправног односа са домаћом земљом и lex 
fori. Чвршћа повезаност са нормама којима се штите интереси друшт-
веног подразумева обавезу надлежног органа да о њему води рачуна и 
обавезу поштовања од стране странака у међусобним односима.

Примена домаћег права у ситуацијама када је страно меродав-
но право на које је упутила домаћа колизиона норма, повлачи задатак 
поштовања начела правичности у оквиру полазног материјалног права, 
односно настојање за домаћи надлежни орган да „прилагоди“ решење 

22 Тако: Capitant, Introduction l’étude du droit civil, 5. éd, Paris, 1927, стр. 60.
23 Ближе С. Перовић, нав. рад, стр. 410.
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ситуацији са страним елементом и у најмањој мери „дира“ у страно пра-
во.

Теорија међународног приватног права износи аргументе за и 
против примене јавног поретка. Позивајући се на општост појма јавног 
поретка, несигурност у примени овог правног стандарда, несврсис-
ходност и немогућност дефинисања у тој мери да се може свакојако 
посматрати, неки од аутора указују да уместо да буде „чувар“ начела 
правне сигурности јавни поредак има управо обрнуту функцију. Фо-
рум је везан сопственим схватањем појединих општих начела која се 
могу претворити у неограничену вољу и моћ, што представља крупан 
корак ка негирању начела правне сигурности.24 Насупрот оваквим 
становиштима стоје преовладавајућа, према којим јавни поредак који 
прати друштвене промене и захтеве представља инструмент неопхо-
дан у заштити основних друштвених и моралних принципа, који кроз 
теоретско уобличавање предмета и суштине добија конкретан правни 
изглед. Могућност позивања на јавни поредак у функцији заштитне 
установе вредности домаћег правног система једна је од претпоставки 
за успостављање међународне правне сарадње на подручју колизионог 
и процесног права.

V Јавни поредак у области признања дејства стране одлуке

У савременом међународном приватном праву установа јавног 
поретка омогућује државном суду да заштити домаћи правни систем 
од примене страног права, меродавног по колизионим нормама права 
суда ако би примена страног права била супротна основним правним 
начелима домаћег права (колизионоправни јавни поредак), али и да 
одбије признање и извршење стране судске или арбитражне одлуке ако 
би дејство признања и извршења био супротан правилима непосредне 
примене домаћег права (јавни поредак у области признања).25

24 Тако: Б. Еизнер, Међународно приватно право, Загреб, 1953, стр. 205 тврди да је „све 
препуштено слободној оцени суда, што значи да су отворена врата вољи несавесних 
судија. Тиме је дата могућност да се злоупотребом начела јавног поретка искључи 
страно право или не призна страна одлука која није у функцији привредних односа 
политичких интереса одређене земље.“ Само дефинисање појма јавног поретка за 
поједине ауторе означава „ход по живом песку“ (Malaurie, L’ ordre public et le contrat, 
1953, стр. 3), мучење за интелект (Vareilles-Sommières, „Les lois d’Ordre Public et la 
dérogation aux lois“, Revue de Lille, 1899, стр. 674). Енглеска судска пракса је јавни 
поредак упоредила са дивљим коњем за којег, када је једном оседлан не знате куд 
ће вас одвести (одлука Richardson v. Mellich (1824) 2 Bing. 228 (1824–34 (all ER Rep. 
258)).

25 R. Geimer, Internationales Zivilprozerecht, 5. Aufl ., Verlag Otto Schmidt, Köln, 2005, стр. 
8–11. Аутор говори о потреби разликовања колизионоправног јавног поретка и 
јавног поретка за потребе признања. 
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Примену института јавног поретка код признања и извршења 
страних судских одлука савремено законодавство уређује као инстру-
мент помоћу којег се има ценити могућност уподобљавања стране од-
луке у домаћи правни систем. Страна одлука се преиспитује у држа-
ви признања полазећи од потребе заштите домаћег јавног поретка. 
Концепција о нужности подвргавања страних одлука ограниченој кон-
троли поводом одлучивања о захтеву за признање и извршење страних 
одлука учврстила је спремност за признањем страних одлука у супрот-
ности са принудним нормама земље признања, али само због повреде 
оних добара која нису сврстана у ред неприкосновених. Наиме, реч је 
само о контроли основних претпоставки за поштовање процесноправне 
праведности изражених у основним, битним начелима процесног права 
државе признања.

Одредбе о процесном јавном поретку садржане су у националом 
праву великог броја држава, међународним конвенцијама и наднацио-
налним изворима међународног приватног права. Швајцарски законо-
давац је пре свих разлога за одбијање признања стране одлуке пред-
видео очигледну неспојивост одлуке са швајцарским јавним поретком, 
док норме немачког права полазе од тога да је одредба домаћег права 
повређена када признање одлуке доводи до исхода који је неспојив са 
његовим основним начелима, поготову ако је усклађена са основним 
правима.26

Клаузулу јавног поретка садрже и релевантни секундарни изво-
ри комунитарног права. Уредба бр. 44/2001 о надлежности и признању 
и извршењу одлука у грађанским и трговачким стварима (Брисел I) 
прописује да се одлука не признаје ако би признање било очигледно у 
супротности са јавним поретком државе у којој се оно тражи (чл. 34 
ст. 1).27 Уредба бр 2201/2003 (Брисел II) о надлежности и признању и 
извршењу одлука у брачним предметима и поступку о родитељској 
одговорности допринела је даљем успостављању „јединственог европ-
ског судског простора“ али је задржала одредбу о „манифестној“ по-
вреди јавног поретка земље у којој се признање тражи, као сметњу за 
признање.28 Претпоставке за примену установе јавног поретка подлежу 
lex fori.

26 Чл. 27 ст. 1 швајцарског ЗМПП; пар. 328 I Nr. 4 немачког Закона о грађанском по-
ступку тј. 16а Nr. 4 Закона о питањима добровољне судске надлежности, која сад-
ржи клаузуле о резервама за јавни поредак у правном поступку. 

27 ОЈ L 012 16.1.2001, стр. 1.
28 ОЈ L 160 30.6.2000, стр. 19. Чл. 22, 23 Уредбе.



7–9/2012. Марија Крвавац (стр. 61–75)

71

VI Jавни поредак у међународном приватном праву Србије

Домаће право дуго није имало постојана и јасна становишта о 
питањима јавног поретка што се може тумачити и као последица не-
стабилног стања нашег послератног законодавства. Јавни поредак није 
искључиво установа међународног приватног права али је тек Законом 
о решавању сукоба закона са прописима других земаља у одређеним 
односима добила законско одређење под тим термином.29 Након тога и 
новелирани Закон о облигационим односима предвиђа да странке могу, 
између осталог, у границама јавног поретка да уређују међусобне одно-
се, чиме се вратио у ред модерних европских кодификација. Наш Закон 
о решавању сукоба закона са прописима других земаља (познатији као 
Закон о међународном приватном праву) прописује да се „не примењује 
право стране државе ако би његово дејство било супротно Уставом 
утврђеним основама друштвеног уређења“.30 Законодавац је исту прав-
ну последицу примене установе јавног поретка предвидео и у материји 
признања и извршења страних судских одлука, сврставајући повреду 
јавног поретка у сметње признању и извршењу.

Домаће међународно приватно право прихвата израз „јавни по-
редак“ везујући га за конкретан правни систем и законодавство једне 
земље. У том смислу се чине напори да наше законодавство буде кохе-
рентно и приближно другим правним системима. Члан 4 ЗМПП којом се 
уређује клаузула јавног поретка везује се изричито за поштовање Устава, 
односно уставних начела и основних правила,31 али је ову норму нуж-
но тумачити у складу са савременим општим принципима међународне 
заједнице у погледу заштите људских права и слобода, права човека и 
грађанина.32

Примена јавног поретка је законом ограничена само на случајеве 
у којима су повређене основне, Уставом гарантоване, вредности друшт-

29 Службени лист СФРЈ, бр. 43/1982, са исправкама у Службеном листу СФРЈ, бр.72/82. 
Из оригиналног назива закона је избрисан део „у одређеним односима“, Службени 
лист СРЈ, бр. 46/96.

30 Чл. 4 ЗМПП.
31 Критику формулације чл. 4 даје M. Живковић, „Опште установе међународног 

приватног права и ЗРСЗ: преглед двадесет година касније и de lege ferenda“, 
Зборник радова Двадесет година ЗМПП, Ниш, 2004, стр. 26; Г. Кнежевић, В. Павић, 
„Хомосексуални бракови у међународном приватном праву Црбије“, Европски 
содни простор, Mарибор 2005, стр. 79, 81.

32 K. Сајко, Међународно приватно право, Загреб 2005, стр. 254. Из домаће судске 
праксе в. Пресуда Врховног суда Србије Пев. 229/04 од 21. априла 2004. године. 
„Сви људи имају право на заштиту права личности без разлике на расу, боју, 
национално или етничко порекло. Дискриминација по било ком основу вређе 
људско достојанство чије су компоненте част, углед, лични интегритет и слично и 
таква повреда ужива судску заштиту...“
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веног уређења онда када примена норми, правила страног права има за 
ставрни ефекат повреду тих вредности. У складу са тим, домаћа судска 
пракса стоји на становишту да повреда јавног поретка не постоји уко-
лико је повређена било која императивна норма домаћег права. Потреб-
но је и нешто више и то да се садржином стране норме погађају неке 
основне вредности.33

На повреду јавног поретка у колизионој сфери међународног при-
ватног права, судови пазе по службеној дужности у моменту одлуке о 
примени страног права. Јавни поредак се у модерном, па и у нашем пра-
ву, рестриктивно тумачи као скуп темељних правних принципа које, на-
челно, изражавају императивни прописи државе. У области сукоба за-
кона домаћа судска пракса се најчешће позивала на заштитну функцију 
јавног поретка код брачних и породичних односа са елементом иностра-
ности, што је разумљиво кaда се зна да је реч о областима у којима се 
манифестују највеће разлике упоредноправне (не само колизионе) ре-
гулативе. Оне нужно произилазе из раличитих друштвено-економских 
услова појединих земаља и плод су деловања других ванправних чи-
нилаца, као што су религија, традиција и др. Тако, наши судови неће 
примењивати правила шеријатског права према којим се деца из раз-
веденог брака могу доделити на чување и васпитање само оцу, као ни 
страни пропис којим уместо алиментације ванбрачној мајци припада 
право на накнаду штете, одредбе страног права по којим се ванбрачној 
деци не признају наследна права и сл. Одступања од примене редов-
но меродавног права због повреде домаћег јавног поретка могуће су, 
знатно ређе, и у другим областима материје сукоба закона као што су 
уговорни односи са елементом иностраности коју у том случају остају 
без правног дејства упркос овлашћењу вољног одређивања уговорног 
статута (нпр. уговори о недозвољеним пословима, као што је трговина 
људима, људским органима, продаја дроге, шверц оружја и др.). Правни 
посао који је у супротности са домаћим јавним поретком не може се 
пуноважно засновати у нашој земљи, а уколико је пуноважно настао 
у страној неће производити никакве правана дејства (тзв. забрањујуће 
дејство јавног поретка). Изузетно ако се ради о намераваном правном 
односу који није могао настати зато што у страном закону постоје раз-
лози који су у колизији са домаћим јавним поретком такав однос ће се 
остварити у домаћој држави јер је то захтев јавног поретка legis fori.

У педложеним решењима Закона о међународном приватном 
праву Републике Србије и његове хармонизације са правом ЕУ клаузуле 
јавног поретка напушта се додатак „Уставом утврђене“ као сувишан и 
ограничавајући, па се у чл. 28 предвиђа да се неће применити одред-

33 Пресуда Врховног суда Србије Прев. 22/99 од 6. децембра 2000. године.
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бе страног права чије је дејство очигледно супротно јавном поретку Р. 
Србије, при чему треба нарочито узети у обзир интензитет повезаности 
односа са правним поретком и значај последица до којих би довела при-
мена страног права.34 Уместо одредбе страног права, уколико је потреб-
но, треба применити домаће, српско право. Дакле, приликом регулисања 
јавног поретка предлагач је учинио оно што је било нужно тј. вратио се 
формулацији која је уобичајена како у националним законодавствима, 
изворима права ЕУ тако и у међународним уговорима. У истом духу и 
смислу у одељку под насловом Признање и извршење страних одлука, у 
чл. 175 ст. 3 предлагач предвиђа да се страној одлуци не признају дејства 
која су очигледно супротна јавном поретку Републике Србије. Наиме, 
предлажу се услови за признање или оглашавање извршном страном 
одлуком међу којима се у чл. 177 под г) поставља и услов да одлука није 
очигледно супротна јавном поретку Републике Србије. Важећи ЗРСЗ 
предвиђа да се страна судска одлука неће признати ако је у супротности 
са Уставом утврђеним основама друштвеног уређења35 тако да суд у по-
ступку признања може оцењивати евентуалну битну повреду домаћег 
материјалног и процесног права позивајући се на заштиту јавног по-
ретка. Установа јавног поретка има функцију флексибилног механизма 
преиспитивања целине предмета, али никако не сме постати инстру-
мент негације самог признања и извршења стране одлуке.

Примена јавног поретка у погледу усклађености стране одлуке са 
основним вредностима нашег друштвеног поретка односи се на страну 
одлуку у целини. Домаћи суд у поступку признања на свеобухватан начин 
преиспитује предмет и евентуална решења меритума спора. Констатација 
суда у погледу сагласности стране одлуке са домаћим јавним поретком 
може представљати разлог за одбијање признања дејства стране одлуке, 
али не и средство преиспитивања њене садржине или евентуално њене 
измене. Установа јавног поретка се има примењивати према правили-
ма и принципима у време доношења одлуке о признању тако да се не 
узимају у обзир накнадне или претходне измене садржине јавног порет-
ка. На сагласност одлуке са битним начелима процесног права домаћи 
суд признања пази по службеној дужности. Законодавац говори само 
о супротности са јавним поретком, што поставља елестичне оквире у 
којима судија може утврђивати повреду основних вредности домаћег 
друштвеног уређења. Ипак прешироко постављен домашај установе 
јавног поретка у материји признања и извршења страних одлука во-
дио би ка непризнавању већине одлука судова различитих правосуђа, 
чиме би се довело у питање остваривање једне од најважнијих задата-

34 Текст Закона о међународном приватном праву републике Србије за јавну 
расправу.

35 Чл. 92 ЗМПП.
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ка међународног приватног права, успостављање међународне правне 
сарадње и правног саобраћаја међу државама.

VII Закључак

Јавни поредак је институт којем је у међународном приват-
ном праву посвећена изузетна пажња, било да се истиче као раз-
лог за одступање од редовне примене меродавног страног права било 
као разлог за одбијање признања и извршења страних судских, као и 
aрбитражних одлука. Међутим да би примена овог института оствари-
ла свој циљ и сврху неопходно је утврдити разлике које између прав-
них поредака постоје у његовом самом значењу и примени. Ово тим 
пре када се зна да је реч о институту зависном од времена у којем се 
примењује и простора на који се односи. Јавни поредак сваке земље је 
специфичан и карактеристичан, чинећи целину без обзира на правну 
грану или област, на бази начела на којима је заснован. То никако не 
значи да може бити изолован у постављању и прихватању савремених 
општих међународних принципа. На тај начин национални јавни по-
редак стреми ка квалитативном и квантитативном проширењу уносећи 
савремене међународне правне стандарде.

Marija KRVAVAC, PhD
Professor at Faculty of Law, Kosovska Mitrovica

PUBLIC ORDER – AWAITING THE CODIFICATION 
OF INTERNATIONAL PRIVATE LAW

OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Summary

National laws and international conventions provide, as a rule, the 
mechanisms of protection and compliance with legal order of the forum state 
competent for resolving a legal dispute with a foreign element i.e. the recogni-
tion of the eff ect of the judgment of foreign sovereignty. However, there is no 
chance that theory and practice could be harmonised regarding this elestic and 
important legal standard. In the domain of the national legal order of a par-
ticular state public order ought to include imperative rules whose infrigment 
needs to be qualifi ed as the one that endangeres its important principles, i.e. its 
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phisiognomy. If public order is considered a part of international law, its appli-
cation would be unjustifi ed in the matters that do not leave the framework of 
the national legal order.

In private law relations in which the competition of legal order is mani-
fested, the category of public order has its function in the situations when there 
is a question of the eff ects of the judgement rendered in one country in accord-
ance with the applicable law of that country, recognition and axecution of the 
judgment in the country of recognation if, according to its rules, the request for 
recognation ought to be rejected, as the law applied in rendering the judgment is 
in contravention of the public order of the country of recognation. According to 
the applicable clause of public order of the domestic codifi cation of international 
private law, we have to consider “the values of the social system defi ned by the 
constitution...”, but in practice it has been indisputabily proved that this addi-
tion is unnecessary and without any particular signifi cance, thus the proposed 
solutions of the Serbian introducer of the bill are in accordance with the institu-
tion of legal order in international private law.

Key words: public order, general principles of law, foreign applicable law, 
recognation, mandatary rules.
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НЕДОСТАЈУЋИ КОНЦЕПТ ЈАВНОГ
СКЛАДИШТАРА*

Резиме

Аутор овим чланком настоји да разбије три заблуде присутне у 
нашој послератној трговинскоправној науци: прва, да постоји законски 
уређен концепт јавног складиштара, друга, да сви складиштари у Србији 
имају правни положај јавних складиштара, и трећа, да се основна раз-
лика између јавних и приватних складиштара састоји у овлашћењу за 
издавање складишнице. У првом делу рада се приказује процват и су-
новрат концепта јавног складиштара у правном систему Србије, док се 
у другом делу указује на значај законског уређивања јавног складитара, 
позивајући се на важеће прописе који користе тај појам, али га не дефи-
нишу. Трећи део рада је посвећен дефинисању појма јавног складиштара 
и објашњењу његових основних карактеристика. На крају се аутор за-
ложио за доношење закона којим би се на генералан начин уредио правни 
положај јавних складиштара.

Кључне речи: уговор о ускладиштењу, складишница, јавни складиш-
тар, приватни складиштар, трговац, оставодавац.

∗ Рад је настао као резултат рада на пројекту Правног факултета Универзитета у 
Београду „Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске 
уније – правни, економски, политички и социолошки аспекти (2012)“.
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I Процват и суноврат концепта јавног складиштара

Правна регулатива концепта јавног складиштара има дугу 
традицију у Србији. Први закон који је на систематичан начин уређивао 
јавне складиштаре био је Закон о подизању и обртовању јавних скла-
дишта и о складишницама које су она издала из 1889. године.1 На-
кон формирања заједничке државе, 1930. године је усвојен Закон о 
јавним складиштима.2 По свим својим карактеристикама, реч је о 
изузетно успелом законском тексту, који је у 72 члана систематично и 
концепцијски доследно уредио ову материју.

Након Другог светског рата се очекивао даљи прогресиван развој 
правног уређења јавног складиштара или макар очување раније стечених 
вредности. Уместо тога, дошло је до потпуне стагнације и занемаривања 
ове материје. Послератно трговинско законодавство није негирало 
постојање концепта јавног складиштара, већ се напротив, понашало као 
да су јавни складиштари правно уређени. Међутим, проблем је у томе 
што су они могли бити уређени само ако би заузео став да и даље важи 
предратни Закон о јавним складиштима, при чему је његова примена 
зависила од Закона о неважности правних прописа из 1946. године.3 
Према том закону, Закон о јавним складиштима може и даље да се 
примењује, ако су испуњена два услова: да та материја није уређена по-
зитивноправним прописима и да одредбе овог закона нису у супрот-
ности са уставом, законом и другим важећим прописима. Теоријски 
посматрано значајан број одредаба овог закона је и даље применљив, 
јер у тој материји постоји правна празнина, а његова решења нису су-
протна уставном поретку. Како је Закон о неважности правних прописа 
дозволио и парцијалну примену само појединих одредаба, нема препре-
ка за закључак да нека правила овог закона и даље важе.4 Међутим, 
значајан део закона није применљив. Ту се превасходно мисли на услове 
које једно лице треба да испуни да би могло да обавља послове јавног 
складиштара, а без тог дела закона остаје отворено централно питање 
ко и под којим условима обавља делатност јавног складиштара. Према 

1 Закон од 28.4.1889. године (Л. Др. З. бр. 64). 
2 Закон о јавним складиштима (Службене новине, бр. 200), од 3.9.1930. године.
3 Закон о неважности правних прописа донетих пре 6. априла 1941. године и за вре-

ме непријатељске окупације (Службени лист ФНРС, бр. 86/1946).
4 Иво Жувела у: Борислав Благојевић, Врлета Круљ (ред.), Коментар Закона о об-

лигационим односима, Савремена администрација, Београд, 1983, стр. 1662; Ђорђе 
Чобељић, Небојша Поткоњак, Карло Ковач, Стеван Милићевић, Привредно право 
са основама грађанског права, 2. издање, Савремена администрација, Београд, 1971, 
стр. 335. Супротно: Светислав Аранђеловић, Уговор о ускладиштењу, Институт 
друштвених наука и Привредно-правни приручник, Београд, 1990, стр. 8.
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томе, парцијална примена Закона о јавним складиштима је оправдана, 
али није адекватан и потпун одговор на постојање велике правне праз-
нине у послератној регулативи ове материје.

Ситуација се до данашњих дана није значајно променила. Једи-
на разлика је у томе што су се новији прописи определили да уре-
де делатност само две врсте јавних складиштара: јавног складишта-
ра за ускладиштење пољопривредних производа5 и јавног царинског 
складиштара.6 Међутим, генерално уређење концепта јавног складиш-
тара и даље недостаје.

Српски прописи традиционално користе појам јавног складишта 
за означавање јавног складиштара. Оваква законодавна пракса је не-
прецизна, јер складиште представља простор (затворен, отворен или 
наткривен) који је намењен за смештај и чување робе. Отуда, оно нема 
правни субјективитет, те се не може говорити о јавним складиштима 
као лицима која имају одређене дужности везане за пружање услуга 
ускладиштења. Због тога је оправдано користити термин јавни скла-
диштар, који подразумева да је реч о субјекту у праву који пружа ка-
рактеристичну престацију код уговора о ускладиштењу.7

II Значај одређења концепта јавног складиштара

Основни разлог који оправдава генерално уређење јавних скла-
диштара је у томе што се поједини важећи прописи позивају на њих, 
претпостављајући њихово постојање. Сумарно посматрано, сви ти про-
писи се углавном везују за ситуације када једна уговорна страна (дуж-
ник) не може да изврши своју обавезу, јер се друга страна (поверилац) 
налази у доцњи (тзв. поверилачка доцња). Према Закону о облигацио-
ним односима, као једно од специфичних правила применљивих само на 
уговоре у привреди, предвиђено је да предаја ствари јавном складишта-
ру за рачун повериоца производи дејство полагања у судски депозит.8 
Ово право се односи само на оне ствари (робу) које се не могу чувати у 

5 Закон о јавним складиштима за пољопривредне производе (Службени гласник РС, 
бр. 41/2009; даље у фуснотама: ЗЈСПП).

6 Царински закон (Службени гласник РС, бр. 18/2010), чл. 128–142.
7 Тако и амерички Закон о складиштима из 1916. године прави разлику између скла-

дишта (енгл. warehouse) и складиштара (енгл. warehouse operator). Види: United Sta-
tes Warehouse Act (7 U.S.C. §§ 241–273), Title II, Sec. 2(10–11). Више о овом закону 
види: Drew L. Kershen, „Comparing the United States Warehouse Act and U.C.C. Article 
7“, Creighton Law Review, бр. 27/1993, стр. 735–772.

8 Закон о облигационим односима (Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 
57/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99 и 44/99; даље у фуснотама: 
ЗОО), чл. 329(2). 
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судском депозиту, а то ће код уговора у привреди бити чест случај (на 
пример, замрзнуто месо, пшеница, трактори, и сл.).9 Слична одредба је 
садржана и у Општим узансама за промет робом.10

У основи исте, само разрађеније одредбе садрже и специјализовани 
прописи који уређују поједине гране превоза. Наиме, у случају да пре-
возилац не може да преда робу примаоцу (на пример, прималац се не 
може пронаћи или прималац неће да преузме робу), као и у случају 
неизвршења обавеза у вези са превозом од стране примаоца (на при-
мер, прималац не однесе робу у одређеном року), превозилац има право 
да преда робу коју је превозио јавном складиштару, чиме се сматра да је 
извршен превоз.11 Превозиоца терети једино обавеза да обавести лице 
овлашћено за располагање робом о ускладиштењу, а одговара само за 
савестан избор јавног складиштара. Из угла превозилаца јавна скла-
дишта пружају велику погодност, јер им омогућавају да се „брзо и лако 
ослободе робе коју су превезли у место опредељења“.12 Због тога не 
чуди да су прва јавна складишта настајала у саобраћајним центрима са 
идејом отклањања негативних последица поремећаја „равнотеже понуде 
и потражње слободног простора у превозним средствима“.13

III Појам и основне карактеристике јавног складиштара

Јавни складиштар је трговац који је добио дозволу за рад надлеж-
ног државног органа и који је као такав уписан у одговарајући реги-
стар, а кога терете три основне обавезе: обавеза закључивања уговора 
о ускладиштењу под једнаким условима са сваким оставодавцем, оба-
веза сачињавања и објављивања општих услова пословања и обавеза 
издавања складишнице на захтев оставодавца. У даљем тексту биће 
више речи о основним карактеристикама јавних складиштара.

9 Није јасно зашто се ово правило примењује само на уговоре у привреди, поготову 
ако се има у виду да и грађанскоправни уговори могу имати за предмет испоруку 
неке ствари која није подобна за чување у судском депозиту (на пример, једно лице 
купи за свадбу од месара неколико волова спремних за печење на ражњу). 

10 Опште узансе за промет робом (Службени лист ФНРЈ, бр. 15/1954), узанса бр. 221. 
11 Види: Закон о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном 

саобраћају (Службени гласник РС, бр. 87/2011), чл. 78 и 85; Закон о уговорима о 
превозу у друмском саобраћају (Службени лист СРЈ, бр. 26/1995, Службени лист 
СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља), чл. 57, 61, 65–66, 86, 101.

12 Владимир Капор, Славко Царић, Уговори робног промета, Научна књига, Београд, 
1990, стр. 263.

13 Idem. Слично: С. Аранђеловић, нав. дело, стр. 7; Радомир Ђуровић, Међународно 
привредно право, Савремена администрација, Београд, 1997, стр. 384–385; Михаи-
ло Велимировић, Привредно право, Универзитет Црне Горе, Подгорица, 1998, стр. 
520–521.
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1. Трговац

Јавни складиштар је увек трговац. Реч је о лицу које самостално 
(независно) и трајно обавља делатност ускладиштења у виду занимања 
у циљу стицања добити,14 те у том смислу испуњава суштинске услове 
за појам трговца.15 Такође, јавни складиштари су трговци и по својој 
форми,16 јер по правилу делатност јавног складиштара обављају при-
вредна друштва и други привредни субјекти. Овакав концепт је прихва-
тао Закон о јавним складиштима17 и послератно право,18 а примењује га 
и важећи Закон о јавним складиштима за пољопривредне производе.19

Јавни складиштар је дужан да у извршавању обавеза из угово-
ра о ускладиштењу поступа са повећаном пажњом, и то према пра-
вилима струке и обичајима (пажња доброг стручњака).20 Пажња до-
брог складиштара имплицира да је реч о професионалцу за делатност 
ускладиштења, те да се ни од једног другог лица не може тражити да 
испуни виши стандард понашања у овој делатности.

Зависно од тога ко је оставодавац, уговор о ускладиштењу може 
бити уговор у привреди, грађанскоправни уговор и потрошачки уговор. 

14 Слично: Александар Љ. Ћирић, Радомир Ђуровић, Међународно трговинско право 
– посебни део, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, Ниш, 2005, стр. 
205.

15 Heinz Krejci, Handelsrecht, 3. Aufl age, Manzsche Verlags– und Universitätsbuchhand-
lung, Wien, 2005, стр. 383. Више о суштинском појму трговца види: K. Schmidt, Han-
delsrecht, 5. Aufl age, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 1999, стр. 306–309; Claus-Wil-
helm Canaris, Handelsrecht, 24. Aufl age, Verlag C. H. Beck, München, 2006, стр. 26–29; 
Peter Jung, Handelsrecht, 5. Aufl age, Verlag C. H. Beck, München, 2006, стр. 24–26.

16 Више о трговцима по форми види: K. Schmidt, нав. дело, стр. 295–297; C.-W. Cana-
ris, нав. дело, стр. 37–39; P. Jung, нав. дело, стр. 39–42.

17 Премда је овај закон омогућио већем броју лица да по одобрењу надлежног држав-
ног органа оснивају јавна складишта (појединици, трговачка друштва, правна 
лица, држава и коморе), он је изричито прописао да јавна складишта подлежу оп-
штим одредбама Закона о обртима и Трговачког законика. Види: Закон о јавним 
складиштима, § 2–3.

18 Зоран Антонијевић, Привредно право, Савремена администрација, Београд, 1972, 
стр. 276.

19 Ускладиштењем пољопривредних производа у јавном складишту може да се бави 
само правно лице које је уписано у регистар привредних субјеката. Види: ЗЈСПП, 
чл. 4(1–2). Из ове одредбе недвосмислено произлази да су јавни складиштари 
за пољопривредне производе привредни субјекти, што значи трговци по форми 
организовања. Од 13 јавних складишта за пољопривредне производе која су уписа-
на и Регистар јавних складишта доминирају друштва са ограниченом одговорношћу 
(укупно осам), док су преостала јавна складишта организована као акционарска 
друштва (три) и задруге (два). Доступно на адреси: www.kompenzacionifond.gov.rs/
index.php?page=20-sistem-javnih-skladista&txt=72 (14.4.2012.).

20 ЗОО, чл. 18(2). Више види: В. Капор, С. Царић, нав. дело, стр. 270.
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Ако је оставодавац привредни субјект који уговор о ускладиштењу са 
јавним складиштарем закључује у оквиру предмета свог пословања или 
у вези са делатностима које чине предмет његовог пословања, онда ће 
овај уговор бити квалификован као уговор у привреди. Ако са јавним 
складиштаром уговор закључује потрошач, овај уговор ће бити квали-
фикован као потрошачки уговор, што значи да ће јавни складиштар 
имати додатне обавезе наметнуте све развијенијим правом потрошача.21 
Сви остали уговори које са оставодавцима закључе јавни складиштари 
биће третирани као грађанскоправни уговори о ускладиштењу.

2. Одобрење надлежног државног органа

Јавни складиштар је лице коме је издата дозвола за вршење посло-
ва ускладиштења и које је као такво уписано у одговарајући регистар. 
Према томе, делатност јавног складиштара потпада под систем дирек-
тне државне контроле, јер држава даје претходно одобрење или накнад-
ну сагласност за оснивање (регистрацију) друштава која ће обављати 
делатност јавних складиштара, односно сагласност за обављање ових 
делатности.

Закон о јавним складиштима за пољопривредне производе омо-
гућава правном лицу да обавља делатност јавног складиштара под усло-
вом да испуни два услова: 1) да добије дозволу за рад и 2) да се упише у 
Регистар јавних складишта.

1) Дозвола за рад. На захтев правног лица уписаног у регистар 
привредних субјеката министарство надлежно за послове пољопривреде 
издаје дозволу за рад јавног складишта. Пре издавања дозволе министар-
ство треба да утврди да ли су испуњени сви законом прописани услови 
за обављање делатности ускладиштења пољопривредних производа.22 Ти 
услови се односе на складишни простор, опрему, вредност неоптерећених 
основних средстава, показатеље финансијског пословања друштва у 
претходном обрачунском периоду,23 акт о пословању и одговорно лице. 
Према томе, министарство нема дискрецију у погледу давања дозволе, 
јер су услови објективизирани.24

21 Види: Закон о заштити потрошача (Службени гласник РС, бр. 73/2010). 
22 ЗЈСПП, чл. 4–5, 8.
23 Ова четири услова су прописана Правилником о условима које морају да 

испуњавају јавна складишта у погледу складишног простора за пријем, чување и 
испоруку пољопривредних производа, опреме за мерење количине и утврђивања 
квалитета пољопривредних производа који се складиште, вредности основних 
средстава која нису оптерећена хипотеком или другим заложним правом, у завис-
ности од врста пољопривредних производа који су предмет ускладиштења, као и 
показатеља финансијског пословања (Службени гласник РС, бр. 30/2010, 44/2011).

24 Закон о јавним складиштима је прихватао друкчији систем, јер је министар при 
издавању одобрења имао обавезу да води рачуна о јавним интересима, потребама 
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2) Упис у регистар. По добијању дозволе и испуњења додатних за-
конских услова (попут осигурања основних средстава од одређених ри-
зика, уплате чланарине у Компензациони фонд25 и гаранције банке из-
дате у корист Компензационог фонда26), правно лице подноси захтев за 
упис у Регистар јавних складишта, који води надлежно министарство.27 
Јавним складиштем се сматра само оно правно лице које је уписано у 
Регистар јавних складишта.

Премда се приказана регулатива одобрења и уписа у регистар 
примењује само на једну врсту јавних складиштара, она се може сматра-
ти добром основом за будуће законско уређивање генералних (општих) 
услова за обављање делатности јавног складиштара.

3. Обавеза закључивања уговора

Основно обележје јавног складиштара је обавеза закључења уго-
вора о ускладиштењу. На јавног складиштара се не примењује прин-
цип слободе уговарања, као основни принцип уговорног права.28 Он 
нема слободу да одлучи да неће да закључи уговор о ускладиштењу, 
као ни слободу да изабере оставодавца са којим жели да закључи уго-
вор. Према томе, јавни складиштар може да одбије да закључи уговор о 
ускладиштењу робе са трећим лицем само под ограниченим условима.29 

унутрашње и спољне трговине, као и о потребама железничког, речног и помор-
ског саобраћаја. Такође, пре давања одобрења обавезно су се прибављала мишљења 
надлежних институција (на пример, комора, министарстава, задруга, и сл.). Види: 
Закон о јавним складиштима, § 5(2–3).

25 Види: Правилник о утврђивању висине чланарине и динарског износа по тони 
ускладиштених пољопривредних производа које јавно складиште за пољопривредне 
производе плаћа Компензационом фонду (Службени гласник РС, бр. 15/2010, 
44/2011).

26 Види: Правилник о методологији за утврђивање износа по гаранцији банке коју 
јавно складиште за пољопривредне производе предаје Компензационом фонду 
(Службени гласник РС, бр. 15/2010). 

27 ЗЈСПП, чл. 6. Садржина и начин вођења регистра су уређени Правилником о сад-
ржини и начину вођења Регистра јавних складишта (Службени гласник РС, бр. 
51/2009).

28 Више о слободи уговарања и њеним ограничењима види: Слободан Перовић, Об-
лигационо право – књига прва, седмо издање, Службени лист СФРЈ, Београд, 1990, 
стр. 153–182; Јаков Радишић, Облигационо право – оптти део, шесто издање, Но-
мос, Београд, 2000, стр. 73–78; Оливер Антић, Облигационо право, Правни факул-
тет Универзитета у Београду и Службени гласник, Београд, 2007, стр. 187–192.

29 Иста обавеза, али са другим изузецима, примењује се и на превоз робе железни-
цом. Више види: Ивица Јанковец, Привредно право, четврто измењено и допуњено 
издање, Службени лист СРЈ, Београд, 1999, стр. 457; Мирко Васиљевић, Трговинско 
право, дванаесто издање, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011, 
стр. 286–287.
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Отуда се може констатовати да је закључивање уговора о ускладиштењу 
са јавним складиштаром пример обавезног закључења уговора, јер дру-
га страна може захтевати да се такав уговор без одлагања закључи.30 
Међутим, ако јавни складиштар не закључи уговор друга страна има 
право само на накнаду штете.31

Обавеза закључивања уговора је diff erentia specifi ca јавног у односу 
на приватног складиштара.32 Елемент јавности код јавног складиштара 
се односи на јавно нуђење услуга свим заинтересованим лицима, одно-
сно обавезу склапања уговора под истим условима са сваким оставо-
давцем који то од њега затражи.33 Ова обавеза настаје из разлога што се 
сматра да јавни складиштари обављају једну врсту јавне службе.34 Ова-
кав закључак је у складу са важећим Законом о јавним службама, према 
коме јавну службу могу обављати „предузећа“ (читати: трговци), у свим 
облицима својине, при чему делатност јавних складиштара испуњава 
услове за јавну службу.35

У три случаја јавни складиштар има право да одбије закључење 
уговора о ускладиштењу.

а) Прва ситуација се односи на врсту робе коју треће лице жели 
да ускладишти. Наиме, јавни складиштари се деле на складиштаре оп-
штег типа, који примају на чување сваку врсту робе, и специјализоване 
складиштаре, који примају на чување само одређену или одређене 
врсте робе.36 Како су данас јавни складиштари по правилу (читати: 
искључиво) специјализованог типа, они ће основано одбити да закључе 
уговор о ускладиштењу кад год треће лице жели да ускладишти робу 
чије ускладиштење не спада предмет њиховог пословања.

б) Други изузетак од обавезе закључења уговора се везује за по-
себне услове које оставодавац мора да испуни ако жели да закључи уго-

30 ЗОО, чл. 27(1).
31 ЗОО, чл. 183.
32 Слично: И. Жувела у: Б. Благојевић, В. Круљ (ред.), нав. дело, стр. 1663; М. 

Васиљевић, нав. дело, стр. 173.
33 Petar Ceronja, „Ugovor o uskladištenju u hrvatskom i makedonskom pravu“, Zbornik 

Pravnog fakulteta u Zagrebu, бр. 61(2), стр. 827. Слично и: Р. Ђуровић, нав. дело, стр. 
385; М. Велимировић, нав. дело, стр. 522–523; А. Љ. Ћирић, Р. Ђуровић, нав. дело, 
стр. 205.

34 З. Антонијевић, нав. дело, стр. 278; Александар Заварко, Појам и врсте уговора о 
ускладиштењу, магистарски рад, Нови Сад, 1985, стр. 48.

35 Закон о јавним службама (Службени гласник РС, бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005, 
83/2005), чл. 1–8.

36 З. Антонијевић, нав. дело, стр. 278; Јован Славнић, Привредно право, Научна књига, 
Београд, 1984, стр. 354; С. Аранђеловић, нав. дело, стр. 9; М. Велимировић, нав. 
дело, стр. 523; И. Јанковец, нав. дело, стр. 506; М. Васиљевић, нав, дело, стр. 171.
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вор о ускладиштењу. Ти услови могу бити прописани од стране Владе, 
тј. надлежног министарства, или од стране самог јавног складиштара, у 
ком случају ти услови подлежу одобрењу државног органа (најчешће у 
виду одобрења општих услова пословања). Тако се, примера ради, може 
прописати да одређена врста робе која се складишти у јавном складиш-
ту треба да испуњава минималне захтеве у погледу квалитета.37 Циљ 
оваквих захтева је да се заштите интереси других оставодаваца, јер се 
заменљива роба исте врсте и квалитета најчешће чува заједно. Такође, 
јавним складиштима треба дозволити да сама пропишу у општим усло-
вима пословања и неке друге услове, који не морају бити везани само 
за квалитет робе (на пример, минимални захтеви у погледу паковања у 
коме се роба мора доставити, и сл.). Ови услови треба превасходно да 
штите складиштаре, како би ефикасније обављали своју делатност.

в) Складиштар ће одбити закључење уговора и ако у складишту 
нема места за ускладиштење робе. При том, ако је складиштар део скла-
дишта којим располаже дао у закуп другом лицу, онда ће се она сматра-
ти заузетим, чак и када нису у потпуности искоришћена.38

Концепт обавезности закључивања уговора о ускладиштењу, као и 
изузетке од те обавезе, свеобухватно је прописивао Закон о јавним скла-
диштима. Према њему, јавно складиште није смело да одбије да прими 
и ускладишти робу лицу које се подвргне општим условима пословања 
складиштара, ако у складишту има места, а роба која се складишти по 
својој природи спада у предмет пословања складиштара.39

Два важећа српска прописа који уређују посебне врсте јавних скла-
дишта, такође, уводе обавезу закључења уговора о ускладиштењу. Јавна 
складишта за пољопривредне производе не смеју да одбију ускладиштење 
пољопривредних производа који су погодни за ускладиштење, ако 
поседују слободне капацитете,40 док јавно царинско складиште може да 
користи свако лице ради складиштења стране робе, која је намењена 

37 Тако је у нашем праву, за воће у свежем или полупрерађеном стању, као услов за 
ускладиштење у јавно складиште прописано да оно треба да испуњава следеће усло-
ве у погледу квалитета: да је зрело, свеже, да није запрљано, површински влажно и 
натруло, да нема плеснивих и црвљивих плодова, нема стран и непријатан мирис, 
да не садржи остатке средстава за заштиту биља у количинама већим од максимал-
но дозвољених, нема напрслина, убоја нити оштећења проузрокованих механич-
ким повредама, биљним болестима и штеточинама, и сл. За поједине воћне врсте 
се прописују посебни услови, зависно од њихове класе. Види: Правилник о технич-
ким захтевима у погледу квалитета које мора да испуњава воће које се складишти 
у јавном складишту (Службени гласник РС, бр. 44/2011), чл. 2 и даље.

38 Закон о јавним складиштима, § 24(2).
39 Закон о јавним складиштима, § 24(1).
40 ЗЈСПП, чл. 13(4). Одбијање ускладиштења пољопривредних производа који су 

подесни за ускладиштење, под условом да складиштар има слободне капацитете, 
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увозу, односно домаће робе, која је намењена извозу.41 Међутим, за све 
друге складиштаре у праву Србије не постоји изричито прописана оба-
веза закључења уговора о ускладиштењу.

4. Општи услови пословања

Сваки јавни складиштар мора да усвоји и објави опште усло-
ве пословања.42 Они се захтевају због обавезе јавног складиштара да 
закључи уговор о ускладиштењу са сваким оставодавцем под једнаким 
условима (принцип недискриминације оставодаваца).43 Закони који 
уређују поједине врсте јавних складишта, осим обавезе објављивања, по 
правилу уређују минималну садржину општих услова и њихову контро-
лу од стране државног органа.

1) Минимална садржина. Општи услови пословања јавних скла-
диштара нарочито треба да садрже следеће информације: врсте робе 
за чије је ускладиштење складиште оспособљено, услове пријема робе 
на ускладиштење, цене ускладиштења (тарифе), цене других услуга које 
складиштар пружа оставопримцима (на пример, паковање и мерење 
робе), као и начин и рокове обавештавања корисника услуга.44 Посебан 
значај имају тарифе под којима складиштар пружа услуге, јер у случају 
да оне нису саставни део општих услова пословања, јавни складиштар 
је у обавези да усвоји и тарифе пословања.45

2) Државна контрола. Контрола општих услова пословања јавних 
складишта се примарно постиже путем сагласности коју даје надлежно 
министарство.46 Сагласност државног органа се захтева пре уписа прав-

санкционисано је привредним преступом уз који се може изрећи и заштитна мера 
забране обављања одређене привредне делатности. Види: ЗЈСПП, чл. 66.

41 Царински закон, чл. 129(2).
42 З. Антонијевић, нав. дело, стр. 277–278; В. Капор, С. Царић, нав. дело, стр. 269; Ђ. 

Чобељић, Н. Поткоњак, К. Ковач, С. Милићевић, нав. дело, стр. 335; А. Заварко, 
нав. дело, стр. 94; С. Аранђеловић, нав. дело, стр. 8–9; Р. Ђуровић, нав. дело, стр. 
388; А. Љ. Ћирић, Р. Ђуровић, нав. дело, стр. 209; P. Ceronja, нав. чланак, стр. 828.

43 В. Капор, С. Царић, нав. дело, стр. 269.
44 ЗЈСПП, чл. 4(3)(5).
45 У контексту цена ускладиштења, посебно је актуелно питање примене промењених 

цена. Наша стара решења су у том погледу правила разлику између уговора о 
ускладиштењу закључених након промене цене и оних уговора који су раније 
закључени. За накнадно закључене уговоре је важило правило да се снижене 
цене одмах примењују, док се повећање цена примењује тек од петнаестог дана по 
објављивању. Промена цене ускладиштења на већ закључене уговоре је дејствовала 
тек по истеку три месеца од њихове објаве. Види: Закон о јавним складиштима,
§ 20(3).

46 Закон о јавним складиштима, § 19; ЗЈСПП, чл. 4(3)(5) и 5(2)(5).
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ног лица у регистар јавних складишта, али и за сваку накнадну промену 
општих услова пословања.

3) Објављивање. Општу законску одредбу, по којој се општи усло-
ви пословања морају објавити на уобичајен начин,47 треба конкретизо-
вати специјализованим прописима за јавна складишта (на пример, оба-
везом објављивања у јавним гласилима, на видном месту у пословним 
просторијама, и сл.).48 Обавеза објављивања се примењује и на све на-
кнадне измене и допуне општих услова.

5. Ограничен предмет пословања – pro et contra

Јавни складиштари су друштва специјализована за обављање 
делатности пријема и чувања туђе робе.49 Због тога се, посматрано из 
угла заштите оставодаваца, поставља питање да ли треба ограничити 
њихов предмет пословања на делатност ускладиштења, при чему им 
треба дозволити да обављају и све друге делатности које су у вези са 
складишним послом (тзв. акцесорне делатности). У делатности које 
су акцесорне ускладиштењу нарочито спадају: утовар, истовар и пре-
товар робе, отпремање робе, манипулације повереном робом (на при-
мер, сортирање, чишћење, паковање, мерење, узимање узорака, и сл.), 
разноврсна плаћања за рачун оставодаваца, а у вези са ускладиштеном 
робом (на пример, плаћање царине, превознине, возарине, лежарине и 
сл.), давање у закуп складишног простора трећим лицима, итд.50

Ограничавањем предмета пословања јавни складиштари се у 
правом смислу специјализују и постају професионалци, којима је 
ускладиштење основна и централна делатност. Према томе, то нису 
лица која послове ускладиштења обављају само као једну од својих 
многобројних делатности. Ограничавање предмета пословања има за 
циљ подизање нивоа професионализма и специјализације јавних скла-
диштара.

Концепција ограничене пословне способности јавних складиш-
тара, ма колико звучала убедљиво из угла заштите оставодаваца и по-
требе за већом специјализацијом јавних складиштара, није економски 
оправдана. Ускладиштење се ни по чему не разликује од већине других 
делатности које привредни субјекти могу обављати ако да испуне по-
себне услове. Ако један привредни субјект жели да, поред других де-

47 ЗОО, чл. 142(2).
48 Упореди: Закон о јавним складиштима, § 21.
49 „Послове ускладиштења робе врше предузећа као своју искључиву делатност.“ 

Види: А. Љ. Ћирић, Р. Ђуровић, нав. дело, стр. 205.
50 Закон о јавним складиштима, § 1.
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латности које већ обавља, врши и делатност јавног складиштара, једина 
препрека треба да буду посебни услови које у том погледу мора да ис-
пуни. Исто тако, лице које је већ јавни складиштар може накнадно да 
прошири предмет свог пословања. Овакав концепт је оправдан и из 
угла недискриминације јавних складиштара у односу на приватне скла-
диштаре.

На први поглед се може чинити нелогичним и недоследним да се 
једно лице означава као јавни складиштар, иако оно обавља неку другу 
делатност као претежну.51 Међутим, недоследност је само привидна, јер 
је то лице јавни складиштар у сегменту обављања послова ускладиштења, 
што значи да је испунило посебне услове за обављање ове делатности 
и да га терети обавеза закључења уговора о ускладиштењу са сваким 
оставодавцем. Можда је то управе разлог због кога прописи традицио-
нално и не користе термин јавни складиштар, већ јавно складиште.52

У складу са наведеним резоном, ни јавним складиштима за 
пољопривредне производе у Србији није ограничен предмет пословања. 
Правно лице које је уписано у регистар јавних складишта треба да ис-
пуни законске услове за обављање делатности, при чему нема никак-
вих одредаба у погледу ограничавања предмета пословања. Штавише, 
то лице и не мора да региструје ускладиштење као претежну делатност, 
нити мора да у свом пословном имену назначи да је реч о јавном скла-
дишту. Оваква концепција је и у складу са начином обављања већине 
других законом дозвољених делатности, које привредно друштво такође 
може да обавља, независно од тога да ли су одређене интерним акти-
ма друштва, наравно, под условом да испуни посебне услове који се 
захтевају за обављање те делатности.53 Закон о јавним складиштима за 
пољопривредне производе је искористио могућност из Закона о при-
вредним друштвима, према којој се посебним законом може условити 
обављање одређене делатности издавањем претходног одобрења над-
лежног државног органа.

Могућност јавних складиштара да обављају и друге делатности, 
поред делатности ускладиштења, не значи да законодавци не могу да 
јавним складиштарима забране вршење неких делатности. Наши ранији 
прописи су јавним складиштарима забрањивали да за свој или туђи ра-
чун закључују уговоре о продаји оне врсте робе која се може чувати у 

51 Штавише, у пракси су комисионари, шпедитери и превозиоци често и складишта-
ри. Види: H. Krejci, нав. дело, стр. 383.

52 У Немачкој, ускладиштење може бити и споредна делатност, јер је складиштар сва-
ко лице које закључује уговор о ускладиштењу, без обзира да ли му то спада у 
основну делатност. Види: K. Schmidt, нав. дело, стр. 973.

53 Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС, бр. 36/2011 и 99/2011), чл. 
4.
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њиховом складишту.54 Ова забрана је имала за циљ да спречи бројне 
шпекулације јавних складиштара, а између осталог, да онемогући заме-
ну робе која је предата на чување.55

6. Издавање складишнице

У нашој теорији се традиционално истиче да је основна разлика 
између јавних и приватних складиштара у томе што су јавни складиш-
тари једини овлашћени за издавање складишнице.56 Иако је истицање 
овог критеријума разликовања погрешно, тачно је да јавни складиш-
тари имају овлашћење да издају складишнице за робу примљену на 
ускладиштење.57 Међутим, овом констатацијом није дат одговор на 
питање да ли јавни складиштари имају обавезу издавања складишнице. 
У том погледу су могућа три законодавна решења:

• да јавни складиштари имају овлашћење, али не и обавезу 
издавања складишнице;

• да јавни складиштари имају обавезу издавања складишнице, 
али само на захтев оставодавца; и

• да јавни складиштари у сваком случају по пријему робе имају 
обавезу да издају складишницу.

Прво решење је највише у духу либералне економије и слободе 
уговарања.58 Нема потребе да се јавним складиштарима намеће дуж-
ност издавања складишнице. Они ову обавезу могу сами да преузму на 
два начина: да је предвиде општим условима пословања (најчешће на 
захтев оставодавца) или да је посебно уговоре са оставодавцем. У сва-

54 Закон о јавним складиштима, § 18. Изузетак у том погледу представља могућност 
јавног складиштара да врши законско заложно право на ускладиштеној роби.

55 В. Капор, С. Царић, нав. дело, стр. 269–270.
56 Славко Царић у: Слободан Перовић, Драгољуб Стојановић (ред.), Коментар За-

кона о облигационим односима – књига друга, Правни факултет у Крагујевцу и 
Културни центар, Нови Сад, 1980, стр. 522; А. Заварко, нав. дело, стр. 119; Јелена 
Вилус, Славко Царић, Стеван Шогоров, Међународно привредно право, 2. издање, 
Научна књига, Београд, 1989, стр. 401, 404; В. Капор, С. Царић, нав. дело, стр. 263 и 
277; Vilim Gorenc, Trgovačko pravo – ugovori, Školska knjiga, Zagreb, 2000, стр. 152.

57 Према ранијем немачком законодавству, за издавање складишнице по наредби 
није био овлашћен сваки складиштар, већ само онај који има државну дозволу, при 
чему се дозвола давала само за одређено складиште, а не за цело предузеће. Ове 
одребе су укинуте изменама из 1998. године. Види: K. Schmidt, нав. дело, стр. 984. 
Слично, аустријско право је до 1999. године за издавање складишнице на доносио-
ца захтевало да складиштар има јавноправно овлашћење. Види: H. Krejci, нав. дело, 
стр. 391.

58 Овакво решење прихвата немачко право. Види: K. Schmidt, нав. дело, стр. 983–984.
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ком случају, за очекивати је да ће складиштари по правилу преузимати 
ову обавезу, јер би у супротном били неконкурентни на тржишту.

Српско право традиционално прихвата друго законодавно решење. 
Ранији Закон о јавним складиштима обавезује јавног складиштара да 
на захтев оставодавца изда складишницу.59 Другим речима, јавни скла-
диштари не само да су били овлашћени да издају складишнице, већ су 
на захтев друге стране имали и обавезу њеног издавања.60 У случају да 
оставодавац није захтевао издавање складишнице, јавног складиштара 
је теретила обавеза издавања писмене потврде о примљеној роби. За 
разлику од складишнице, ова потврда нема својство хартије од вред-
ности.

На сличној линији размишљања Закон о облигационим односи-
ма прописује да складиштар „који је на основу закона овлашћен да за 
робу примљену на ускладиштење изда складишницу дужан ју је изда-
ти оставодавцу на његов захтев“.61 Из наведене одредбе произлазе два 
услова за издавање складишнице: законско овлашћење складиштара и 
захтев оставодавца.62 Основни проблем је тумачење синтагме „који је 
на основу закона овлашћен“.63 Ова норма ствара неколико недоуми-
ца. Нејасно је ко су адресати ове норме, јер све до усвајања Закона о 
ускладиштењу пољопривредних производа, на територији Србије није 
постојао ниједан складиштар који је на основу закона имао овлашћење 
да издаје складишницу за робу примљену на ускладиштење.64 Због тога 
се након усвајања Закона о облигационим односима очекивало да ће 
бивша заједничка држава, а касније и свака независна држава, усвојити 
посебан закон, по узору на више пута помињани предратни Закон о 
јавним складиштима.65 Међутим, то се до данас није десило.

У недостатку закона који би допунио и дао смисао одредби Зако-
на о облигационим односима, теорија је традиционално закључивала да 
овлашћење за издавање складишнице имају само јавни складиштари.66 

59 Закон о јавним складиштима, § 27. Исти концепт прихвата и U. S. Warehouse Act, 
Title II, Sec. 11(a).

60 Исто правило традиционално прихвата и аустријско право. Види: H. Krejci, нав. 
дело, стр. 385.

61 ЗОО, чл. 740.
62 А. Заварко, нав. дело, стр. 63–66; Милан Р. Обрадовић, Уговори трговачког и при-

вредног права (основне карактеристике уговора, судска пракса и обрасци свих уго-
вора), 2. издање, Пословни биро, Београд, 2003, стр. 223.

63 Види: С. Царић у: С. Перовић, Д. Стојановић (ред.), нав. дело, стр. 538.
64 Слично: P. Ceronja, нав. чланак, стр. 844.
65 P. Ceronja, нав. чланак, стр. 844.
66 И. Јанковец, нав. дело, стр. 507 и 736; М. Васиљевић, нав. дело, стр. 173 и 550.
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Како ова одредба нема позитивноправно утемељење, она се може при-
хватити само као пледирање за de lege ferenda правац законског уређења 
ове области. Такав концепт прихвата швајцарски Грађански законик, 
према коме „складиштар који се јавно нуди да чува робу може да затра-
жи дозволу од надлежног органа да за ускладиштену робу издаје робне 
хартије од вредности“.67 Међутим, одмах се може уочити да швајцарско 
право јасно наглашава да дозволу може тражити само јавни складиш-
тар, а Закон о облигационим односима нигде не помиње јавног скла-
диштара, нити јавно нуђење услуга ускладиштења.68 Отуда се не може 
прихватити тумачење правне теорије да само јавни складиштари према 
Закону о облигационим односима имају дужност издавања складишни-
це на захтев оставодавца.

Да би избегли приказани проблем, неки теоретичари су закљу-
чивали да се сви складиштари према Закону о облигационим односима 
налазе у позицији јавних складиштара.69 Овакав закључак је у потпу-
ности неприхватљив, јер се прећутно заснива на две (погрешне) прет-
поставке. Прва претпоставка се односи на дефиницију јавног складиш-
тара као лица које је овлашћено да издаје складишнице. Како закон не 
прави разлику између две врсте складиштара, а уводи обавезу издавања 
складишнице на захтев оставодавца, ова обавеза се односи на сваког 
складиштара. Према томе, нема приватних складиштара, јер сви могу 
да издају складишнице. Друга претпоставка се односи на занемаривање 
законског појма овлашћеног складиштара, као неприменљивог.

Закон о ускладиштењу пољопривредних производа је једини закон 
у Србији који је овластио складиштаре да издају складишнице (тачније, 
робне записе). Штавише, тај закон је у наметању обавезе издавања от-
ишао у другу крајност, прихвативши горе приказано треће законодав-
но решење. Наиме, јавни складиштари за пољопривредне производе су 
дужни да издају робни запис по пријему пољопривредног производа на 
ускладиштење.70 За издавање робног записа се не тражи захтев оставо-

67 Види: швајцарски Грађански законик (нем. Bundesgesetz betreff end die Ergänzung des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünft es Teil – Obligationenrecht)) из 1911. године, чл. 
482(1).

68 Занимљиво је да Нацрт Грађанског законика у два нова члана говори о јавном 
складишту, док су остали чланови непромењени. Види: Преднацрт Грађанског за-
коника Републике Србије – друга књига – облигациони односи, чл. 973, 978

69 С. Царић у: С. Перовић, Д. Стојановић (ред.), нав. дело, стр. 523 и 538; Ј. Вилус, С. 
Царић, С. Шогоров, нав. дело, стр. 402, 404; В. Капор, С. Царић, нав. дело, стр. 264; 
А. Заварко, нав. дело, стр. 63. Слично: Ивица Јанковец у: Слободан Перовић (ред.), 
Коментар Закона о облигационим односима, II књига, Савремена администрација, 
Београд, 1995, стр. 1273; Јасна Дошен, Уговор о складишном послу у нашем и упо-
редном праву, магистарски рад, Нови Сад, 2003, стр. 44 и 86.

70 ЗЈСПП, чл. 20(1).
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давца, јер ова обавеза по закону терети ову врсту јавног складиштара. 
На овај начин су одредбе Закона о облигационим односима и Закона о 
ускладиштењу пољопривредних производа у очигледном нескладу, па 
предност у примени треба дати овом другом, као посебном и каснијем 
закону.

IV Закључак

Српски позитивноправни прописи се традиционално ослањају 
на концепт јавног складиштара. Међутим, ни у једном послератном 
пропису се не дефинише које лице се сматра јавним складиштаром и у 
чему се састоји разлика у односу на приватног складиштара. Два новија 
специјализована позитивноправна прописа уводе појам јавног скла-
диштара, али је њихова примена предметно ограничена само на скла-
диштаре у одређеним уско дефинисаним делатностима (јавни царин-
ски складиштар и јавни складиштар за ускладиштење пољопривредних 
производа). Према томе, Србија на начелном нивоу не познаје концепт 
јавног складиштара, што у блиској будућности треба исправити. За-
конодавне иницијативе треба усмерити у правцу доношења Закона о 
јавним складиштарима, којим би се оклонила велика правна празнина у 
постојећим прописима.

Vuk RADOVIĆ, PhD, LL.M.
Аssistant Professor at the Faculty of Law, University of Belgrade

MISSING CONCEPT OF PUBLIC WAREHOUSEMEN

Summary

In this article the author is trying to reveal three misconceptions present 
in our post-war commercial law literature: fi rst, that the concept of public ware-
housemen is legally recognized, second, that all warehousemen in Serbia are 
legally qualifi ed as public warehousemen, and third, that the basic diff erence 
between public and private warehousemen consists in their authority to issue 
warehouse receipts. In introductory part of this paper the author shows the rise 
and fall of public warehousemen concept in Serbian legal system. Th e follow-
ing part emphasizes the importance of regulation of public warehousemen, tak-
ing into consideration the relevant provisions that recognize and presume their 
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existence. In the central part of this paper the focus is on the notion of public 
warehousemen and their basic characteristics. Finally, the author advocates for 
the adoption of the law that will generally regulate the legal position of public 
warehousemen.

Key words: bailment contract, warehouse receipt, public warehousemen, 
private warehousemen, trader, bailor.
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ПРАВНИ ОКВИРИ КЛАСТЕРА

Резиме

За предмет свог рада аутори су изабрали анализу кластера, јер 
су они реалност и све масовнија појава модерног света, која ће с време-
ном бити све присутнија и на нашим просторима. Констатујући да 
већина писаца кластере проучава углавном са економског аспекта, ау-
тори су сматрали да би било корисно сагледати и правне оквире кла-
стера. У том смислу они су у раду обрадили три питања. Прво питање 
је како изгледа унутрашња структура кластера у квантитативном и 
квалитативним смислу, тј. који број и које врсте правних субјеката 
га могу чинити. Друго је питање правног субјективитета кластера и 
категорије правних лица у коју он спада. Треће, централно питање рада 
је, да ли се и на основу којих прописа кластери могу оснивати у домаћем 
праву и какав је њихов правни положај.

Кључне речи: кластер, правни субјекти, удружења.

I Постављање проблема

Чињеница око које се сви слажу јесте да кластери данас пред-
стављају реалност и све масовнију појаву економије модерног света.1 

1 Örjan Slvel, Göran Lindquist, Christian Ketels, Th e Cluster Initiative Greenbook, Stock-
holm, 2003, стр. 5.
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Општа сагласност постоји и око глобализације, као основног узрока 
њихове експанзије; као и око врсте и броја позитивних економских ефе-
ката којима њихово постојање резултира, како за субјекте који га чине, 
тако и за привреду једне државе, региона, па и шире.2 Али, оно што 
је тешко наћи у савременој литератури је прецизна, општеприхваћена 
дефиниција кластера, на основу чијих би се елемената они са сигурношћу 
могли разграничити од других сличних правних форми, за чим сваки 
правник има потребу (користимо синтагму „правне форме“, јер због 
разноликости кластера одустајемо од израза „правни субјекат“, с обзи-
ром да они ни то не морају увек бити, што ће се из даљих излагања ви-
дети). Европска унија (надаље: ЕУ) у својим документима3 такође више 
акценат ставља на потребу популаризације кластера и на формулисање 
адекватне политике према њима у складу са њиховом све већом улогом 
и значајем, него на дефинисање и исцртавање правне „физиономије“ 
кластера.

Можда је управо велика разноликост кластера4 главни узрок 
што се већина аутора више бави њиховим описом и класификацијом 
по врстама на основу десетина разних критеријума,5 него појмовним 

2 Нпр. снижавање трошкова пословања, повећање продуктивности и конкурентно-
сти, кластери су основ за стварање економских центара привлачних за инвестирање 
итд. (више о томе: Дијана Стојковић, „Кластери“, Право и привреда, бр. 5–8/2007).

3 У том смислу видети: Council Conclusions on a Broad-Based Innovation Strategy: Stra-
tegic Priorities for Innovation Action at EU Level, 2769th Competitiveness (Internal Mar-
ket, Industry and Research) Council Meeting, Brussels 4th December 2006; Decision No 
1639/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24th October 2006 Es-
tablishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007 to 2013), OJ L 
310/15 of 9.11.2006, pp. 15–40; Opinion of the Committee of the Regions on ‘Clusters and 
Cluster Policy’, OJ C 257 of 9.10.2008, pp. 76–82.

4 „Кластери се могу наћи у многим привредама широм света, сваки следећи соп-
ствену путању и историју“ (Commission Staff  Working Document, Annex to the Com-
munication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European 
Economic and Social Commette and the Committee of the Regions: „Th e concept of clusters 
and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: Main statistical re-
sults and lessons learned“, Brussels, SEC(2008)2637 of 17.10.2008, стр. 8), а као пример 
се наводе глобални индустријски кластери из области: финансијских услуга (Lon-
don City, New York), филма (Hollywood и „Bollywood“), производње аутомобила (De-
troit, Modena, Toyota City, Wolfsburg, Stuttgart), сатова (Switzerland и Japan), оптичких 
инструмената (Tokyo), цвећа (Th e Netherlands, Colombia), компјутерских софтвера 
(Silicon Valley, Bangalore), морске технологије (Southwest Norway), мобилних 
телекомуникација (Stockholm и Helsinki), вина (Barossa Valley, Rioja, Bordeaux, South-
ern Chile и делови Калифорније), или из области биотехнологије, природних наука 
и медицинских инструмената (Boston’s Route 128, BioValley21, Medicon Valley22).

5 Поделе се врше на основу: позиције привредно-правних субјеката кластера у 
производно-продајном „ланцу“; фазе развојног циклуса кластера; територијалног 
критеријума; привредног сектора у коме се врши агломерација; величине и еко-



7–9/2012. Синиша Варга, Нина Планојевић (стр. 93–109)

95

одређењем. У документима ЕУ духовито је поводом тога констатовано 
да „једна величина изгледа не одговара свима“.6 Разлог је и у томе што 
се кластери у литератури још увек више обрађују са економског, него 
са правног аспекта. Један од узрока је свакако и то што правни системи 
одређеног броја држава уопште не садрже правне норме којима регу-
лишу кластере. Међу узроке спада и чињеница да у мање развијеним 
државама, па и у Србији, као уосталом и на територији држава, бивших 
југословенских република,7 има врло мало или уопште нема кластера, 
за разлику од ЕУ у којој је око 38% радне снаге запослено у око 2.000 
регионалних кластера.8 Већина правника на нашим просторима, уколи-
ко им ужа специјалност није материја о којој је реч, има само нејасну 
представу о томе шта су кластери.

Шта год био узрок шаренила и неодређености у дефинисању, 
оно што можемо констатовати као заједничка својства кластера, око 
којих се већина аутора слаже јесте: да они представљају добровољан9 
облик трајнијег удруживања10 / повезивања11 / сарадње12 / партнер-
ства13 (аутори користе различите термине) више разноврсних правних 
субјеката (нема одређености око питања ко могу бити ти субјекти); чији 
међусобни однос по правилу карактерише равноправност; најчешће су 

номске снаге привредно-правних субјеката који га чине; постојања државне под-
ршке формирању кластера...

6 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Euro-
pean Economic and Social Commette and the Committee of the Regions: „Towards world-
class clusters in the European Union: Implementing the broad-based strategy“, Brussels, 
COM(2008) 652 of 5.11.2008, стр. 3.

7 Путем личних контаката смо добили податак да се нпр. у Црној Гори планира 
увођење система кластера до краја 2016. године; а да у ентитету Република Српска 
из састава државе БиХ нема регистрованих кластера. Слична консатација о 
распрострањености кластера: Tomislav Batur, „Pomorska klasterizacija i čimbenici 
razvitka u Europskoj uniji“, Naše more, бр. 5–6/2010, стр. 208.

8 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Euro-
pean Economic and Social Commette and the Committee of the Regions: „Towards world-
class clusters in the European Union: Implementing the broad-based strategy“, Brussels, 
COM(2008) 652 of 5.11.2008, стр. 3.

9 Aneliya Nenova, „Th e introduction the cluster approach – an important prerequisite for 
transition towards sustainable development of the economy in Bulgaria“, Ecologica, бр. 
13/2007, стр. 62.

10 Elena Enache, Camelia Vechiu, Cristian Morozan, „Th e Cluster Association – a Form of 
Business Development“, Th eoretical and Applied Economics, бр. 6/2009, стр. 38.

11 Aneliya Nenova, нав. чланак, стр. 62.
12 Miklós Szanyi, Péter Csizmadia, Miklós Illesy, Ichiro Iwasaki, Csaba Mako, „Th e Rela-

tionship between supplier networks and industrial clusters: an analysis based on the clus-
ter mapping method“, Eastern Journal of European Studies, бр. 1/2010, стр. 89.

13 A. Nenova, нав. чланак, стр. 62.
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са истог географског подручја;14 претежно су тржишни феномен;15 а циљ 
им је остваривање одређеног заједничког интереса који их повезује. За 
тај заједнички интерес можемо рећи да је првенствено економске при-
роде, а његови појавни облици могу бити различити, зависно од типа 
субјеката који чине кластер (снижавање трошкова пословања, повећање 
продуктивности и конкурентности, бољи приступ информацијама, 
повећање зарада и упослености радне снаге итд.). Дакле, циљ класте-
ра није стицање профита за кластер као такав, већ унапређење разли-
читих заједничких, првенствено економских интереса субјеката који га 
чине. Управо такву представу о кластерима стичемо и на основу разних 
значења ове речи енглеског језика,16 од којих смо као најсликовитије за 
овај контекст изабрали – грозд. Као што зрна обједињује и на окупу 
држи петељка, осигуравајући њихов опстанак и јединство, али истовре-
мено чувајући и њихову самосталност и одвојеност; тако и субјекте који 
чине кластер као црвена нит или петељка грозда на окупу држи – њихов 
заједнички интерес да опстану и просперирају заједно, али уз очувану 
самосталност.

Са правне тачке гледишта у вези кластера намећу се бројна питања. 
Прво је везано за унутрашњу структуру кластера, а то је – ко су и как-
ви могу бити субјекти који га чине? Затим, да ли је сам кластер правни 
субјекат? Следеће питање, које је централно за овај рад и од посебног је 
значаја за праксу произлази из одговора на претходна питања и гласи 
– да ли кластери могу постојати и у домаћем праву и који би се про-
писи на њих могли применити? И коначно, како кластер изгледа посма-
тран кроз призму картелног права? То су питања на која ћемо покушати 
да одговоримо или их бар отворимо у нашем раду, полазећи од горе 
издвојених заједничких својстава кластера; од других података о класте-
рима из правно-економске литературе; као и од физиономије правних 
лица која су регистрована као кластери у домаћем праву. О разлозима 
за избор ове теме не треба посебно говорити – кластери су појава, која 
неће заобићи ни наше просторе, а о чијим правним аспектима у домаћој 
литератури скоро да и није писано. Стога ће наша разматрања кластера 
бити покушај да дамо допринос што прецизнијем „исцртавању“ његових 
правних оквира.

14 T. Batur, нав. чланак, стр. 199.
15 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Euro-

pean Economic and Social Commette and the Committee of the Regions: „Towards world-
class clusters in the European Union: Implementing the broad-based strategy“, Brussels, 
COM(2008) 652 of 5.11.2008, стр. 3.

16 Реч cluster у преводу на српски језик значи: свежањ, група, бокор, грозд, јато. Види: 
Мorton Benson, Englesko-srpskohrvatski rečnik, Beograd, 1993, стр. 132.



7–9/2012. Синиша Варга, Нина Планојевић (стр. 93–109)

97

II Унутрашња структура кластера

Оно што је на први поглед уочљиво и неспорно јесте да су сви 
кластери сложене правне форме, које се састоје од више правних 
субјеката.

1. У вези са тим као прво се намеће питање: који је минималан, а 
који максималан број ових субјеката неопходан, да би кластер настао? 
На основу података који се могу наћи у економско-правној литерату-
ри, а који се темеље на анализи својстава многобројних кластера који 
постоје у пракси развијених земаља – рекли бисмо да је општи став да 
кластер може чинити неограничен број правних субјеката, односно да 
их може бити онолико, колико субјекти који га чине процене да је корис-
но. Тако велике међународне кластере чини и по више десетина прав-
них субјеката. Рекли бисмо да једино „доња граница“ овог броја, што је 
и логично, мора бити постављена и да кластер свакако не може имати 
мање од два члана, тј. да једночлани кластер представља contradiсtio in 
adjeсto.

2. Следеће питање које се поставља је: које врсте правних суб-
јеката могу чинити кластер? Пошто има више критеријума на основу 
којих се правни субјекти могу делити на врсте, поћи ћемо најпре од 
основне поделе – на физичка и правна лица. Анализа унутрашње струк-
туре постојећих кластера нам показује да њих могу чинити обе врсте 
правних субјеката о којима је реч. Кластер је обично скуп само правних 
лица, али има и примера кластера које чине и физичка и правна лица. 
Пошто у литератури нисмо нашли пример за кластере сачињене само 
од физичких лица, одговор на ово питање остављамо отвореним, али 
смо склони ставу да ни ту могућност не треба искључити, јер произлази 
из начела слободе удруживања и слободе уговарања, у границама зако-
на. Уколико субјекти о којим је реч налазе да имају заједничке интересе 
који их повезују и да на овај начин могу унапредити своје пословање, 
сматрамо да нема правних сметњи да и они оснују кластер. Ипак, овде 
се мора поставити питање разграничења кластера састављених од фи-
зичких лица од нпр. задруга као удружења, које код нас могу оснивати 
само физичка лица.17 Теоријски (пошто податке о оваквим кластерима 
немамо) кластере физичких лица би могли чинити предузетници.

3. У овом контексту занимљиво је и питање да ли би свако правно 
лице могло ући у састав кластера или не. Поћи ћемо најпре од поде-
ле правних лица на правна лица јавног и приватног права.18 Кластере 

17 Закон о задругама (Сл. лист СРЈ, бр. 41/96, 12/98 и Сл. гласник РС, бр. 101/2005 и 
34/2006), чл. 1. 

18 Под правним лицима јавног права подразумевају се она која делују у јавном 
интересу (јавна предузећа или установе); а под правним лицима приватног права 
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по правилу чине правна лица приватног права, али у пракси има при-
мера да у састав кластера улазе и правна лица јавног права, нпр. јавна 
предузећа или установе (факултети, институти...); али свакако не и 
држава или њени органи, мада она може иницирати удруживање кла-
стерског типа.19

Ако пођемо од поделе правних лица на удружења и установе,20 
можемо констатовати да кластер по правилу чине удружења и то 
најчешће са добитном сврхом (комерцијална, лукративна удружења 
– привредна друштва). Али, нема сметњи да у њихов састав уђу и 
удружења са недобитном сврхом (удружења која немају својство при-
вредног друштва; уосталом кластер може бити и савез више кластера 
као недобитних удружења...). У новије време све чешће у оквирима кла-
стера, међутим, наилазимо не само на удружења, већ и на установе (по 
правилу јавноправне – у питању су тзв. иновативни кластери, на чијем 
развоју се у ЕУ данас посебно инсистира).

Ако пођемо од поделе правних лица на оне који се баве привредном 
и оне који се не баве таквом делатношћу, неспорно је да се кластер сва-
како може састојати од субјеката који се баве привредном делатношћу. 
То би рецимо били разни индустријски кластери. Његови субјекти се 
повезују хоризонтално, вертикално и хоризонтално-вертикалним веза-
ма, а кластери са оваквом структуром субјеката су у пракси доминант-
ни. Последњих година, међутим, све су чешћи и кластери које бисмо са 
ове тачке гледишта могли назвати мешовитим, тј. они које чине и при-
вредни и непривредни субјекти. Пример за то су опет све популарнији 
иновативни кластери (нпр. кластер привредних и субјеката који се баве 
научно-истраживачким пословима). Што се тиче питања да ли би кла-
стер могли чинити само непривредни субјекти, полазећи од већ поме-
нутог начела слободе удруживања и уговарања одговор би требало да 
буде позитиван, уколико би такво повезивање било од користи наведе-
ним субјектима. Полазећи од битних својстава кластера које смо у уво-
дном делу рада издвојили, изгледа да не би требало да буде препрека 

она која делују у корист ужег круга људи који следе приватне интересе. Више о 
овој подели: Драгољуб Стојановић, Оливер Антић, Увод у грађанско право, Београд, 
2004, стр. 154–156.

19 Тада су у питању тзв. јавни кластери. Више о томе: Dragos Pislaru, „Prospects and 
challenges for cluster development – possibilities for implementing the cluster model in 
Romania“, presentation summary from OECD LEED Conference Clusters of Enterpris-
es and the Internationalisation of SMEs, Timisoara, 24 May 2004, стр. 1, доступно на 
адреси: www.oecd.org/dataoecd/36/11/31798594.pdf, 20. јун 2011.

20 За удружење је централни појам члана, а његова имовина и све активности су у 
функцији задовољавања њихових заједничких циљева. Установу не чине чланови, 
већ је она скуп добара намењених остваривању неког циља у корист других, тј. 
корисника (који су ван установе); код ње је у првом плану имовина.



7–9/2012. Синиша Варга, Нина Планојевић (стр. 93–109)

99

да се и овакви облици сарадње сматрају кластерима – битно је да се 
кроз кластерско удруживање остварују заједнички, пре свега економ-
ски интереси повезаних субјеката. Међутим, морамо признати да је ово 
више теоријска могућност, јер немамо података о оваквим кластерима 
у пракси.

Ипак, истини за вољу, неки аутори21 кластер одређују као облик 
повезивања првенствено или искључиво привредних субјеката; и евен-
туално привредних и непривредних субјеката, али више описујући кла-
стере који реално постоје, него износећи то као образложену тврдњу и 
став. Чак бисмо на основу контекста у коме говоре о кластерима рекли 
да они не разграничавају јасно поделу субјеката на оне који се баве при-
вредном и непривредном делатношћу, од поделе субјеката на оне који 
се баве комерцијалном (лукративном, профитном) и некомерцијалном 
делатношћу; и да заправо стављају знак једнакости између привред-
не и лукративне, комерцијалне делатности. Наиме, подсећамо да има 
привредних некомерцијалних,22 као и непривредних комерцијалних23 
субјеката. Зато се не можемо отети утиску да говорећи о привредним 
они заправо мисле на комерцијалне субјекте. Имајући у виду да и непри-
вредни субјекти могу обављати комерцијалну делатност, уз услов да то 
чине у форми привредног друштва (у домаћем праву); на питање да ли се 
кластером може назвати и повезивање више непривредних субјеката са 
заједничким циљевима економског карактера – одговорили бисмо пот-
врдно или га бар издвојили као спорно; али никако не бисмо без дубље 
анализе и аргументације давали негативан одговор на њега. Замислимо 
кластер који чини неколико установа (државне школе, факултети...) – 
као непривредни некомерцијални субјекти; приватни извршитељ (који 
може имати статус предузетника, али и привредног друштва24), који се 
стара о извршењу судских одлука ових субјеката; и приватни центри за 
одређене облике едукације запослених или пружање одређених услуга 
(учење страних језика, услуге психолога, превођење) – као непривредни 
комерцијални субјекти. Заједнички интерес субјеката кластера је и ту 
економски, тј. рационалније функционисање свих.

21 A. Nenova, нав. чланак, стр. 62; Laura Cismas, Andra Miculescu, Maria Otil, „Current 
Trends of the Regional Development Policy in the European Union. Th e Development 
of Competitive Economic Agglomeration of Cluster Type“, Annals of the University of 
Petrosani, Economics, бр. 2/2010, стр. 99.

22 То су нпр. штедно-кредитне задруге, јавни радиодифузни сервис, стамбене 
задруге... Примери преузети из: Владимир В. Водинелић, Грађанско право – Увод у 
грађанско право и Општи део грађанског права, Београд 2012, стр. 393.

23 То су нпр. приватна обданишта, приватне радиодифузне организације... Примери 
преузети из: В. Водинелић, нав. дело, стр. 393.

24 Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл. гласник РС, бр. 31/2011), чл. 312.
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III Правни субјективитет кластера

Пошто смо у најкраћем приказали могућу унутрашњу структуру 
кластера, поставља се питање – да ли сам кластер мора бити правни 
субјекат? На основу података у литератури о моделима функционисања 
кластера, рекли бисмо да је одговор на ово питање негативан. Изгледа 
да кластер може, али не мора имати правни субјективитет. Повезивање 
у кластере може бити уговорно, али је чешће статусно, институционал-
но (у литератури се срећу различити термини), односно кластер се кон-
ституише као засебно правно лице.

1. У случају уговорног повезивања не настаје ново правно лице и 
овакви кластери немају правни субјективитет. Субјекти кластера су уго-
ворне стране, које закључењем уговора стичу права и преузимају обаве-
зе и на чије се правне односе примењују општа правила уговорног права. 
У уговорним кластерима субјекти су „лабавије“ повезани и препорука 
је да у првих неколико година, пре свега због стицања поверења међу 
члановима, кластер функционише без икакве институционализације 
међусобних односа. Понекад се ова препорука пренебрегава како 
би се остварили приходи, као што је нпр. државна помоћ, а за чије 
остваривање је неопходно институционализовање кластера.25

2. Статусно удруживање у кластер подразумева да он добија 
својство правног лица. Што се тиче питања у коју врсту правних лица 
спадају кластери, већ је на први поглед уочљиво да они нису установе, 
већ удружења и то приватноправна, а не јавноправна удружења. Уста-
нову не чине чланови, већ је она скуп добара намењених остваривању 
неког циља у корист других, тј. корисника (који су ван установе); код 
ње је у првом плану имовина, реални супстрат, којој запослени, слико-
вито речено „служе“. За удружење је, међутим, централни појам чла-
на и његова имовина и све активности су у функцији задовољавања 
њихових заједничких циљева,26 из чега јасно произлази да су кластери 
удружења.

Кластери су удружења са недобитном сврхом, а не привредна 
друштва. То значи да се кластер као правно лице не бави делатношћу 

25 Видети нпр. јавни позив Министарства економије и регионалног развоја Р. Србије 
за доделу бесповратних средстава у оквиру мера подршке развоју иновативних 
кластера у 2011. години (http://klasteri.merr.gov.rs/Konkursi/Javni-poziv-za-dodelu-be-
spovratnih-sredstava-u-okviru-Mere-podrshke-razvoju-inovativnih-klastera-u-2011.-godi-
ni, 25. јун 2011).

26 Више о подели правних лица на удружења и установе и дилемама у вези поделе: 
Д. Стојановић, О. Антић, нав. дело, стр. 157; В. Водинелић, нав. дело, стр. 383-387; 
Златко Стефановић, Компанијско право, Београд, 2009, стр. 65-70.
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чија је сврха стицање профита за кластер као субјекта права, који би 
се делио међу члановима или расподељивао на неки други начин. Сврха 
његовог оснивања је остваривање заједничког циља чланова да по-
стигну сопствени економски и други просперитет, да они остваре или 
повећају добит, свако за себе, кроз разне облике сарадње и повезивања 
унутар кластера (снижавање трошкова пословања обједињеним набав-
кама, заједничком: испоруком робе, куповином, закупом и коришћењем 
капацитета, пословног простора и инфраструктуре, обуком кадрова; 
заједничким: коришћењем рачуноводствених услуга и електронске об-
раде података, истраживањем и наступом на тржишту, маркетингом, 
организовањем и финансирањем R&D активности; повећањем продук-
тивности итд). И када кластер својом активношћу стиче одређену добит, 
она је споредног, а не примарног карактера. На основу свега изнетог, 
покушали бисмо да, ради јасније представе о кластерима, изведемо и 
разлику између кластера као недобитног удружења и осталих недобит-
них удружења. Она је, рекли бисмо, управо у врсти заједничког циља 
ради чије су реализације ова удружења основана. Док се кроз остала 
недобитна удружења остварују сазнајни, културни, естетски, туристич-
ки, политички и др. циљеви „идеалне“ природе, кроз кластере као недо-
битна удружења остварују се изгледа првенствено економски интереси 
субјеката који га чине (дакле не кластера као посебног правног лица).

IV Домаћи прописи и кластери

1. По којим прописима се оснива кластер?

На основу изнетог прегледа и анализе могуће унутрашње структу-
ре и својстава кластера, поставља се питање: да ли се они могу оснивати 
у домаћем праву и који се прописи имају применити на њих? Наиме, у 
домаћем праву не постоји посебан закон који би уређивао материју кла-
стера, нити се овај термин помиње у било ком законском тексту. Тер-
мин кластер се помиње једино у Уредби о правилима за доделу државне 
помоћи27 у наслову секције 5.8. који гласи: „Државна помоћ за инова-
тивне кластере“, али без ближег дефинисања субјекта који се означава 
термином кластер. То значи да се кластери у нашем праву можда могу 
подвести под категорију тзв. неименованих правних субјеката, и то под 
ону „подкатегорију“ тих субјеката која се у одређеном пропису (горепо-
менута уредба) помиње као дозвољена, али није уређена специјалним 
нормама позитивног права.28 До закључка о допуштености постојања 

27 Сл. гласник РС 13/2010.
28 О томе више: З. Стефановић, нав. дело, Београд, 2009, стр. 29–32.
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кластера у домаћем праву долазимо посебно ако стојимо на позицијама 
неважења принципа numerus clausus-a правних лица.29

Пошто смо на основу претходних анализа утврдили да су статус-
ни кластери удружења са недобитном сврхом,30 рекли бисмо да су они 
можда једино „терминолошки“, али не и суштински неименовани, ако 
се тако може рећи; па ћемо зато покушати да утврдимо да ли се и који 
закон о удружењима на њих може применити. Иначе, у нашој држави 
већ постоје кластери, од којих је 40 регистровано као правно лице, тако 
да наше питање није само теоријског значаја.

1. Кластери о којима је реч су се формирали кроз дужи времен-
ски период и у разним организационо-правним облицима, јер до скора 
је у домаћем праву било тешко наћи законске норме под које би ову 
врсту правних субјеката било могуће подвести. Тако су до усвајања За-
кона о удружењима31 кластери настајали као друштва са ограниченом 
одговорношћу32 на основу Закона о привредним друштвима33 или фон-
дови34 на основу Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима.35 
Пошто су, као што смо видели, кластери удружења са недобитном 
сврхом, ниједан од ових закона није био погодан основ за њихов на-
станак. То се посебно односи на Закон о задужбинама, фондацијама и 
фондовима, јер су та правна лица установе.

Разлог за недостатак униформности по питању организационог 
облика кластера је што у Закону о привредним друштвима из 2004. го-
дине нису биле садржане одредбе о пословним удружењима,36 под које 
би се, као што се из предходних излагања види, неке врсте кластера мо-
гле подвести. Одредбе о повезаним привредним друштвима нису могле 
бити одговарајући правни основ за формирање кластера, јер су то так-
ва повезивања привредних друштава у којима доминантно привредно 
друштво контролише једно или више зависних, што није адекватно за 
кластере у којима сви субјекти остају правно аутономни и равноправни. 

29 Мирко Васиљевић, Пословно право, Београд, 1997, стр. 25.
30 „Када су кластери у питању, чини се да је правна структура и идентитет удружења 

онако како је дефинисан Законом о удружењима најближи природи кластера“ 
(Татјана Воларев, Приручник за оснивање кластера у Републици Србији, Београд, 
2010, стр. 7).

31 Службени гласник РС, бр. 51/2009.
32 Нпр. Раковица агро кластер доо Београд или Развојни центар еко кластер доо 

Лазаревац.
33 Службени гласник РС, бр. 125/2004.
34 Нпр. Фонд Краљевски одмор – туристички кластер општине Краљево са околином 

или Фонд туристички кластер микрорегије Суботица-Палић.
35 Службени гласник СР Србије, бр. 59/89.
36 Иначе садржане у Закону о предузећима, Службени лист СРЈ, бр. 29/96.
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С друге стране, удружења су према Закону о друштвеним организацијама 
и удружењима грађана из 1982. године37 могла оснивати само физичка 
лица, па кластери нису могли настајати ни као ова удружења. Зато су 
у међувремену, од 2004. до 2009. године, неки кластери основани као 
друштва са ограниченом одговорношћу, а нека као фондови.

2. Када је реч о кластерима који се састоје од лукративних 
удружења – правних лица која су привредна друштва или их чине и фи-
зичка лица са статусом предузетника – они би се данас могли подвести 
под одредбе о пословним удружењима из новог Закона о привредним 
друштвима38 из 2011. године. По њему, пословно удружење могу чинити 
најмање два таква субјекта, с тим што оно не може обављати делатност 
ради стицања добити, већ само ради постизања заједничких интереса 
својих чланова, не може мењати своју форму и мора се регистровати као 
правно лице (чл. 578–579). На нерегулисана питања правног положаја 
пословних удружења сходно се примењују одредбе закона којим се ре-
гулише правни положај удружења (са недобитном сврхом, тј. оних која 
нису привредна друштва).

Из претходних излагања је, међутим, јасно да је појам кластера 
шири, а његова могућа структура разноврснија од појма и структу-
ре пословног удружења из Закона о привредним друштвима. Наиме, 
одређени кластери јесу пословна удружења, али има и оних која то не 
могу бити. Реч је о кластерима чију би структуру чинила комерцијална 
и некомерцијална удружења или субјекти који не спадају ни у привред-
на друштва ни у предузетнике, па чак ни у удружења, као што су нпр. 
установе – факултети, институти итд.

3. Данас и за већину таквих кластера у домаћем праву има решења. 
Они се од 2009. године могу формирати као удружења са недобитном 
сврхом на основу Закона о удружењима.39 Наиме, удружење је по слову 
овог закона добровољна и невладина недобитна организација заснова-
на на слободи удруживања више физичких или правних лица, основа-
на ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег 
циља и интереса, који нису забрањени уставом или законом, што се го-
тово у потпуности поклапа са појмовним одређењем кластера у литера-
тури.

Ипак, постоје и кластери које не могу „покрити“ ни одредбе За-
кона о удружењима. Наиме, у чл. 10 овај закон ограничава минимални 
број субјеката који могу основати удружење на три. Као што се из прет-
ходних излагања могло видети, ретко је, али неспорно да кластер може 

37 Службени гласник СР Србије, бр. 24/82.
38 Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011.
39 Службени гласник РС, бр. 51/2009.
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чинити и само два субјекта. Тако кластер кога чине два субјекта, од 
којих је један субјекат са статусом привредног друштва, а други субјекат 
са статусом установе (нпр. кластер који чине фабрика аутомобила и ма-
шински факултет који обавља истраживања за њу) – у домаћем праву 
не би могао бити основан ни по Закону о удружењима, ни по Закону 
о привредним друштвима. По првом не би могао зато што има мање 
од три субјекта; а по другом, зато што један од њих није ни привредно 
друштво ни предузетник.

Ипак, удружење, па самим тим ни кластер као једна врста удру-
жења, по Закону о удружењима не мора увек бити правно лице. Наи-
ме, по овом закону удружење настаје са усвајањем оснивачког акта, 
статута и избором лица овлашћеног за заступање на оснивачкој скуп-
штини удружења (чл. 11); док је његов упис у регистар правних лица 
(чиме стиче статус правног лица) – добровољан (чл. 4). То значи да 
моменат регистрације удружења није и моменат његовог настанка, 
већ само стицања правног субјективитета. Укратко, сва се удружења 
по овом закону могу поделити на она која јесу и она која нису прав-
ни субјекти, па то важи и за кластере. На удружења која нису правни 
субјекти, тј. нису регистрована, по слову закона примењују се правна 
правила о грађанскоправном ортаклуку (чл. 2). По правним правилима 
о грађанскоправном ортаклуку, међутим, број ортака може бити и мањи 
од три.40 Да ли то значи да се и нерегистровано удружење са мање од 
три субјекта може сматрати удружењем, само што се на њега примењују 
правила о грађанскоправном ортаклуку или не? Другим речима, да ли 
би се наш двочлани кластер из горњег примера ипак могао подвести 
под Закон о удружењима (тј. имао статус удружења или не)?

Стриктно гледано, рекли бисмо да се таква правна форма не би 
могла сматрати удружењем. Таква два субјекта би се само могла сматра-
ти ортацима, уколико заиста и закључе уговор о ортаклуку. Уколико га 
не закључе, нису ни ортаци ни (нерегистровано) удружење без правног 
субјективитета (нема их три). Другим речима, двочлани кластер из на-
шег претходног примера никако не би могао бити удружење. Он би се 
у нашем праву могао формирати само у уговорном облику, при чему 
нисмо сигурни да ли би то баш био уговор о ортаклуку. Практично, 
то значи да се на њега не би могао примењивати Закон о удружењима, 
па ни правна правила о грађанскоправном ортаклуку, уколико би они 
закључили неки други, именовани или неименовани уговор о сарадњи. 
Практична последица би била да би овакав кластер био дискриминисан, 
јер се у нашем праву никако не може формирати као правно лице, дакле 
у статусном облику, а да би рецимо добио поменуту помоћ од државе – 
мора бити правно лице.

40 Српски грађански законик, § 723–758.
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Коначно, ако упоредимо обим појма удружења са обимом појма 
кластера, приметићемо да се ни они не подударају. Наиме, има удружења 
која нису кластери, па је у том смислу удружење шири појам од класте-
ра. Али, као што видимо, има и кластера који у нашем праву не могу 
бити удружења.

4. Укратко, у домаћем праву одређени кластери не би се уоп-
ште могли основати као правна лица, ни као удружења по Закону о 
удружењима, ни као пословна удружења по Закону о привредним 
друштвима. Они би се могли формирати само у уговорном, али не и у 
статусном облику. Пошто је реч углавном о кластерима који би могли 
бити важан чинилац тзв. економије засноване на знању, сматрамо да 
би било неопходно кориговати домаће прописе како би се омогућило 
настајање и оваквих кластера у форми правног лица, која је свакако 
много чвршћа и погоднија од уговорне.

2. Може ли кластер обављати добитну делатност?

Следеће важно питање је да ли статусни кластери у нашем праву 
могу обављати комерцијалну делатност. Наиме, по Закону о удружењима, 
као што смо видели, удружење је „добровољна и невладина недобитна 
(курзив – аут.) организација...“, али на основу чл. 37, ст. 2 истог закона 
удружење може непосредно да обавља привредну или другу делатност 
којом се стиче добит ако је делатност: 1) у вези са његовим статутар-
ним циљевима; 2) предвиђена статутом; 3) мањег обима, односно да се 
делатност обавља у обиму потребном за остваривање циљева удружења. 
С друге стране, Законом о привредним друштвима изричито је регу-
лисано да „пословно удружење не може обављати пословну делатност 
ради стицања добити, већ само ради постизања заједничких интереса 
својих чланова“.41 Према томе, уз напомену да основни циљ кластера не 
може бити обављање привредне и друге делатности ради остваривања 
добити, кластер може да обавља комерцијалну делатност, али условно и 
у ограниченом обиму.

Обим у коме кластер може обављати комерцијалну делатност 
одређује се према одредбама позитивног права о опорезивању добити 
правних лица. Тако се под делатношћу мањег обима сматра делатност 
чијим обављањем је остварена добит у погледу које порески обвезник 
стиче право на ослобођење од плаћања пореза на добит правних лица.42 
У вези са овим постоји још једно ограничење. Наиме ни тако остварену 

41 Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС, бр. 36/2011), чл. 578, ст. 2.
42 У овом моменту је то 400.000 динара (Закон о порезу на добит правних лица 

(Службени гласник РС, бр. 25/2001), чл. 44).
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добит статусни кластер нема право да расподељује својим оснивачима, 
члановима, члановима органа управљања, директорима, запосленима 
или са њима (у смислу Закона о привредним друштвима) повезаним 
лицима.

Са обављањем привредне комерцијалне делатности кластер може 
да почне пошто се регистровао за њено обављање. Регистрацију за 
обављање привредне делатности кластер врши подношењем пријаве за 
упис привредне делатности у Регистар привредних субјеката. Пријава 
се подноси Агенцији за привредне регистре и то тек пошто је кластер, 
такође од стране Агенције за привредне регистре, регистрован као 
удружење (чиме је стекао статус правног лица). То значи да кластери, 
који представљају удружења без статуса правног лица, као и уговорни 
кластери, ни под каквим условима не би могли обављати привредну 
комерцијалну делатност.

Прегледом података о кластерима регистрованим као удружења43 
утврђено је да је од 40 кластера свега шест регистровано за обављање 
привредних делатности. Регистроване привредне делатности су: 
издавање књига (5811 – два кластера), демонтажа олупина (3831), делат-
ност рекламних агенција (7311), мешовита пољопривредна производња 
(0150) и посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, 
текстилних сировина и полупроизвода (4611).

3. Кластери и картелно право

Преостаје нам још да уређење и функционисање кластера раз-
мотримо и са аспекта картелног права и права конкуренције уопште. 
Примена одредаба картелног права заснива се на чињеници да у хори-
зонтално интегрисаним кластерима, субјекте кластера чине конкуренти 
који међусобно сарађују. С обзиром да се на тржишту мора обезбедити 
функционисање конкуренције, сарадња субјеката кластера ограничена 
је, те су сви споразуми субјеката кластера или одлуке кластера које за 
циљ или последицу имају битно нарушавање конкуренције забрањени и 
ништави. У том смислу субјекти кластера не могу поступати противно 
чл. 10, ст. 2 Закона о заштити конкуренције44 тако што би: непосредно 
или посредно утврђивали куповне или продајне цене или друге услове 
трговине; ограничавали и контролисали производњу, тржиште, технич-
ки развој или инвестиције; примењивали неједнаке услове пословања 
на исте послове у односу на различите учеснике на тржишту (чиме се 

43 Доступно на адреси: http://pretraga.apr.gov.rs/udruzenja/AssociationSearch.aspx (30. јун 
2011).

44 Службени гласник РС, бр. 51/2009.
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учесници на тржишту доводе у неповољнији тржишни положај у одно-
су на конкуренте); условљавали закључивање уговора или споразума 
прихватањем додатних обавеза које с обзиром на своју трговачку при-
роду и трговачке обичаје и праксу нису у вези са предметом споразума; 
делили тржиште или изворе набавки.

Међутим, неки облици сарадње субјеката кластера изузети су од 
примене картелне забране. Ради се о оним облицима сарадње субјеката 
кластера којима се, додуше, нарушава конкуренција, али је штета од 
нарушавања конкуренције мања у односу на корист која се сарадњом 
субјеката кластера постиже по добробит потрошача и привредни развој 
друштва. Тако су споразуми о истраживању и развоју,45 специјализацији46 
и стандардизацији правно допуштени.

Договорима вертикалног типа такође је могуће нарушити конку-
ренцију. Ипак, супротно хоризонталним договорима, вертикалним 
договорима се постиже организованија и ефикаснија интеграција 
производно-продајних сегмената привреде.47 Зато je закључење купо-
продајних и дистрибутивних уговора између субјеката вертикално ин-
тегрисаних кластера правно дозвољено.48

V Закључак

На основу свега у раду изнетог констатовали бисмо да кластери у 
Европи најчешће имају правни субјективитет и да спадају у категорију 
удружења са недобитном сврхом. Примарни, мада не и једини заједнички 
циљ субјеката који чине кластерско удружење јесте унапређење њихових 
економских интереса, по чему се кластер првенствено и разликује од 
осталих недобитних удружења, чији чланови теже остварењу другачијих 
циљева. Повезивање кластерског типа, међутим, може бити и уговор-
но. Што се тиче унутрашње структуре кластера, субјекти који га чине 
су по правилу правна лица, али нема сметњи да то буду и физичка 
лица (предузетници). Готови све врсте правних лица, уколико проце-

45 Уредба о истраживању и развоју између учесника на тржишту који послују на 
истом нивоу производње или дистрибуције који се изузимају од забране (Службени 
гласник РС, бр. 11/2010).

46 Уредба о специјализацији између учесника на тржишту који послују на истом нивоу 
производње или дистрибуције који се изузимају од забране (Службени гласник РС, 
бр. 11/2010).

47 Francois Renard, „Pravo konkurencije u Evropskoj uniji“, Pravni život, бр. 12/1998, стр. 
632.

48 Уредба о споразумима између учесника на тржишту који послују на различитом 
нивоу производње или дистрибуције који се изузимају од забране (Службени 
гласник РС, бр. 11/2010).
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не да стварањем кластера могу унапредити своје заједничке интересе, 
могу чинити кластер: добитна и недобитна, привредна и непривредна, 
удружења и установе. Док максимални број чланова кластера није огра-
ничен, једночлани кластер није могућ.

Кластери могу постојати и у домаћем праву, а оснивају се по 
одредбама о пословним удружењима из Закона о привредним друшт-
вима, уколико их чине (најмање два) комерцијална субјекта. Уколико 
их чине комерцијални и некомерцијални субјекти или само ови дру-
ги, оснивају се по одредбама Закона о удружењима, али само ако број 
њихових чланова није мањи од три. Ако је у питању двочлани кластер 
комерцијалног и некомерцијалног субјекта, какви могу бити веома по-
пуларни тзв. иновативни кластери – они се у Србији не би могли осно-
вати као правно лице ни по једном од наведених закона, већ само као 
уговорни кластер, што их ставља у неравноправан положај у односу на 
друге. Стога смо мишљења да би, с обзиром на све већу експанзију кла-
стера у свету која неће заобићи ни наш регион, требало донети посеб-
не прописе о кластерима који би отклонили и уочене проблеме, али и 
било какве недоумице у вези кластера. Тиме би се поред јачања правне 
сигурности, подстакао њихов развој и остваривање неспорних економ-
ских предности које за своје чланове носе, чему Европа годинама уназад 
посвећује велику пажњу.

Siniša VARGA, PhD
Assistant Professor, University of Kragujevac Faculty of Law

Nina PLANOJEVIĆ, PhD
Assistant Professor, University of Kragujevac Faculty of Law

THE LEGAL FRAMES FOR CLUSTERS

Summary

Analysis of clusters is chosen for the subject of the paper because they 
are reality and growing phenomenon of the modern world appearing more and 
more in our country too. Recognizing that majority of scholars research clusters 
from economic aspect, authors considered it would be useful to get to see legal 
frames for clusters. In that sense they elaborate three main questions. First, the 
structure of the clusters in quantitative as well as in qualitative meaning, i.e. 
the number and sorts of legal entities as cluster participants. Second, the legal 
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personality of clusters and in the case of clusters as a legal persons clarifi cation 
of their type. Th ird, that is the central topic of the paper, if clusters can be estab-
lished in domestic law and if answer is a positive one, by virtue of which legal 
acts is regulated their legal status.

Key words: clusters, legal entities, associations.
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ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ У НОВОМ ЗАКОНУ 
О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

Резиме

Нови Закон о парничном поступку је унео одређене измене у режиму 
ванредних правних лекова. Директна ревизија је укинута као неделот-
воран правни лек. Ревизија је остала „богаташка“ у погледу имовинског 
цензуса, а разлози за изјављивање су редуковани како се не би преклапали 
са разлозима за понављање поступка. Захтв за заштиту законитости 
сада постоји под другим именом „Захтев за преиспитивање правноснаж-
не пресуде“, са знатно ширим и неодређеним разлогом за изјављивање. 
Предлог за понављање поступка је постао најважнији ванредни правни 
лек. Задржан је дисбаланс у односу између редовних и ванредних правних 
лекова (1:3), иако би могућности за оспоравање неправноснажних пре-
суда требало да буду веће од могућности за оспоравање правноснажних 
пресуда.

Кључне речи: парница, правноснажност, ванредни правни лекови.

I Ревизија

Ревизија је по ЗПП 1956 била редован правни лек, да би по-
том у свим каснијим законима (1976, 2004) постала ванредан правни 
лек при чему се имовински цензус за његово изјављивање с годинама 
повећавао. Члан 394 ЗПП 2004 који се односи на изјављивање ревизије 
је 2009. измењен, па тако ревизија није дозвољена о имовинскоправним 
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споровима када се тужбени захтев односи на утврђење права својине на 
непокретностима, потраживање у новцу, предају ствари или извршење 
неке друге чинидбе, ако вредност предмета спора побијаног дела не 
прелази динарску противредност 100.000 евра по средњем курсу НБС 
на дан подношења тужбе. Ревизија се увек изјављује против правнос-
нажне пресуде донесене у другом степену, а противвредност имовин-
ског цензуса израженог у еврима се цени на дан подношења тужбе. Ово 
решење је правично ако се има у виду тренд у односу динара и евра, али 
не одговара чињеници да се право на изјављивање ревизије не стиче 
у тренутку подношења тужбе, већ у тренутку доношења првноснажне 
другостепене пресуде. Закон о изменама и допунама ЗПП 2009 је у чла-
ну 55 став 2 прописао да ће о ревизијама изјављеним пре ступања на 
снагу овог закона одлучивати ВКС у већу састављеном од троје судија, 
по правилима парничног поступка која су важила до ступања на снагу 
овог закона. Тиме се неоправдано прави разлика између оних поступа-
ка где је правноснажна другостепена донета и ревизија изјављена пре 
ступања на снагу ЗИД ЗПП 2009 и оних поступака где је правноснажна 
пресуда донета пре ступања на снагу ЗИД ЗПП 2009, али је ревизија 
изјављена након ступања на снагу ЗИД ЗПП 2009 (рецимо услед тога 
што је само достављање правноснажне другостепене пресуде дуже 
трајало, па ју је странка примила тек по ступању на снагу ЗИД ЗПП 
2009). Тиме је неоправдано направљена разлика између лица која се на-
лазе у истој правној ситуацији – у односу све правноснажна другосте-
пена пресуда је донета пре ступања на снагу ЗИД ЗПП 2009 – а прави 
се разлика према томе да ли је ревизија изјављена пре ступања на снагу 
ЗИД ЗПП 2009 или не. Боље би било да је речено да ће се о допуште-
ности и основаности ревизије одлучивати по правилима која су важила 
у време доношења другостепене пресуде. У противном, услед чињенице 
да је пресуда постала правноснажна 20.12.2009. (пре ступања на снагу 
Закона о изменама и допунама ЗПП), а странка преко адвоката поднесе 
ревизију против пресуде након ступања на снагу Закона о изменама, при 
чему је вредност побијаног дела пресуде негде у распону између 500.000 
динара (ранија правила о цензусу за ревизију) и 100.000 евра (Закон о 
изменама и допунама ЗПП), првостепени суд који цени дозвољеност 
ревизије, након што је ЗИД ЗПП 2009 ступио на снагу, ће бити дужан 
да је одбаци као недозвољену, што води у правну несигурност. Било је 
правичније везати примену ранијих правила увек када је другостепена 
пресуда донета (а тада се стиче право на ревизију) пре ступања на снагу 
измена и допуна.

Уместо да ревизија постане редован правни лек, који би под ре-
стриктивним условима водио у трећестепено одлучивање (ЗПП 1956), 
то је по одредбама ЗИД ЗПП 2009 готово недоступан ванредни правни 
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лек. Ако је била намера да се растерети ВКС, у томе се успело, али је на-
чин на који је то изведено, сасвим непримерен. Првобитно је у Нацрту 
Министарства правде било предвиђено да ревизија буде редован прав-
ни лек који би значио постојање тростепеног поступка. Очигледно је да 
у атмосфери напада на правосуђе због спорости у раду, за тако нешто 
није било смелости. Само увођење редовног правног лека усмереног на 
суд трећег степена било је пожељно и узимајући у обзир стандарде Са-
вета Европе.1

Уз овако постављену ревизију, директна ревизија (иначе институт 
осуђен на пропаст даном доношења ЗПП) делује још бесмисленије. Она 
би имала смисла само када би ревизија била редован правни лек. Иначе 
тешко оствариви услови за допуштеност ревизије, ће се одразити и на 
немогућност коришћења директне ревизије. Ако се имају у виду раније 
одређена ограничења, подизање имовинског цензуса за ревизију ће и 
постојање директне ревизије учинити сувишним.

Приликом избора одговарајућег концепта морало се поћи од не-
колико чињеница. Вредност предмета спора потребна за изјављивање 
ревизије је подигнута на 100.000 евра и већ две године је у примени. 
Смањивање вредности предмета спора би отворило питање оних стра-
нака које то право нису имале у периоду важења ЗИД ЗПП 2009. Врхов-
ни касациони суд је највиши суд у Републици Србији (члан 143 став 4 
Устава Србије). Врховни касациони суд одлучује о ванредним правним 
средствима изјављеним на одлуке судова Републике Србије и другим 
стварима одређеним законом (члан 30 став 1 Закона о уређењу судова). 
Врховни касациони суд одлучује о сукобу надлжности између судова, 
ако за одлучивање није надлежан неки други суд, као и о преношењу 
надлежности судова ради лакшег вођења поступка или других важних 

1 Препорука бр. Р (95) 5 Комитета министара СЕ земљама чланицама о увођењу и 
унапређивању жалбених поступака у грађанским и привредним предметима. Глава 
IV носи наслов „Улога и деловање суда трећег степена“. У члану 7 се говори о потре-
би да се одговарајуће одредбе ове препоруке примене и на „трећестепени суд“, тамо 
где постоји такав суд, надлежан за контролу другостепеног суда. Под судом трећег 
степена се не подразумева Уставни суд или њему слични суд. Жалба трећој судској 
инстанци треба да се користи у случајевима који посебно заслужују и треће судско 
преиспитивање, на пример, предмети у којима би се постигло ново тумачење права 
или који доприносе уједначеном тумачењу права, или разматрању правних питања 
од општег интереса. Жалилац треба да буде обавезан да представи своје разлоге у 
прилог томе. Државе које не познају систем одобрења жалбе трећестепеном суду 
или које не омогућавају трећестепеном суду да делимично одбије жалбу, треба 
да размотре усвајање таквих система да ограничне број предмета, који заслужују 
испитивање три судске инстанце. Законом се могу прописати посебни основи у 
циљу ограничења делатности трећестепеног суда само на одређене аспекте предме-
та. Јасно је да би ревизија као редован правни лек која би се под описаним условима 
могла изјављивати удовољила захтевима из ове препоруке.
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разлога (члан 30 став 2 Закона о уређењу судова). Врховни касацио-
ни суд утврђује начелне правне ставове ради јединствене судске при-
мене права; разматра примену закона и других прописа и рад судова; 
именује судије Уставног суда, даје мишљење о кандидату за председни-
ка Врховног касационог суда и врши друге надлежности одређене за-
коном. Постоји право странке на приступ суду, али не и право странке 
на приступ Врховном касационом суду. Не заслужује сваки предмет да 
дође пред ВКС, већ само уколико се ради о предмету где је то неопход-
но ради заузимања начелног правног става у циљу јединствене судске 
примене права, давања новог тумачена права и сл. То значи да се прави 
смисао ревизије остварује само у овим предметима, а то је тзв. посеб-
на ревизија, односно ревизија по допуштењу. Зато се законодавац није 
бавио цензусима, јер и да је цензус одређен на 5.000 евра (јер нпр. вред-
ност једнособног стана у Бору или Мајданпеку не превазилази тај из-
нос), нашле би се странке које би тврдиле да су дискриминисане јер не 
могу да дођу до ВКС, заборављајући на то да им се такво право уопште 
и не гарантује. Надлежност ВКС за одлучивање по ревизији треба да се 
заснива само када је то потребно да се размотре правна питања од оп-
штег интереса или правна питања у интересу равноправности грађана 
ради уједначавања судске праксе, као и ако је потребно ново тумачење 
права (члан 404 став 1 ЗПП).

О овим питањима се изјашњавао и ЕСЉП. Члан 6(1) ЕКЉП не 
приморава државу чланицу да успостави апелационе или касационе 
судове. Ако их ипак успостави онда се морају поштовати гарантије из 
члана 6(1) ЕКЉП, односно мора се омогућити том суду да може да од-
лучи о спору који се тиче утврђивања субјективних грађанских права и 
дужности.2 Услови за обраћање суду највишег степена, тј. за подношење 
ревизије (appeal on the point of law) морају бити строжији од оних који 
се траже за подношење жалбе.3 Ако би ЕСЉП сматрао да ревизија треба 
да буде доступна под истим условима као и жалба, он би је тиме пре-
творио у редовни правни лек, а тиме би већ ушао у суверене надлеж-
ности законодавне власти. Одбацивањем изјављене ревизије због тога 
што није испуњен имовински цензус побијаног дела другостепене пре-
суде, Врховни суд Србије је ограничио право на приступ суду у складу 
са легитимним циљем и мером која је пропорционална за остварење тог 
циља.4

Устав Србије гарантује право на жалбу или друго правно сред-
ство против одлуке којом се одлучује о нечијем праву, обавези или на 

2 Добрић против Србије, пресуда ЕСЉП од 21.6.2011. године.
3 ЕМ Линија ДОО против Хрватске, пресуда ЕСЉП од 22.11.2007. године.
4 Добрић против Србије, пресуда ЕСЉП од 21.6.2011. године.
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законом заснованом интересу (члан 36 став 2). Право на приступ суду 
највишег степена може бити само у складу са његовим надлежностима, 
а то омогућује тзв. посебна ревизија. То треба да има на уму и законо-
давац, међутим у овој фази такав корак није предузет, већ је уређење 
ревизије углавном остало исто као по ЗИД ЗПП 2009.

1. Ревизија против пресуде

Против правноснажне пресуде донете у другом степену, странке 
могу да изјаве ревизију у року од 30 дана од дана достављања пресуде 
(члан 403 став 1). Ревизија је увек дозвољена када је то посебним зако-
ном прописано (члан 403 став 2).

Нови ЗПП се определио за задржавање високог цензуса. Ревизија 
није дозвољена у имовинскоправним споровима кад се тужбени 
захтев односи на утврђење права својине на непокретностима или 
потраживање у новцу, на предају ствари или извршење неке друге чи-
нидбе, ако вредност предмета спора побијеног дела не прелази динарску 
противвредност 100.000 евра по средњем курсу Народне банке Србије 
на дан подношења тужбе (члан 403 став 3).

Најважнија је тзв. посебна ревизија, односно ревизија по допу-
штењу. Овде је било могуће усвојити неколико модела. Први би подраз-
умевао да о дозвољености ове ревизије одлучује ВКС. То би подразуме-
вало формирање посебног већа у ВКС које би се бавило испитивањем 
предуслова за одлучивање по овом правном леку. Други модел је значио 
да ће надлежност за испитивање дозвољености ове ревизије бити на 
апелационим судовима. Тај модел је изабран. Његов недостатак може 
да буде то постоји опасност од неуједначеног поступања четири апела-
циона суда.

Ревизија је изузетно дозвољена због погрешне примене матери-
јалног права и против другостепене пресуде која не би могла да се 
побија ревизијом, ако је по оцени апелационог суда, односно Врховног 
касационог суда потребно да се размотре правна питања од општег ин-
тереса или правна питања у интересу равноправности грађана, ради 
уједначавања судске праксе, као и ако је потребно ново тумачење пра-
ва (посебна ревизија). О дозвољености ревизије из става 1 овог чла-
на решењем одлучује апелациони суд у већу од троје судија који нису 
учествовали у доношењу другостепене пресуде. Ово је добро решење, 
јер мала би била вероватноћа да оно веће апелационог суда које је из-
рекло другостепену пресуду дозволи ревизију против сопствене пре-
суде (хрватски модел). То значи да се мора формирати посебно веће у 
апелационим судовима које ће имати задатак да проверава дозвољеност 
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посебне ревизије. Решење апелационог суда којим се утврђује да не 
постоје услови за одлучивање по дозвољеној ревизији се може оспорава-
ти жалбом. Против решења из става 2 овог члана којим се не дозвољава 
ревизија, дозвољена је жалба Врховном касационом суду (члан 404 став 
3). Могуће су две ситуације. Прва подразумева да је веће апелационог 
суда одбило да дозволи посебну ревизију. Тада се може изјавити жалба 
ВКС. Жалбом се може оспоравати само решење апелационог суда којим 
се не дозвољава изјављивање ревизије. Не постоји право жалбе против 
решења којим се усваја захтев за дозволу посебне ревизије.

Из стилизације члана 404 став 1 ЗПП види се да се ради о „оце-
ни апелационог суда, односно Врховног касационог суда“. Без обзира 
на то што се жалба ВКС може поднети само против решења којим се не 
дозвољава изјављивање ревизије, чак и када је веће апелационог дозво-
лило изјављивање ревизије ВКС не би смео да буде везан тим решењем. 
Апелациони суд не може својим решењем да везује ВКС. ВКС је тај који 
цени у последњој инстанци да ли је потребно да се размотре питања 
од општег интереса или правна питања у интересу равноправности 
грађана, уједначи судска пракса, односно да ново тумачење права. ВКС 
је непосредно виши суд између осталог и за апелациони суд. То значи 
да последњу реч о дозвољености посебне ревизије има ВКС, независно 
од тога да ли је веће апелационог суда дозволило изјављивање ревизије 
или не. Осим тога, разлози због којих се изјављује посебна ревизија су 
такве природе да њих у складу са одредбама ЗУрС може да цени једино 
ВКС. Врховни касациони суд утврђује начелне правне ставове ради 
јединствене судске примене права; разматра примену закона и других 
прописа и рад судова; именује судије Уставног суда, даје мишљење о 
кандидату за председника Врховног касационог суда и врши друге над-
лежности одређене законом (члан 31 ЗУрС).

О ревизији одлучује Врховни касациони суд (члан 405). Задржа-
на је несуспензивност ревизије, пошто је остала ванредни правни лек. 
Поднета ревизија не задржава извршење правноснажне пресуде против 
које је изјављена (члан 406).

Апсолутно битне повреде због којих може да се изјави ревизија су 
редуковане, у складу са тенденцијом да предлог за понављање поступка 
буде најважнији ванредни правни лек. Разлог за ревизију су оне апсо-
лутно битне повреде поступка због којих се не може изјавити предлог за 
понављање поступка, како би се избегло преклапање разлога. Ревизија 
може да се изјави због: 1) битне повреде одредаба парничног поступка 
из члана 374 став 2 тачка 2 овог закона; 2) битне повреде одредаба пар-
ничног поступка из члана 374 став 2 тач. 6, 8, 10 и 11 овог закона, под 
условом да су истицане у жалби, односно да су учињене у поступку пред 
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другостепеним судом; 3) битне повреде одредаба парничног поступка из 
члана 374 став 1 овог закона која је учињена у поступку пред другосте-
пеним судом; 4) погрешне примене материјалног права; 5) прекорачења 
тужбеног захтева само ако је та повреда учињена у поступку пред дру-
гостепеним судом. Скрећемо пажњу да апсолутно битна повреда која се 
односи на непостојање страначке способности, парничне способности 
и уредног заступања више није ревизијски разлог.

Ревизија не може да се изјави због погрешно или непотпуно 
утврђеног чињеничног стања, осим у случају из члана 403 став 2 овог 
закона (члан 407). Ово је ново у односу на раније уређење ревизије. 
Ревизија је ванредни правни лек којим се покрећу правна питања. То 
значи да ће се ревизија моћи изјавити и због погрешног или непот-
пуног утврђеног чињеничног стања. Није јасно да ли се то односи на 
сваку ревизију која је прописана посебним законом, односно да ли то 
значи да увек када је ревизија дозвољена посебним законом то значи 
могућност њеног изјављивања због погрешно или непотпуно утврђеног 
чињеничног стања или је потребно да посебним законом буде прописа-
на не само дозвољеност ревизије независно од имовинског цензуса већ и 
могућност њеног изјављивања због погрешно или непотпуно утврђеног 
чињеничног стања.

По службеној дужности се сада пази на апсолутну судску надлеж-
ност. Врховни касациони суд испитује побијану пресуду само у оном 
делу у коме се побија ревизијом и у границама разлога наведених у 
ревизији, пазећи по службеној дужности на битну повреду из члана 374 
став 2 тачка 2 овог закона и на правилну примену материјалног права 
(члан 408). Ревизија се подноси суду који је донео првостепену пресу-
ду (члан 409). Неблаговремену, непотпуну или недозвољену ревизију 
одбациће решењем првостепени суд, без одржавања рочишта (члан 410 
став 1). Ревизија је недозвољена ако: 1) је ревизију изјавило лице које 
није овлашћено на подношење ревизије; 2) ревизија није изјављена пре-
ко пуномоћника;5 3) је ревизију изјавило лице које је повукло ревизију; 
4) лице које је изјавило ревизију нема правни интерес за подношење 
ревизије; 5) је ревизија изјављена против пресуде против које по закону 
не може да се поднесе (члан 403 ст. 1 и 3), осим из члана 404 овог закона 
(члан 410 став 2).

Повреда је права на правично суђење уколико је ВКС одбацио 
ревизију а био је дужан да о истој донесе мериторну одлуку. „Уставни 
суд је утврдио да су оспореним решењем Врховног касационог суда Рев. 

5 Овде се реч „пуномоћника“ односи само на адвоката. Странку у поступку по ван-
редним правним лековима мора да заступа адвокат. То не може бити пуномоћник 
који је дипломирани правник са положеним правосудним испитом запослен у 
правном лицу.
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1143/10 од 29. марта 2010. године повређено право подносиоца устав-
не жалбе на правично суђење и право на правно средство. Наиме, у 
ситуацији када процесни разлог за одбачај ревизије није био утврђен на 
поуздан и несумњив начин, односно у ситуацији када је ревизија одба-
чена иако је о њој требало мериторно одлучити, суштински је дошло до 
повреде права подносиоца уставне жалбе на приступ суду као елемента 
права на правично суђење, односно до ускраћивања његовог права да 
надлежан суд оцени све наводе поднете ревизије и правично расправи 
и одлучи о потенцијалним правима подносиоца уставне жалбе на која 
је у ревизији указао.“6

Ревизија је сада двостран правни лек, јер се доставља само 
противној странци, не и јавном тужиоцу као раније. Примерак бла-
говремене, потпуне и дозвољене ревизије првостепени суд доставиће 
противној странци у року од осам дана од дана пријема ревизије (члан 
411 став 1). У року од 30 дана од дана достављања ревизије, против-
на странка може да поднесе суду одговор на ревизију (члан 411 став 
2). По пријему одговора или по протеку рока за одговор, првостепени 
суд ће да достави ревизију и одговор на ревизију, са списима предмета, 
Врховном касационом суду преко другостепеног суда, у року од 15 дана 
(члан 411 став 3). Врховни касациони суд одлучује о ревизији без рас-
праве (члан 412). Неблаговремену, непотпуну или недозвољену ревизију 
одбациће Врховни касациони суд решењем, ако то, у границама својих 
овлашћења (члан 410), није учинио првостепени суд (члан 413). Врхов-
ни касациони суд ће пресудом да одбије ревизију као неосновану ако 
утврди да не постоје разлози због којих је ревизија изјављена, као ни 
разлози на које пази по службеној дужности (члан 414 став 1).

Врховни касациони суд неће детаљно да образлаже пресуду 
којом се ревизија одбија као неоснована, ако закључи да то није по-
требно због тога што се у ревизији понављају жалбени разлози или кад 
се образлагањем пресуде којом се ревизија одбија не би постигло ново 
тумачење права нити допринело уједначеном тумачењу права (члан 414 
став 2). Ово решење је задржано из ЗПП 2004 и у функцији је растерећења 
ВКС. Ипак треба имати на уму право странке на образложену судску 
одлуку (члан 6(1) ЕКЉП)), те да странка првенствено од највише судске 
инстанце очекује образложење својих одлука. Паушална образложења 
би требало избегавати. Осим тога, услов за коришћење ове одредбе 
јесте, између осталог, да се у ревизији понављају жалбени разлози, а 
већина апсолутно битних повреда се и могу истаћи као ревизијски раз-
лог само ако су истицане у жалби, односно ако су учињене у поступку 
пред другостепеним судом. Образложење судских одлука највишег суда, 

6 Одлука Уставног суда Србије Уж. 3024/2010 од 17.2.2011. године.
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односно одсуство образложења је заокупљало и ЕСЉП. Врховни суд 
Македоније је донео одлуку у једном спору, одступајући од дотадашње 
судске праксе, без навођења разлога за ово одступање. Пресуде судова 
и трибунала треба да буду адекватно образложене и то произлази из 
одредаба ЕКЉП. Сам опсег ове дужности може да варира, у зависности 
од природе одлуке. Питање да ли пропуст суда да образложи судску од-
луку може представљати повреду члана 6(1) ЕКЉП мора се сагледати у 
сваком конкретном случају. У конкретном случају питање је било да ли 
су послодавци дужни да образложе распоређивање радника на друго 
радно место. Првобитно је судска пракса заузела став да је навођење 
разлога за ову одлуку неопходно. Првостепени суд је следио формирану 
судску праксу. Врховни суд Македоније је одступио од постојећег суд-
ског гледишта. Касније одлуке највишег суда су подржавале измењено 
становиште. У случају подносиоца представке Врховни суд Македоније 
је одступио од раније праксе одлучујући на начин који је био супротан 
ранијим судским одлукама у идентичним ситуацијама. Саму потребу за 
развојем судске праксе ЕСЉП посматра као еволутиван и динамичан 
процес. Измена дотадашњих становишта у судској пракси сама по себи 
не мора да указује на лошу организацију правосудног система. У су-
протном не би постојала могућност реформе и побољшања. Постојање 
судске праксе у одређеним споровима се, међутим, мора узети у обзир 
приликом процењивања дужности образлагање судске одлуке. У овом 
конкретном случају суд највишег степена је одступио од устаљене суд-
ске праксе и то како нижих судова, тако и своје сопствене. Сам захтев 
за постојањем правне сигурности и постојањем легитимних очекивања 
у погледу заштите субјективних права не укључује право на устаљену 
судску праксу. Ипак, чињеница да је у конкретној врсти спорова постоја 
установљена судска пракса, намеће обавезу Врховном суду да пружи 
суштинске разлоге за своје другачије гледиште. Врховни суд је био ду-
жан да подносиоцу представке да образложење због којег његова одлука 
одступа од ранијих одлука у идентичним ситуацијама. Паушална изјава 
у погледу тога да послодавци више нису у обавези да образлажу своје 
одлуке у овим ситуацијама, већ да се позову само на одређену норму 
у колективном уговору, није довољна. Начелно је такво образложење 
од стране суда највише инстанце прихватљиво, али се у конкретном 
случају њиме крши право на правично суђење из члана 6(1) ЕКЉП.7 
Повреда из члана 6(1) ЕКЉП постоји ако се највиши суд у земљи, није 
изјаснио о наводима подносиоца правног лека.8 У принципу највиши 
суд је дужан да испита наводе подносиоца представке изнете у ревизији 

7 Атанасовски против Македоније, пресуда ЕСЉП од 14.1.2010. године.
8 Laranjerira Marques de Silva Португала, пресуда ЕСЉП од 19.1.2010. године.
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(appeal on the point of law), односно захтеву за касацију. Узимајући у об-
зир надлежности највишег суда и околности случаја, образложење по 
којем највиши суд не прихвата изјављену ревизију позивајући се на то 
да се њоме износе нове чињенице (што је у ревизији недозвољено) може 
бити довољно.9

Ако утврди да постоји битна повреда одредаба парничног по-
ступка из члана 374 ст. 1 и 2 овог закона због које ревизија може да 
се изјави, Врховни касациони суд ће решењем да укине у целини или 
делимично пресуду другостепеног и првостепеног суда или само пре-
суду другостепеног суда и предмет врати на поновно суђење првостепе-
ном или другостепеном суду, односно другом надлежном суду (члан 415 
став 1). Ако је у поступку пред првостепеним или другостепеним судом 
учињена повреда из члана 374 став 2 тач. 2 и 10 овог закона, Врховни 
касациони суд ће да укине решењем донесене одлуке и одбаци тужбу 
(члан 415 став 2).

Ако Врховни касациони суд утврди да је материјално право 
погрешно примењено, пресудом ће да усвоји ревизију и преиначи 
побијану пресуду (члан 416 став 1). „По оцени Уставног суда, ревизијски 
суд може да преиначи побијане пресуде само ако чињенично стање 
побијаних пресуда садржи утврђење поводом чињеница које су од 
значаја и за правно схватање ревизијског суда. У случају да ревизијски 
суд оцени правно схватање нижег суда као нетачно, он не може да из-
рекне преиначење, ако чињенични основ побијаних пресуда не садржи 
став о некој чињеници која је по правном схватању ревизијског суда 
битна. У поступку пред нижим судом та чињеница није претресана, 
јер за схватање по коме је он пресудио, није била од значаја. Међутим, 
Уставни суд је увидом у списе предмета Привредног суда у Београду 
П. 15483/10 утврдио да у поступку пред нижестепеним судовима нису 
утврђиване наведене чињенице, те оне нису ни могле ући у чињенични 
основ побијаних пресуда. Имајући у виду наведено, Уставни суд је оце-
нио да утврђено чињенично стање није представљало правно утемељен 
основ за преиначење побијаних пресуда у ревизијском поступку, већ за 
њихово укидање и враћање предмета нижестепеним судовима, како би 
се у поновном поступку утврдило стварно стање и поновно пресудило. 
Имајући у виду наведено, Уставни суд је оценио да је оспореном пре-
судом Врховног касационог суда Прев. 174/10 од 22. априла 2010. годи-
не повређено право подносиоца уставне жалбе на расправу пред судом, 
као елемент права на правично суђење из члана 32 став 1 Устава.“10

Ако Врховни касациони суд нађе да је због погрешне примене 
материјалног права чињенично стање непотпуно утврђено и да због 

9 Tourisme d’aff aires против Француске, пресуда ЕСЉП од 16.2.2012. године.
10 Одлука Уставног суда Србије Уж. 3080/2010 од 25.11.2010. године.
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тога нема услова за преиначење побијане пресуде, решењем ће да усвоји 
ревизију, укине у целини или делимично пресуду првостепеног и дру-
гостепеног суда или само пресуду другостепеног суда и предмет врати 
на поновно суђење истом или другом већу првостепеног, односно дру-
гостепеног суда, као и ако је то законом прописано (члан 416 став 2). У 
вези са овом одедбом треба подсетити да је у складу са чланом 7 став 2 
ЗПП на странкама превасходна одговорност за изношење чињеница и 
предлагање доказа, односно да нов ЗПП почива на доследној афирмацији 
расправног начела. Из тога следи да нема могућности да се примени 
овлашћење из члана 416 (укидање пресуде када је због погрешне при-
мене материјалног права дошло до грешака у утврђивању чињеница), 
осим када је то посебним законом утврђено. Суд више у утврђивању 
чињеница и извођења доказа не може ићи мимо тврдњи и доказних 
предлога парничних странака осим када постоје законом дефинисани 
изузеци. Ако Врховни касациони суд нађе да је у случају из члана 403 
став 2 овог закона чињенично стање погрешно или непотпуно утврђено, 
укинуће другостепену пресуду и вратиће предмет другостепеном суду 
на поновно одлучивање (члан 416 став 3).

Ако утврди да је другостепеном пресудом прекорачен тужбени 
захтев тиме што је досуђено више од онога што је тражено, Врховни 
касациони суд ће да укине другостепену пресуду у делу у коме је преко-
рачен тужбени захтев (члан 417 став 1). Ако је другостепеном пресудом 
прекорачен тужбени захтев тако што је одлучено о другоме, а не о оно-
ме што је тужбом тражено, Врховни касациони суд ће да укине друго-
степену пресуду и предмет врати на поновно суђење (члан 417 став 2).

Одлука Врховног касационог суда доставља се првостепеном суду 
преко другостепеног суда (члан 418). Ако у чл. 403 до 418 овог зако-
на није другачије прописано, у поступку поводом ревизије сходно се 
примењују одредбе чл. 67, 70 и 355, члана 369 ст. 2 и 3, чл. 370, 371 и 
376, члана 380 ст. 2 и 3, члана 381 став 2, члана 382 и чл. 395 до 398 овог 
закона (члан 419).

2. Ревизија против решења

Странке могу да изјаве ревизију и против решења другостепе-
ног суда којим је поступак правноснажно окончан (члан 420 став 1). 
Ревизија против решења из става 1 овог члана није дозвољена у спо-
ровима у којима не би била дозвољена ревизија против правноснажне 
пресуде (члан 420 став 2). Ревизија против решења из става 1 овог члана 
везује се за имовински цензус.

Међутим, намера законодавца је била да се независно од имовин-
ског цензуса дозволи изјављивање ревизије увек када се ускраћује право 
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на правни лек, тј. против сваког решења којим се одбацује изјављени 
правни лек, односно потврђује решење о одбацивању правног лека. 
У складу са тим, увек када се решењем другостепеног суда одбацује 
правни лек или се потврђује решење првостепеног суда о одбацивању 
правног лека, ревизија ће бити дозвољена. Ревизија је увек дозвољена 
против решења другостепеног суда којим се изјављена жалба одбацује, 
односно којим се потврђује решење првостепеног суда о одбацивању 
жалбе изјављене против првостепене пресуде, у делу којим је одлучено 
о главној ствари (члан 420 став 3). Ревизија је увек дозвољена против 
решења другостепеног суда којим се потврђује решење првостепеног 
суда о одбацивању ревизије изјављене против правноснажне пресуде 
у споровима у којима би ревизија била дозвољена (члан 420 став 4). 
Ревизија је увек дозвољена против решења другостепеног суда којим се 
одбацује предлог за понављање поступка и решења другостепеног суда 
којим се потврђује решење првостепеног суда о одбацивању предлога 
за понављање поступка (члан 420 став 5). У поступку поводом ревизије 
против решења сходно се примењују одредбе овог закона о ревизији 
против пресуде (члан 420 став 6).

II Захтев за преиспитивање правноснажне пресуде

ЗПП 2004 је оставио захтев за заштиту законитости као ванредни 
правни лек који је стајао на располагању јавном тужиоцу. Захтев се мо-
гао изјавити у року од три месеца. Изузетно, рок је износио годину дана 
ако се изјављивао против одлуке донесе у спору која се односи на уговор 
о промету непокретности. Захтев се могао изјавити само због апсолут-
но битне повреде која се односи на недозвољена располагања парнич-
них странака. Међутим, уколико јавни тужилац не би подигао захтев за 
заштиту законитости у роковима предвиђеним законом, странка која је 
поднела предлог је била овлашћена да поднесе овај правни лек у року 
од 30 дана од дана пријема обавештења да јавни тужилац неће изјавити 
захтев за заштиту законитости.

У току рада на новом закону о овом ванредном правном леку, од-
носно његовој сврсисходности у парничном поступку се водила распра-
ва. У пресуди ЕСЉП Брумаресцу против Румуније под лупом је било 
овлашћење јавног тужиоца Румуније да по сопственој иницијативи или 
на предлог министра правде тражи од највишег суда стављање ван сна-
ге било које правноснажне одлуке, и то због одређених разлога (нпр. 
прекорачење судске надлежности и др.). Предлог се могао поднети у 
року од шест месеци од правноснажности одлуке. Суд је изразио ре-
зерву према праву јавног тужиоца да тражи стављање ван снаге судске 
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одлуке у поступку у којем он није био странка са аспекта члана 6(1) 
ЕКЉО и принципа правне сигурности.

У расправи су се чули аргументи да се овај правни лек готово ни-
када и не усваја, већ се одбацује или одбија, те да је у складу са тим неде-
лотворно правно средство. Из самог РЈТ се чуло како Републички јавни 
тужилац има незаменљиву улогу у заштити јавног интереса и једнаке и 
правичне заштите у парничном поступку. Према члану 156 Устава јавно 
тужилаштво је државни орган који гони учиниоце кривичних и дру-
гих кажњивих дела и предузима друге мере за заштиту уставности и 
законитости. Даље је изнето да судској власти не одговара контролор 
њихових одлука у лику јавног тужиоца, те да су нетачни аргументи да 
су земље у окружењу избациле овај ванредни правни лек из парничног 
поступка. У мишљењу РЈТ је надаље оспорено да је овај ванредни прав-
ни лек потребно избацити из парничног поступка ради усклађивања са 
прописима ЕУ. Тако се наводи да је РЦГ иако је потписала 15.10.2007. 
Споразум о стабилизацији и асоцијацији задржала овај ванредни прав-
ни лек, Хрватска га је вратила под другим именом итд. Велики број 
пресуда ЕСЉП се доноси због повреде права на правично суђење, па 
извршна власт не може то немо да посматра, а овај ванредни правни 
лек је баш у интересу гарантовања права на правично суђење и заштите 
државне имовине. У великом броју предмета странке „не могу да дођу 
до ВКС“ због високог ревизијског цензуса. У другим предметима је по 
природи саме грађанскоправне ствари искључен приступ ВКС (ван-
парница, стечај, извршење). Нарочито је важан процес приватизације 
који се укршта са применом прописа о извршном и стечајном поступ-
ку, односно одлуке донете против Агенције за приватизацију, извршења 
на непокретностима извршног дужника који је у реструктурирању, те 
извршења супротно одлукама специјализованог Одељења за организо-
вани криминал Вишег суда у Београду. РЈТ има овлашћење да затражи 
одлагање извршења, а до доношења одлуке ВКС. Избацивањем овог ван-
редног правног лека би јавно тужилаштво било онемогућено да штити 
уставност и законитост, а грађани би били ускраћени у заштити својих 
права. У том контексту РЈТ је предложило „нови“ ванредни правни лек 
„Захтев за преиспитивање правноснажне пресуде“ који би изјављивао 
само јавни тужилац (странкама по овој аргументацији не би треба дати 
право на изјављивање овог правног лека да би се ВКС растеретио пред-
мета). Слично је поступљено и са Законом о управним споровима где 
је захтев за заштиту законитости замењен захтевом за преиспитивање 
правноснажне пресуде. Ова аргументација је прихваћена од стране 
предлагача.

Против правноснажне пресуде донете у другом степену Републич-
ки јавни тужилац може да поднесе Врховном касационом суду захтев за 
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преиспитивање правноснажне пресуде (члан 421 став 1). Правни лек је 
ексклузивно право јавног тужиоца. Захтев из става 1 овог члана може 
да се поднесе против правноснажне пресуде којом је повређен закон 
на штету јавног интереса (члан 421 став 2). Разлог је постављен доста 
широко Захтев из става 1 овог члана може да се поднесе у року од три 
месеца од дана правноснажности пресуде (члан 421 став 3). Другосте-
пени суд, против чије пресуде је поднет захтев, дужан је да у року од 
30 дана од дана подношења захтева достави списе предмета Врховном 
касационом суду (члан 421 став 4). Захтев за преиспитивање правнос-
нажне пресуде садржи означење судске пресуде чије се преиспитивање 
предлаже, као и разлоге и обим у коме се предлаже преиспитивање 
(члан 422 став 1). Ако је захтев за преиспитивање правноснажне пре-
суде непотпун, неразумљив, недозвољен, неблаговремен или ако захтев 
није поднело овлашћено лице, Врховни касациони суд ће да га одбаци 
решењем (члан 422 став 2). Ако Врховни касациони суд не одбаци зах-
тев за преиспитивање правноснажне пресуде, доставиће га странкама 
из парничног поступка у коме је донета правноснажна пресуда против 
које је поднет захтев, које могу у року који суд одреди, да поднесу одго-
вор на захтев за преиспитивање правноснажне пресуде (члан 422 став 
3). Битно је да се обезбеди контрадикторност поступања. Правило је 
да суд не може своју одлуку да заснује на чињеницама о којима стран-
ка није пружена прилика да се изјасне, стога пошто је овај правни лек 
дефинисан као искључиво резервисан за јавног тужиоца, странкама о 
чијем правима ће се одлучивати, мора да буде пружена прилика да у 
поступку учествују.

Врховни касациони суд одлучује о захтеву за преиспитивање прав-
носнажне пресуде без расправе, а побијану одлуку испитује само у гра-
ницама захтева (члан 423). Врховни касациони суд може да одбије или 
усвоји захтев за преиспитивање правноснажне пресуде (члан 424 став 
1). У случају да Врховни касациони суд усвоји захтев за преиспитивање 
правноснажне пресуде, поступиће у складу са чл. 415 до 417 овог за-
кона, а ако захтев одбија, поступиће у складу са чланом 414 овог закона 
(члан 424 став 2). Ако су против исте одлуке поднети и ревизија и зах-
тев за преиспитивање правноснажне пресуде, Врховни касациони суд 
ће да одлучи о тим правним лековима једном одлуком (члан 425).

III Предлог за понављање поступка

Предлог за понављање парничног поступка, најмање споран 
и најчешће употребљаван ванредни правни лек, није 2009. претрпео 
значајније измене. Додат је још један разлог понављања: одлука УСС о 
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повреди зајемченог људског или мањинског права у парничном поступ-
ку. Ова измена је природна ако се има у виду да се странке пре обраћања 
Европском суду за људска права обраћају Уставном суду Србије због 
повреда зајемчених људских и мањинских права. Пре усвајања Закона о 
изменама и допунама ЗПП релевантна је била једино пресуда ЕСЉП11 
Само увођење новог разлога за понављање поступка – одлуке УСС о 
повреди зајемченог људског или мањинског права у парничном по-
ступке, такође је последица захтева за поштовањем препорука Савета 
Европе.12

Опредељење законодавца је било да ово буде најважнији ванред-
ни правни лек. То се види по бројним разлозима за понављање поступ-
ка, дугим роковима, те прописивању обавезног адвокатског заступања 
у поступку по овом правном леку. Разлози за понављање поступка су и 
даље најтеже повреде законитости, с тим што су извршене одређене до-
пуне, корекције и прецизирања.

Поступак који је одлуком суда правноснажно окончан може да се 
по предлогу странке понови ако:

1) је суд био непрописно састављен или ако је судио судија који је 
по закону морао да буде искључен или је решењем суда био изузет или 

11 ЗПП 2004 у члану 422 став 1 тачка 10 прописује да се поступак који је одлуком суда 
правноснажно завршен по предлогу странке може поновити ако је по правнос-
нажно окончаном поступку пред домаћим судом, Европски суд за људска права 
донео одлуку о истом или сличном или правом односу против Србије. Уношење 
овог разлога за понављање поступка је последица Препоруке бр. Р (2000) 2 Коми-
тета министара Савета Европе упућене државама чланицама за преиспититвање 
или поновно отварање одређених предмета на домаћем нивоу по изрицању пре-
суда ЕСЉП: Сходно члану 46 ЕКЉП стране уговорнице су прихватиле обавезу да 
поштују правноснажну пресуду ЕСЉП у сваком предмету, као и то да Комитет 
министара надзире њено извршење. Осим мере правичног задовољења у скла-
ду са чланом 41 ЕКЉП то могу бити и мере којима се оштећена страна ставља 
у исти положај који је имала пре кршења ЕКЉП. Пракса Комитета министара у 
погледу надзирања извршења пресуда ЕСЉП показује да се у ванредним окол-
ностима преиспитивање предмета или поновно отварање поступка показало 
најефикаснијим, ако не и јединим средством за постизање restitutio in integrum.

12 Препорука бр. Р (2004) 6 Комитета министара земаља чланица о побољшању 
домаћих правних средстава. Министарска конференција у Риму одржана 3. и 4. 
новембра 2000. године за обележавање 50. годишњице ЕКЉП нагласила је да су 
земље чланице превасходно одговорне за осигурање поштовање права и слобода 
наведених у ЕКЉП, и да оне морају пружити правне инструменте да се спречи 
кршење и, где је неопходно, да се да обештећење. У том смислу члан 13 ЕКЉП 
гарантује постојање правног средства у домаћем закона којим би се осигурала пра-
ва и обавезе наведене у ЕКЉП. Он тражи да постоји правно средство које ће бити 
делотворно како у праву, тако и у пракси. Делотворност правног средства не за-
виси од сигурног исхода за подносиоца представке, али подразумева минимални 
захтев брзине.
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ако је у доношењу пресуде учествовао судија који није учествовао на 
главној расправи. Овај разлог за понављање поступка је било неопходно 
увести, заправо вратити јер је тај разлог постојао све до доношења ЗПП 
2004, а онда је без неког детаљног образложења изостављен. Странке 
могу да поднесу предлог за изузеће, односно искључење чим сазнају да 
постоји разлог, а најкасније до закључење расправе пред првостепеним 
судом, а ако није било расправљања, до доношења одлуке. У поступку по 
правном леку ствари стоје нешто друкчије. Захтев за искључење судије 
који одлучује по правном леку, странка може да поднесе до доношења 
одлуке о правном леку, а захтев за изузеће у року од 15 дана од дана 
пријема списа у суд вишег степена. Ако веће буде промењено, рок за 
подношење захтева за изузеће почиње тећи изнова од дана достављања 
странци те одлуке суда. Ово није најсрећније решење јер се разлог за 
изузеће може манифестовати и касније (нпр. на главној расправи пред 
другостепеним судом), и након протека рока од 15 дана од пријема спи-
са у суд вишег степена. Како ће странка знати када је предмет примљен 
у суд вишег степена, ако се не одржава расправа пред другостепеним 
судом (што би требало да буде правило), и да ли треба очекивати од 
странке да прати када је предмет примљен у суд вишег степена. Тиме се 
странка преклудира у подношењу овог захтева, а искључење и изузеће 
судије је институт који је у функцији права на правично суђење. С друге 
стране, захтев за искључење се може поднети до доношења одлуке по 
правном леку. Неоправдано је у овој ситуацији правити разлику између 
искључења и изузећа, редовно се разлог за изузеће сазнаје касније, од-
носно види се из понашања судије. У поступку пред другостепеним су-
довима, забележени су случајеви да у суђењу учествују крвни сродници 
странака (нпр. рођена сестра једне од странака), пошто се одлучује по 
правилу без расправе, странка сазна за то редовно тек пошто је одлука 
донета. Ревизија се из тог разлога сада не може изјавити, а и раније није 
могла ако је вредност предмета спора побијаног дела другостепене пре-
суде испод постављеног цензуса. Тада би странци која је ускраћена у 
праву на правично суђење стајала на располагању само уставна жалба. 
Опредељење законодавца је било да је боље да се овакве незаконитости 
отклањају по предлогу за понављање поступка;

2) странци незаконитим поступањем, а нарочито пропуштањем 
достављања, није било омогућено да расправља пред судом;

3) је у поступку као тужилац или тужени учествовало лице које 
не може да буде странка у поступку или ако странку која је правно лице 
није заступало овлашћено лице или ако парнично неспособну странку 
није заступао законски заступник или ако законски заступник, односно 
пуномоћник странке није имао потребно овлашћење за вођење парнице 
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или за поједине радње у поступку, осим ако вођење парнице, односно 
вршење појединих радњи у поступку није било накнадно одобрено;

4) се одлука суда заснива на лажном исказу сведока или вештака;
5) се одлука суда заснива на исправи која је фалсификована или у 

којој је оверен неистинит садржај;
6) је до одлуке суда дошло услед кривичног дела судије, односно 

судије поротника, законског заступника или пуномоћника странке, 
противне странке или трећег лица (овај разлог се може доказивати само 
правноснажном кривичном пресудом, осим ако је због постојања про-
цесних сметњни вођење кривичног поступка било немогуће, о постојању 
кривичног дела се може решити као о претходном питању);

7) странка стекне могућност да употреби правноснажну одлуку 
суда која је раније међу истим странкама донета о истом захтеву;

8) се одлука суда заснива на другој одлуци суда или на одлуци не-
ког другог органа, а та одлука буде правноснажно преиначена, укинута, 
односно поништена;

9) је накнадно пред надлежним органом на другачији начин прав-
носнажно, односно коначно решено претходно питање (члан 12) на 
коме је судска одлука заснована;

10) странка сазна за нове чињенице или нађе или стекне могућност 
да употреби нове доказе на основу којих је за странку могла да буде до-
нета повољнија одлука да су те чињенице или докази били употребљени 
у ранијем поступку;

11) странка стекне могућност да употреби одлуку Европског суда 
за људска права којом је утврђена повреда људског права, а то је могло 
да буде од утицаја на доношење повољније одлуке (овај разлог је сужен 
јер у суд суди на основу Устава, закона, међународних уговора и дру-
гих општих аката). Када је овај разлог за понављање поступка уведен 
ЗПП 2004, формулација је била нешто другачија. Тада се тражило да је 
по правноснажно окончаном поступку пред домаћим судом, ЕСЉП до-
нео одлуку о истом или сличном правном односу. Очигледно се хтело 
рећи да ако постоји више спорова заједничких чињеничних и правних 
обележја у којима је почињена иста повреда ЕКЉП, није неопходно да 
свака од тих странака исходује повољну пресуду ЕСЉП, већ је довољно 
да једна успе, па да се странке из односа који има истоврсна чињенична 
и правна обележја на ту пресуду могу позвати. Неке земље су отишле 
чак корак даље и прописале да је у поновљеном поступку парнични суд 
дужан да се држи правних схватања ЕСЉП. Овде је требало пронаћи 
праву меру која неће довести у питање судску функцију како је Уста-
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вом дефинисана, јер широке формулације воде у примену прецедент-
ног права. Зато повреда права утврђена пред ЕСЉП може бити разлог 
понављања, али само ако је у узрочној вези са доношењем незаконите и 
неправилне одлуке;

12) је Уставни суд, у поступку по уставној жалби, утврдио повре-
ду или ускраћивање људског или мањинског права и слободе зајемчене 
Уставом у парничном поступку, а то је могло да буде од утицаја на 
доношење повољније одлуке (члан 426 став 1). До сада смо имали так-
ву праксу, да је овај разлог за понављање поступка био непотребан. 
Уставни суд је када утврди повреду права поништавао судске одлуке, 
позивајући се на члан 89 Закона о Уставном суду. Кад Уставни суд ут-
врди да је оспореним појединачним актом, односно радњом, повређено 
или ускраћено људско или мањинско право и слобода зајемчена Уста-
вом, поништиће појединачни акт, односно забраниће даље вршење или 
наредити вршење одређене радње и одредити да се уклоне штетне по-
следице у одређеном року. Судска пресуда је појединачан правни акт, 
па је УСС поништавао и судске пресуде. То је с једне стране изазивало 
негодовања судова, с друге стране из појединих судова су излазиле суд-
ске одлуке које се нису могле одржати. Тако је УСС вршио функцију суда 
четвртог степена. Законом о изменама и допунама Закона о Уставном 
суду усвојеним крајем 2011. године, овај члан је измењен. „Када Уставни 
суд утврди да је оспореним појединачним актом или радњом повређено 
или ускраћено људско или мањинско право и лобода зајемчена Уставом, 
може понишити појединачни акт осим судске одлуке, забранити даље 
вршење радње или одредити предузимање друге мере или радње којом 
се отклањају штетне последице утврђене повреде лили ускраћивања 
зајемчених права и слобода и одредити начин правичног задовољења 
подносиоца“ (члан 89 став 2). Одлука којом се усваја уставна жалба 
Уставни суд ће одлучити и о захтеву подносиоца уставне жалбе за на-
кнаду материјалне, односно нематеријалне штете, када је такав захтев 
постављен (члан 89 став 3). Судска пресуда се сада не може понишити, 
али УСС може наложити мере за отклањање штетних последица (једна 
од њих може бити и понављање поступка), а одлуке УСС су обавезујуће. 
Свако је дужан да поштује и извршава одлуку Уставног суда (члан 
171 став 1 Устава Србије). Уставни суд својом одлуком уређује начин 
њеног извршења, када је то потребно (члан 171 став 2 Устав Србије). 
Извршење одлука Уставног суда уређује се законом (члан 172 став 3 
Устава Србије). Државни и други органи, организације којима су по-
верена јавна овлашћења, политичке странке, синдикалне организације, 
удружења грађана или верске заједнице дужни су да, у оквиру својих 
права и дужности, извршавају одлуке и решења Уставног суда (члан 
104 став 1 Закона о Уставном суду). У случају потребе, извршење од-
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луке решења Уставног суда обезбедиће Влада, на начин који је утврђен 
решењем Уставног суда (члан 104 став 2 Закона о Уставном суду).

Оно што смо рекли за разлог понављања који се односи на одлуку 
ЕСЉП, важи и овде. Ако се више лица налазе у истој правној ситуацији, 
довољно је да једно од њих успе у поступку пред Уставним судом, и 
остали могу одлуку Уставног суда искористити као разлог за понављање 
поступка под условом да је у питању иста повреда коју је утврдио УСС. 
Ако је поједначним актом или радњом повређено или ускраћено Уста-
вом зајемчено људско или мањинско право или слобода више лица, а 
само неки од њих су поднели уставну жалбу, одлука Уставног суда одно-
си се и на лица која нису поднела уставну жалбу, ако се налазе у истој 
правној ситуацији (члан 87 Закона о Уставном суду).

Из разлога наведених у члану 426 тач. 1 до 4 овог закона не може 
да се захтева понављање поступка, ако је тај разлог био без успеха из-
нет у ранијем поступку (члан 427 став 1). Странка се приморава да не 
прескаче инстанце, односно да не чува разлоге за изјављивање правног 
лека. Потребно је да се на њих већ позивала, да је то позивање било 
безуспешно, односно да суд те разлоге није прихватио. Због разлога 
наведених у члану 426 тач. 1 и 2 и тач. 7 до 9 овог закона, понављање 
поступка може да се дозволи само ако странка без своје кривице није 
могла те околности да изнесе пре него што је ранији поступак окончан 
правноснажном судском одлуком (члан 427 став 2). Овде се тражи да је 
странка била спречена да изнесе ове разлоге пре наступања правнос-
нажности, нпр. није могла да тражи искључење судије јер је сазнала за 
разлог искључења тек након што је донета правноснажна одлука. Ове 
услове није потребно прописивати када се предлог за понављање по-
ступка подноси због нових чињеница и нових доказа. Из дефиниције 
овог законског разлога јасно је да се ради о чињеницама и доказима 
које странка без своје кривице није могла да изнесе односно предложи 
у ранијем поступку (услов из члана 427 став 1 је неприменљив, док је 
услов из члана 427 став 2 садржан у самој дефиницији овог разлога).

ЗПП разликује субјективни и објективни рок за подношење пред-
лога. Предлог за понављање поступка подноси се у року од 60 дана, и то: 
1) у случају из члана 426 тач. 1) и 2) овог закона, од дана када је одлука 
достављена странци; 2) у случајевима из члана 426 тачка 3) овог закона, 
ако је у поступку као тужилац или тужени учествовало лице које не може 
да буде странка у поступку, од дана када је одлука достављена том лицу; 
ако странку која је правно лице није заступало овлашћено лице, или 
ако парнично неспособну странку није заступао законски заступник, од 
дана кад је одлука достављена странци, односно њеном законском за-
ступнику, а ако законски заступник, односно пуномоћник странке није 
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имао потребно овлашћење за вођење парнице или за поједине радње у 
поступку, од дана кад је странка сазнала за овај разлог; 3) у случајевима 
из члана 426 тач. 4 до 6 овог закона, од дана када је странка сазнала за 
правноснажну пресуду у кривичном поступку, а ако кривични посту-
пак не може да се спроведе, онда од дана кад је сазнала за обуставу тог 
поступка или за околности због којих поступак не може да се покре-
не; 4) у случајевима из члана 426 тач. 7, 8, 11 и 12 овог закона, од дана 
када је странка могла да употреби правноснажну одлуку која је разлог 
за понављање поступка; 5) у случају из члана 426 тачка 9 овог закона, 
од дана када је одлука којом је надлежни орган правноснажно решио 
претходно питање на коме је одлука заснована достављена странци; 6) у 
случају из члана 426 тачка 10 овог закона, од дана када је странка могла 
да изнесе суду нове чињенице, односно нова доказна средства. Ако би 
рок из става 1 овог члана почео да тече пре него што је одлука постала 
правноснажна, тај рок се рачуна од правноснажности одлуке, ако про-
тив ње није био изјављен правни лек, односно од достављања правнос-
нажне одлуке суда изречене у последњем степену (члан 428 став 2).

Објективни рокови су морали бити ограничени. ЗПП 2004 је про-
писивао да се по протеку рока од пет година од када је одлука постала 
правноснажна предлог за понављање поступка не може поднети, осим 
ако се понављање тражи из разлога који се односе на ускраћивање 
расправљање пред судом, повреду правила о страначкој, парничној 
способности и одлуку ЕСЉП. Међутим, сам ЕСЉП је истакао да је 
неприхватљиво са аспекта правне сигурности омогућити стављање ван 
снаге правноснажне одлуке независно од тога колико је времена протек-
ло од њеног доношења. Зато се законодавац определио за дефинисање 
објективног рока и код ових разлога. По протеку рока од пет година 
од дана кад је одлука постала правноснажна, предлог за понављање 
поступка не може да се поднесе (члан 428 став 3). Општи објективни 
рок је пет година, а како се најтежа повреда због које се изјављује пред-
лог за понављање поступка односи на ускраћивање странци права да 
расправља пред судом, то је у понављање из тог разлога могуће тржити 
до истека рока од 10 година од правноснажности одлуке. Изузетно од 
става 3 овог члана, предлог за понављање поступка из разлога наведе-
них у члану 426 став 1 тачка 2 овог закона не може да се поднесе по про-
теку рока од десет година од дана кад је одлука постала правноснажна 
(члан 428 став 4).

Предлог за понављање поступка подноси се суду који је донео од-
луку у првом степену (члан 429 став 1). Садржина предлога је и даље 
строжија у поређењу са другим правним лековима, што оправдава оба-
везно адвокатско заступање. У предлогу морају да се наведу: законски 
основ по коме се тражи понављање, околности из којих произлази да је 
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предлог поднет у законском року и докази којима се поткрепљују наво-
ди предлагача (члан 429 став 2). Неблаговремене (члан 428), непотпуне 
(члан 429 став 2) или недозвољене (члан 428) предлоге за понављање 
поступка одбациће решењем првостепени суд без одржавања рочиш-
та (члан 430 став 1). Ако суд не одбаци предлог, доставиће примерак 
предлога противној странци по одредбама члана 141 овог закона, која 
има право да у року од 30 дана одговори на предлог. Када суду стигне 
одговор на предлог или када протекне рок за давање одговора, суд ће 
да одреди рочиште за расправљање о предлогу (члан 430 став 2). Ро-
чиште за расправљање о предлогу за понављање поступка одржава се 
пред првостепеним судом (члан 431 став 1). Где год постоји потреба за 
одржавањем више рочишта, мора се одредити временски оквир, па тако 
и овде. Ако буде потребе да се одржи више од једног рочишта из става 1 
овог члана, суд ће да одреди временски оквир (члан 431 став 2). По од-
ржаном рочишту за расправљање о предлогу, првостепени суд доноси 
одлуку о предлогу, осим ако се разлог за понављање поступка односи 
искључиво на поступак пред судом вишег степена (члан 433). Решењем 
којим се дозвољава понављање поступка укинуће се и одлука донета у 
ранијем поступку (члан 432 став 2).

Првостепени суд ће да одреди главну расправу тек по правнос-
нажности решења којим се дозвољава понављање поступка. Укинута је 
одредба ЗПП 2004 по којој ако се понављање поступка тражи због нових 
чињеница и нових доказа суд може да споји расправљање о предлогу 
за понављање поступка са расправљањем о главној ствари. Ова одред-
ба је била изузетно опасна и представљала је велику концентрацију 
овлашћења у рукама првостепеног суда. Довољно је било да се предлог 
за понављање поступка изјави због нових чињеница и нових доказа, па 
да првостепени суд стави ван снаге све пресуде донете у тој правној 
ствари (укључујући и пресуду ВКС) и тиме изазове одлагање извршења. 
То је отварало поље за злоупотребе услед чега је било неопходно ое 
фазе одлучивања по предлогу за понављање поступка јасно раздвојити. 
На новој главној расправи странке могу да износе нове чињенице и да 
предлажу нове доказе, у складу са временским оквиром који суд одреди 
(члан 432 став 3). Ову одредбу треба тумачити у вези појмом „нових 
чињеница и нових доказа“, односно у вези са дефиницијом овог раз-
лога за понављање поступка. Ако се разлог за понављање поступка од-
носи искључиво на поступак пред судом вишег степена, првостепени 
суд ће да достави предмет суду вишег степена ради доношења одлуке 
(члан 433 став 1). О предлогу за понављање поступка суд вишег степена 
одлучује без расправе (члан 433 став 2). Ако суд вишег степена нађе да 
је оправдан предлог за понављање поступка и да није потребно да се 
држи нова главна расправа, укинуће одлуке донете у ранијем поступку 
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и донеће нову одлуку о главној ствари (члан 433 став 3). То значи да ако 
се тражи понављање поступка који је правноснажно окончан одлуком 
апелационог суда, због разлога који је настао пред апелационим судом, 
апелациони суд ће ставити ван снаге не само своју одлуку, већ нпр. и 
одлуку ВКС којом је одлука апелационог суда потврђена по ревизији.

IV Однос између појединих ванредних правних лекова

Правила која уређују паралелно изјављивање ревизије и пред-
лога за понављање поступка су другачија. Разлог томе је што је за-
конодавац имао настојање да предлог за понављање поступка буде 
најчешће коришћени ванредни правни лек, па у том смислу је за овај 
правни лек прописан најшири круг разлога за изјављивање. Разлози за 
изјављивање ревизије, када је реч о апсолутно битним повредама по-
ступка су редуковани. У случајевима у којима странка изјави ревизију 
и истовремено или после тога поднесе предлог за понављање поступка, 
суд ће решењем да одлучи који ће поступак да настави, а са којим ће 
да застане, узимајући у обзир све околности, а нарочито разлоге због 
којих су оба правна лека поднета и доказе које су странке предложиле 
(члан 434 став 1). У случајевима у којима странка поднесе предлог за 
понављање поступка и после тога изјави ревизију, суд ће по правилу да 
застане са поступком по ревизији до окончања поступка поводом пред-
лога за понављање поступка, осим ако нађе да постоје озбиљни разлози 
да поступи другачије (члан 434 став 2). Треба процењивати од случаја 
до случаја шта се сматра целисходнијим. Ако је ревизија изјављена због 
апсолутно битне повреде одредаба парничног поступка из члана 374 
став 2 тачка 2 (апсолутна ненадлежност), требало би допустити ВКС 
да поступа, јер би његова одлука била укидање пресуда и одбацивање 
тужбе. Могуће је да је ревизија изјављена зато што је одлучено о захтеву 
о коме је раније било правноснажно пресуђено (члан 374 став 2 тачка 
10), те да се предлог за понављање поступка изјави зато што је странка 
стекла могућност да употреби правноснажну одлуку суда која је раније 
међу истим странкама донета о истом захтеву (члан 426 тачка 7), тада 
би требало дати прилику ВКС да својом одлуком оконча поступак. Са 
поступком по ревизији би требало застати ако је странка прво изјавила 
предлог за понављање поступка, па тек онда ревизију, законодавац 
прописује као правило да се застаје са поступком по ревизији. Ово би 
нарочито требало примењивати ако је предлог за понављање поступ-
ка изјављен из неког од разлога који се односи на постојање кривичног 
дела (члан 426 тачка 4–6).

Одредбе ст. 1 и 2 овог члана сходно ће да се примењују и ако 
јавни тужилац подигне захтев за преиспитивање правноснажне пре-
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суде, а странка пре, истовремено или после тога поднесе предлог за 
понављање поступка (члан 434 став 3). Однос ова два правна лека ће 
бити нешто друкчији пре свега због разлога за изјављивање захтева 
за преиспитивање правноснажне судске пресуде. Поводом захтева за 
преиспитивање правноснажне судске пресуде ВКС може да одбије или 
усвоји захтев. У обе ситуације примењују се одредбе које уређују од-
луке ВКС по изјављеној ревизији. Уколико усвоји захтев, поступиће 
у складу са чл. 415–417 ЗПП, а ако одбије примениће члан 414 ЗПП. 
Досадашњи захтеви за заштиту законитости по ранијем ЗПП су се 
углавном сводили на погрешну примену материјалног права, чак и када 
су номинално изјављивани због апсолутно битне повреде које се тиче 
недозвољених диспозиција странака, односно заснивања одлуке суда на 
тим недозвољеним диспозицијама. Ако ВКС утврди да је материјално 
право погрешно примењено, услед чега је дошло до непотпуно утврђеног 
чињеничног стања, не може се пресуда укинути и предмет вратити на 
поновно суђење, осим ако је то прописано посебним законом (члан 416 
став 2, веза са чланом 7 став 2). Основаност захтева за преиспитивање 
правноснажне судске пресуде ће редовно водити њеном преиначењу од 
стране ВКС. Увек би требало дати предност одлучивању по оном прав-
ном леку чије ће усвајање довести до укидања пресуде, свих предузетих 
радњи у поступку и одбацивања тужбе.

Решење из члана 434 став 1 овог закона доноси првостепени суд 
ако предлог за понављање поступка стигне првостепеном суду пре него 
што је предмет поводом ревизије упућен Врховном касационом суду. 
Ако предлог за понављање поступка стигне пошто је предмет поводом 
ревизије упућен Врховном касационом суду, решење из члана 434 став 1 
овог закона доноси Врховни касациони суд (члан 435 став 1). Решење из 
члана 434 став 2 овог закона доноси првостепени суд, осим ако је пред-
мет, у време када ревизија стигне првостепеном суду, поводом предлога 
за понављање поступка упућен суду вишег степена ради доношења од-
луке (члан 433 став 1), у ком случају решење доноси суд вишег степе-
на (члан 435 став 2). Против решења суда из ст. 1 и 2 овог члана није 
дозвољена жалба (члан 435 став 3).
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EXTRAORDINARY LEGAL REMEDIES IN NEW CIVIL 
PROCEDURE CODE

Summary

Th e system of extraordinary legal remedies has been changed in New 
Civil Procedure Code. Direct appeal on the point of law does nоt exist any more 
since it was ineff ective legal remedy. Appeal on the point of law is still almost 
unaccessible remedy since it is not allowed if the value of the subject of litiga-
tion in regard to the challenged part of a fi nal judgement does not exceed 
100.000,000 euros. Motion for protection of legality is still there under diff erent 
name. It can now be fi led whenever there is a need for protection of public inter-
est. Repeated trial has become the most signifi cant extraordinary legal remedy. 
Disproportion between ordinary and extraordinary legal remedies (1:3) has nоt 
been changed.

Key words: litigation, res iudicata, extraordinary legal remedies.
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Драгољуб СИМОНОВИЋ
адвокат у Београду

НАБРАЈАЛИЦЕ У СРПСКИМ ЗАКОНИМА

Резиме

Под појмом „набрајалице“ аутор подразумева енумерације, такса-
ције изражене најчешће тачкама, ређе алинејама у законском члану. 
Таксације су непопуларне и замарајуће за читање.

Таксације су нужне у законском тексту, али за њих треба пронаћи 
праву меру. Претеране таксације, осим замора у читању, ускраћују ле-
поту тумачења права као значајне мисаоне операције, тешке и изазовне 
за правнике.

Очекивање да процесни закони садрже највише таксација, с об-
зиром да уређују правила поступка и редослед процесних радњи, не 
остварује се у нашем законодавству. Шампиони таксација у Србији су 
неки закони који припадају корпусу материјалних прописа.

Кључне речи: закон, језик, право, разумљивост, таксације.

I Увод

Овај рад наставља пут ауторових мисли и опсервација које се од-
носе на језик и стил закона, започет на прошлогодишњем (2011) Сусре-
ту правника у привреди Србије рефератом „Ко пише законе у Србији“.1

1 Драгољуб Симоновић, „Ко пише законе у Србији“, Право и привреда, бр. 4–6/2011, 
стр. 231–241.
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Проблем набрајалица (таксација) у законским текстовима ау-
тор посматра у контексту језичко-стилског бића закона, везујући га за 
његову читљивост. Претеране таксације у законском тексту неспорно 
кваре читљивост и „питкост“ истог, а посебно су непопуларне када их 
треба меморисати (студенти права, кандидати који припремају право-
судни испит и слично).

Аутор не скрива изненађење да је истраживањем дошао до закључка 
да се шампиони таксација у нашој легислативи налазе у материјалним, а 
не у процесним законима (за које a priori „типовао“).

II Разумљивост закона

Иако таксације не утичу директно на (не)разумљивост закона, 
коју изазивају нејасне, компликоване и контрадикторне одредбе, као и 
правне празнине, због чињенице да таксације замарају читаоца закон-
ског текста, а посебно оптерећују оне који треба да их запамте, одно-
сно напамет науче (нарочито у сврху испита) аутор их доводи у везу са 
читљивошћу закона, јер кваре његову хармонију и „питкост“ у читању. 
Наш најчитљивији закон – Закон о облигационим односима2 не би понео 
ласкаву титулу нашег најбољег изданка лепоте језика, правног израза и 
читљивости када би његов текст био прекидан стотинама таксација.

Бројни су радови у нашој литератури, нарочито писани у виду 
чланака и реферата на саветовањима, који се односе на одговарајућа 
питања из проблематике језика и стила закона, али аутор у истраживању 
није нашао посебне осврте на таксације (енумерације) у законским тек-
стовима, па је у истраживању пионирски и неспутано трагао за закони-
ма који ће му послужити за предмет опсервације.

Пре него што методом in media res, пређе на проблематику 
набрајалица (таксација) у нашим законима, аутор ће у овој правно-
техничкој јединици цитирати ставове домаћих и страних великана 
мисли и пера, вредних стваралаца, па и државника, који се односе на 
језик и стил закона, са нагласком да закон треба писати тако да га свако 
разуме.

Само разумљив закон, онако како је исказан древном латинском 
сентенцом Leges ab omnibus intelligi debent3 – Закон треба сви да разумеју, 
може да ублажи оштрицу древног правила Ignorantia legis nocet које упо-
зорава да незнање закона шкоди, те да никог не оправдава.

2 Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и Службени лист СРЈ, бр. 31/93.
3 С. Ј. – 1, 14, 9, цит. према: Ризница правних изрека, треће издање, Београд, 2007, 

стр. 175. 
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У законодавству права реч је непроцењиво богатство. Када је 
употребљена права реч, онда је појам који та реч означава одређен и 
јасан. Како се порукама из законске норме желе да остваре одређени 
друштвени циљеви, односно конкретне потребе и интереси, неопход-
но је да се сви они искажу јасним и разумљивим речима, прецизним и 
конкретним појмовима. Реченицама се исказују мисли. Повезаност ре-
ченица условљена је природним током мисли. Реченице треба да буду 
прегледне и кратке, како би се са што мање напора разумеле. За дуге 
реченице потребно је много времена и пажње да би се сазнале њихове 
мисли. За кратке реченице услов је знање и мисао, тако да кратко пишу 
само они који умеју да мисле и који имају знања.4

Исто се може применити на таксације. Ако су дуге, изражене де-
сетином или са још више тачака (у нашој законодавној пракси постоје 
чланови са више десетина тачака) набрајалице захтевају велики напор и 
пажњу читалаца, изазивајући замор као редовну последицу.

Језичко мајсторство су речи и реченице закона. То је стил закона 
којим се савршеном једноставношћу изражава садржина закона. Само 
праве речи склопљене у јасну реченицу на најбољи начин изражавају 
законску садржину. Праве речи извиру из живота и закону дају живот. 
Речи прецизног значења и појмљиве и лако схватљиве реченице – то 
је стил закона. До правог језика закона тешко је стићи, али је неопход-
но да се то покуша и успех, макар делимичан, неће изостати. Помоћ у 
савлађивању трновитог пута до језичког мајсторства представљају пу-
токази врхунских језичких мајстора чија дела зраче дубином мисли.5

Прва асоцијација на руског ствараоца Крилова су басне. Лепа и 
поучна књижевна форма, с обавезном поуком – наравоученијем. Крат-
ко – јасно, поука на крају. Мисли Крилова о језику, као универзалне, 
могле би бити поучне и за законодавца: „Треба писати тако да речима 
буде тесно, а мислима пространо. Реченицу треба глачати док не пре-
стане да буде досадна.“6

Код набрајалица (таксација) реченице се не глачају, нити брусе. 
Оне се просто слажу, набрајају (готово као цепанице на стоваришту). 
Ни трага од умећа филигрантских мајстора. Зато су набрајалице рела-
тивно лак посао за њиховог творца, а тежак за читаоца као поданика за-
кона. Обрнуто, кратка, мисаона, лепа и садржински довољна реченица 
је тешка за креатора, а задовољство за читаоца.

За набрајалице потребан је простор у закону, понекад неприме-
рено широк у пракси, а изостају мисаони склопови и потреба тумачења 

4 Љубомир И. Јовић, Парламентарно процесно право, Београд, 2004, стр. 32 и 36.
5 Љ. И. Јовић, нав. дело, стр. 37.
6 Цит. према: Љ. И. Јовић, нав. дело, стр. 53.
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права које је врх умећа у процесу примене закона од стране судије и 
других правних посленика.

Неспорно је да је закон формалан акт. Тиме се отвара простор 
за још једно умеће, усклађивање садржине и форме. Кроз форму се из-
ражава садржина закона. Наравно да је садржина најважнија, дакле 
важнија је и од форме, али јасно је да без форме нема ни садржине. Под 
формом овде треба подразумевати правно-техничку композицију зако-
на, од основних одредаба до прелазних и завршних (vacatio legis), али и 
форму која прати процес доношења закона.

Код набрајалица форма се узвисује над садржином, при чему сад-
ржину треба схватити као биће и „срце“ закона пуно лепоте и животних 
исказа, чак и онда када је нека реченица компликованија за разумевање 
просечном читаоцу и, најзад, кад законска норма од правника изискује 
потребу тумачења права.

Захтеви кратке и разумљиве реченице, у корелацији са потре-
бом да закон у правом обиму изрази предмет регулативе, упућују на 
закључак да је добар закон који је свима разумљив, са украсима кратке 
реченице, повезаних мисли, садржински и структурално повезан, до-
следан. То је јасан закон.

Супротно, закон који садржи дугачке реченице, тешко мисаоно 
ухватљиве, претеране таксације, контрадикторне одредбе заслужује 
оцену нејасног и непожељног закона.

Још у староримској легислативној култури то је схваћено. До-
каз томе су познате сентенце из ризнице која је убаштињена векови-
ма пре нове ере, и данас актуелне, које најчешће указују на потребу 
стварања разумљивог закона. Само неколико тих сентенци довољно је 
за илустрацију: бољи су једноставни, него компликовани закони; закон 
треба да буде кратак, да би га и неуки лакше памтили; једноставност је 
пријатељица закона; закони се заснивају на разумевању, а не на читању; 
законе треба сви да разумеју; у закону треба избегавати сувишне речи; 
претерана многоречивост чини закон нејасним; јасноћа је најважније 
својство закона.7

На потребу разумљивости закона, чији текст треба креирати што 
краћим и јасним реченицама, указивали су многи теоретичари, мислио-
ци, језикозналци, филозофи, правници, кодификатори... па и државни-
ци.

С обзиром да је на више ставова и мишљења умних глава и позна-
тих стваралаца о језику закона (домаћих и страних) указивао у ранијим 
чланцима, аутор их овде неће понављати. Поменуће само неколико ве-
ликана права, мисли и језика: Монтескије, Бекон, Савињи, Богишић, 

7 Преведене изворне старолатинске изреке, према: Драгомир Стојчевић, Анте Ро-
мац, Dicta et regulae iuris, Београд, 1984. 
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Константиновић, Лукић..., али аутор на овом месту жели да истакне не-
колико захтева (наредби) које је за писање закона истицао српски књаз 
Милош Обреновић („неписмен изданак гуња и опанка“).

Између осталог, Књаз Милош је наређивао: „Оћу да се из закона 
изостави што је год излишно и опширно. Оћу да се гради смисао и члан 
закона по разуму, разговетно и јасно. Оћу да се све стране речи изо-
ставе и нека се траже српске. Оћу да се у закон метну примери, ради 
лакшег толковања. Оћу да се нове речи најпре опишу, па онда употребе. 
Оћу да се из закона парнице лако не рађају.“8

Иако потичу од „неписменог изданка гуња и опанка“ наређења 
Књаза Милоша су на линији најученијих људи у погледу језика закона, 
са нагласком да закон буде кратак, јасан и разговетан, што коинцидира 
са свешћу да се из нејасног и компликованог закона „лако рађају пар-
нице“.

Посебно је интересантан захтев да се „нове речи најпре опишу, 
па онда употребе“. Ову потребу законодавац у савременој Србији (по-
сле Другог светског рата) деценијама је занемаривао. Тек почетком 
овог века, нарочито последњих година, у нашим законима појављује се 
појашњење законских појмова који су од нарочитог значаја за дотичан 
закон у посебном члану (на почетку законског текста) у виду „значења 
појмова (израза) у овом закону“.

Иако аутор није „љубимац“ набрајалица које је одабрао за стожер 
овог чланка, он поздравља реафирмацију посебних законских чланова 
са „значењем израза“, упркос томе што они увећавају обим таксација, 
дајући предност суштини и корисности објашњења појмова и израза, 
с обзиром да се њима омогућава лакше разумевање и сналажење у за-
конском тексту.

Сходно наведеном, може се направити синтагма: добар закон – 
разумљив закон.

Који су разлози због којих законодавац доноси недовољно 
разумљив и непотребно обиман и компликован закон?

Свакако, разлози су бројни и они би могли бити предмет посебног 
истраживања и анализе. Аутор кандидује само један одговор: недовољна 
правна, језичка и редакцијска „филтрација“ закона. Наравно, разлози су 
и ужурбаност у законодавном процесу (посебно када се закон доноси 
по хитном поступку), хипертрофија прописа у Србији итд.

Закони и други општи акти често се доносе на брзину. Вероватно 
је у томе смисао оне Бизмаркове: „Ко воли кобасице и законе, боље је да 
не зна како се праве.“9

8 Према: Љ. И. Јовић, нав. дело, стр. 95.
9 Тодор Подгорац, „Сложеност односа права и језика“, Зборник радова са научног 

скупа Право и језик, Крагујевац, 2006, стр. 134.
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Интензиван законодавни процес доводи до нормативне продукције 
и сталног гомилања нових прописа, тако да расте прилив нових нор-
ми, те се „залихе“ важећих прописа стално увећавају, без обзира што се 
поједини закони стално стављају ван снаге. Хиперпродукција прописа и 
прави „законодавни стампедо“10 којим је парламент Србије „претворен 
у штампарски погон који непрестано избацује законе, норме, правила, 
прописе“11 одражавају се и на језик у праву. Хиперпродукција пропи-
са евидентно угрожава квалитет закона. Осим тога, нема координације 
приликом доношења прописа и њиховог језичког и терминолошког 
усклађивања, нити има систематских и организованих мера које треба 
да омогуће да се подигне ниво стручне обраде законских текстова.12

III Набрајалице (таксације) у српским законима

Није аутор случајно употребио реч „набрајалице“. Познати су 
појмови таксације (таксативно одређивање појмова) и метод енумерације 
(набрајање), али изворном речју „набрајалице“ аутор жели да скре-
не пажњу да српски језик у пуној лепоти израза и језичких варијација 
одумире пред силом (најездом) страних и стручних речи, нарочито у 
последњем десетлећу процеса хармонизације домаћег права са правом 
Европске уније.

Како је напред наведено, законске таксације у Србији последњих 
година су увећане реафирмацијом посебних чланова у којима се одређује 
значење законских појмова (израза) и њих је лакше „опростити“ (у име 
бољег разумевања и лакшег сналажења у закону) од оних предимензио-
нираних таксација у којима се реченице (означене тачкама) немилице 
гомилају, често са непотребним детаљисањем.

Овакво законско одређивање појмова аутор је већ оценио ко-
рисним. Међутим, он жели да изрази став да значење неког појма у 
смислу конкретног закона (посебно значење) треба да се поклопи са 
његовим општим значењем, традиционално познатим и присутним. То 
је у законодавној пракси најчешћа појава, што значи да има и изузетака 
који отварају пут недоумицама и полемикама.

На пример, у традиционалном и општем смислу појам располагања 
(abusus у римском праву) идентификује се са отуђењем (продајом) 
одређене ствари. То значи да је располагање (abusus) најјачи сегмент пра-

10 Радивој Степанов, „Европеизација српског права“, Правни живот, бр. 12/2004, стр. 
860.

11 Р. Степанов, нав. чланак, стр. 868.
12 Гордана Станковић, „Глосе о језику у праву“, Зборник радова са научног скупа Језик 

и право, Крагујевац, 2006, стр. 49 и 50. 
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ва својине на ствари, у поређењу са слабијим, тзв. секторским правима, 
као што су коришћење ствари (usus), прибирање плодова (ususfructus), 
управљање стварима итд.

Међутим, појам располагања у Закону о јавној својини,13 у чла-
ну 26, утврђен је на следећи начин: располагањем стварима у јавној 
својини, у смислу овог закона, сматра се: 1) давање ствари на коришћење;
2) давање ствари у закуп; 3) пренос права јавне својине на другог носио-
ца јавне својине (са или без накнаде), укључујући и размену; 4) отуђење 
ствари; 5) заснивање хипотеке на непокретностима; 6) улагање у капи-
тал; 7) залагање покретне ствари.

Само тачка 4) у цитираном законском члану садржи одредницу 
(отуђење ствари) која се може идентификовати са појмом располагања у 
традиционалном значењу (abusus). Остале радње, посебно давање ства-
ри на коришћење или у закуп и размена, у суштинском смислу далеко 
су од отуђења својине (располагање) и представљају радње везане за 
ужа (секторска) стварна права – употребу, односно коришћење (usus).

У погледу обима таксација (број тачака) аутор ће се концентриса-
ти на петнаестак процесних и материјалних закона, са напоменом да у 
корпусу тачака одређеног закона неће бити садржане тачке из члана који 
регулише значење појмова (израза) и из казнених одредаба (привредни 
преступи и прекршаји). Ово из разлога што у неком закону може бити 
садржано више десетина тачака у члану који регулише значење израза 
и у казненим одредбама, а у преосталом тексту (диспозитивни део за-
кона) да се налази знатно мање тачака (таксација), што по оцени аутора 
не би дало праву слику о феномену таксација на који је овим чланком 
желео да скрене пажњу.

1. Процесни закони

Могло би се очекивати да процесни закони садрже више набра-
јалица (таксација) у поређењу са законима који спадају у групацију 
материјалноправних прописа, с обзиром да уређују поступак који под-
разумева одређени редослед процесних радњи и форму, затим уређују 
садржину процесних аката (тужба, жалба, ванредни правни лекови). По-
знате су таксације у процесним законима које у више тачака прописују 
апсолутно битне повреде поступка.

Међутим, у стварности није тако. Наши процесни закони, може се 
рећи, садрже умерени обим таксација, а у поређењу са неким новодоне-
тим материјалним законима, није неумесно рећи да су њихове таксације 
занемарљиве.

13 Сл. гласник РС, бр. 72/2011.
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Закон о општем управном поступку,14 састављен од укупно 291 
члана, набрајалице садржи само у 12 чланова.15 Овај процесни закон 
има само 55 тачака.16 Реч „само“ овде је употребљена с обзиром на вели-
ки обим закона и чињеницу да је у питању процесни закон.

Закон о извршењу и обезбеђењу,17 састављен од укупно 363 члана, 
таксације садржи у 48 чланова.18 Са укупно 271 тачком, овај закон је по 
таксацијама на другом месту у нашем процесном законодавству (иза За-
коника о кривичном поступку). Он садржи знатно више тачака од свог 
претходника (Закона о извршном поступку из 2004.), што је последица 
промене регулативе у делу који се односи на увођење нове институције 
– приватног извршитеља.19

Законик о кривичном поступку20 који ће почети да се примењује 
15. јануара 2013. године, наш најобимнији процесни закон састављен од 
укупно 608 чланова, таксације садржи у 108 чланова са укупно 438 та-
чака.

У овом закону ретки су појединачни чланови са великим бројем 
замарајућих таксација. Он садржи само четири члана са двоцифреним 
бројем таксација,21 али садржи велики број чланова (63) са две или три 
тачке, што чини више од половине чланова који садрже набрајалице.

Закон о парничном поступку,22 са укупно 508 чланова (сто мање 
од Законика о кривичном поступку) таксације садржи само у 27 члано-
ва (четири пута мање од Законика о кривичном поступку), са укупно 
135 тачака, што је знатно мање у поређењу са Законом о извршењу и 
обезбеђењу и, нарочито, са Закоником о кривичном поступку.

Сразмерно највише тачака овај закон садржи у материји жалбе и 
ванредних правних лекова која је типична за таксације (59 тачака, да-
кле, готово половина од укупног броја тачака у овом закону).

14 Сл. лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и Сл. гласник РС, бр. 30/2010.
15 Чл. 4, 21, 32, 131, 139, 140, 166, 239, 242, 253, 257 и 261.
16 Сразмерно највише тачака овај закон садржи код понављања поступка – 18 (чл. 

239 и 242).
17 Сл. гласник РС, бр. 31/2011.
18 Чл. 13, 18, 35, 42, 46, 48, 58, 60, 61, 62, 64, 76, 78, 82, 88, 124, 137, 138, 147, 194, 199, 

254, 260, 277, 279, 283, 293, 294, 297, 300, 302, 306, 307, 313, 318, 321, 325, 328, 337, 
339, 342, 343, 345, 346, 348, 350 и 351.

19 Само код извршитеља овај закон (чл. 313–351) садржи 102 тачке. У том делу закона 
налазе се чланови са појединачно највећим бројем тачака који уређују питања: дис-
циплинских повреда извршитеља (16 тачака), овлашћења извршитеља (13 тачака) и 
евиденција које су дужни да воде извршитељи (12 тачака).

20 Сл. гласник РС, бр. 72/2011.
21 Материја битних повреда кривичног поступка садржи 14 тачака, положаја оштећеног 

и права окривљеног по 11 тачака, а овлашћења председника већа 11 тачака.
22 Сл. гласник РС, бр. 72/2011.
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2. Шампиони таксација – неки материјални закони

Иако неочекивано, шампионе таксација у нашој легислативи про-
налазимо у неким материјалним законима.

Поћи ћемо од Закона о раду23 као умеренијег примера, како бис-
мо методом поређења и градације стигли до закона са највећим бројем 
тачака, сразмерно свом обиму и у апсолутном износу.

Од укупно 287 чланова, Закон о раду садржи 187 тачака распоре-
ђених у 49 чланова. То га чини умереним законом у домену таксација, 
али само у поређењу са неким другим (шампионским) материјалним за-
конима. С друге стране, и оволики број тачака је велик и непримерен за 
радни закон (ранији закони у области радних односа садржали су знатно 
мање таксација), што је последица непотребног увођења у његов корпус 
органа Фонда солидарности и њихових надлежности.24 Појединачно, 
највише тачака има члан 33 овог закона који регулише садржину угово-
ра о раду у 13 тачака, док групацијски највише тачака садржи материја 
престанка радног односа (36).

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености,25 
такође, представља пример закона са непотребно великим бројем такса-
ција, од којих се сразмерно велики број тачака налази у материји која 
је по природи статутарна, а не законска (надлежности управног одбо-
ра, директора, надзорног одбора). Овај по обиму знатно мањи закон од 
осталих које је аутор пре њега опсервирао (укупно 112 чланова) садржи 
чак 175 тачака, распоређених у 38 чланова (чешће таксације него у сва-
ком трећем члану).

Нови Закон о заштити потрошача,26 са великим бројем набрајалица, 
које у великој мери отежавају његову читљивост, представља закон пре-
ко кога се приближавамо законима са највећим бројем тачака. У норма-
тивном корпусу од укупно 155 чланова, овај закон садржи 285 тачака, 
распоређених у 54 члана,27 далеко више од претходног Закона о зашти-
ти потрошача из 2004. године.28 Појединачно, нови Закон о заштити по-

23 Сл. гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009.
24 Питањима надлежности управног одбора и других органа Фонда солидарности За-

кон о раду посвећује више чланова са непотребних 27 тачака. Непотребних, јер је 
у питању статутарна материја, непримерена радном закону.

25 Сл. гласник РС, бр. 36/2009.
26 Сл. гласник РС, бр. 73/2010.
27 Ово важи за текст закона изван чланова који регулишу значење законских израза 

и прекршајне новчане казне. Са два члана која регулишу наведену материју, овај 
закон би садржао 379 тачака (члан који уређује значење израза има 34 тачке, а члан 
који прописује прекршаје чак 50).

28 Сл. гласник РС, бр. 36/2011.
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трошача највише тачака (23) садржи у члану 23 који регулише облике 
пословања који се сматрају обмањујућим пословањем.

Нови Закон о привредним друштвима садржи највише тачака 
у апсолутном износу. У корпусу од 600 чланова, он садржи 908 тача-
ка распоређених у 195 чланова (готово сваки трећи члан садржи тач-
ке). Појединачно, највише тачака се налази у члановима који регулишу 
надлежност скупштине друштва са ограниченом одговорношћу (26), 
надлежност надзорног одбора у акционарском друштву (17) и надлеж-
ност скупштине у акционарском друштву (16). Овај закон има много 
„уситњених“ таксација: у 90 чланова садржи две или три тачке.

Ипак, шампион таксација у нашој легислативи, сразмерно обиму 
нормативног корпуса (укупно 208 чланова), је Закон о енергетици.29 Он 
садржи 667 тачака које су распоређене у 72 члана, дакле више од три 
тачке по члану када се има у виду целина закона.30

3. Материјални закони са мало таксација – лепота језика

Читљивост закона и лепоту правног језика аутор, између осталог, 
везује за оне законе које садрже мали број набрајалица. Примере таквих 
закона аутор је пронашао у неким материјалним законима везаним за 
судство и, пре свега, у неким законима који уређују област грађанског 
права (наследне, породичне и облигационе односе).

Закон о судијама31 не садржи тачке, него алинеје. У укупном кор-
пусу од 107 чланова, овај закон садржи алинеје у само три члана (28 
алинеја).

Закон о уређењу судова32 од укупно 98 чланова тачке садржи само 
у три члана (17 тачака), у којима уређује стварну надлежност судова. За-
иста, леп и „питак“ закон за читање.

Врхунство лепоте законског језика срећемо у Закону о наслеђивању, 
Породичном закону и, изнад свих, у Закону о облигационим односима. 
То су, истовремено, закони са веома малим или занемарљивим бројем 
таксација. Као да није исти законодавац донео ове законе и оне тешко 
читљиве са огромним корпусом набрајалица.

29 Сл. гласник РС, бр. 57/2011.
30 И код овог закона број тачака је опредељен без чланова који регулишу значење 

израза и казнене одредбе. Са њима, нови Закон о енергетици садржи чак 774 тач-
ке (члан који регулише значење израза има рекордних 65 тачака, а чланови који 
прописују казне за привредне преступе и прекршаје 42 тачке. Претходни Закон о 
енергетици (2004) садржао је укупно 182 члана, а 127 тачака (сразмерно пет пута 
мање од важећег закона?!).

31 Сл. гласник РС, бр. 116/2008.
32 Сл. гласник РС, бр. 116/2008.
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Закон о наслеђивању33 има 239 чланова, а таксације садржи само 
у три члана, са укупно 11 тачака,34 што га уврштава у групацију наших 
врхунски читљивих закона, у ком преовлађују одредбе изванредног 
правног језика и стила.

Породични закон,35 такође, садржи мали број таксација, веома је 
читљив и спада у правно-језички врх наше легислативе. Он у свом кор-
пусу има 363 члана са одредбама које су по природи материјалноправне 
и процесноправне (уређује поступак у брачним и патернитетским спо-
ровима). Овај закон набрајалице садржи у 24 члана,36 са укупно 110 та-
чака, што је мали број с обзиром на обимност закона и чињеницу да он 
садржи норме материјалног и процесног карактера.

Појединачно, највише тачака има у члану 197 Породичног закона 
(11 тачака које регулишу шта се сматра насиљем у породици и који чла-
нови породице уживају заштиту од насиља) и у члану 81 (10 тачака које 
регулишу случајеве злоупотребе и грубог занемаривања родитељског 
права). Проблемски посматрано (групно, по материји), највише тачака 
Породични закон садржи у области старатељства (25) и у материји лич-
ног имена (18).

Лепота језика и читљивост Породичног закона огледају се и у 
чињеници да се у њему налазе бројни чланови састављени од само једне 
реченице,37 па и чланови који су састављени од једне кратке реченице 
– до десет речи.38 Од укупно 363 члана, чак 104 члана у Породичном 
закону у свом бићу садржи само једну реченицу. То је невероватан (а 
истинит) податак, који води закључку да је читљивост овог закона до-
ведена до савршенства.

33 Сл. гласник РС, бр. 46/95.
34 Овај закон тачке садржи у чл. 4 (5 тачака код недостојности за наслеђивање), чл. 

22 (три тачке које регулишу када брачни друг губи право законског наслеђивања) 
и у чл. 238 (три тачке у прелазним и завршним одредбама које регулишу који за-
кони и одредбе престају да важе ступањем на снагу Закона о наслеђивању). Дакле, 
у диспозитивном делу овог закона тачке постоје само у два члана, што Закон о 
наслеђивању чини једним од „антишампиона“ таксација.

35 Сл. гласник РС, бр. 18/2005.
36 У чл. 80, 81, 84, 91, 96, 100, 103, 117, 121, 128, 132, 137, 138, 145, 197, 198, 230, 266, 

267, 347, 348, 349, 351 и 355.
37 У чл. 9, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 36, 41, 42, 46, 50, 52, 54, 67, 70, 73, 

74, 79, 83, 85, 86, 88, 89, 92, 94, 97, 98, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 115, 116, 120, 124, 
127, 129, 130, 148, 157, 158, 164, 169, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 181, 184, 185, 186, 
196, 199, 200, 201, 202, 205, 207, 208, 209, 211, 214, 216, 217, 219, 222, 229, 233. 234, 
236, 240, 242, 247, 248, 261, 262, 270, 274, 277, 281, 283, 286, 288, 290, 295, 298, 307, 
311, 353, 356, 360, 361 и 363 (104 члана).

38 У чл. 16, 17, 18, 22, 24, 26, 42, 88, 94, 109, 112, 169, 179, 219, 242 и 281 (16 чланова).
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С друге стране, постоје закони у којима се само последњи члан 
(vacatio legis) састоји из једне реченице. Дакле, супротно од овог лепог 
легислативног изданка (који се по кратким реченицама може поредити 
са Законом о облигационим односима), чешћи су закони који у својим 
члановима садрже преко десет реченица, правно-технички обликова-
них у виду ставова.39

О лепоти и читљивости Закона о облигационим односима, укљу-
чујући податке и импресије о лепоти његових кратких реченица, ау-
тор је скренуо пажњу правничкој јавности више пута,40 па исто неће 
понављати на овом месту.

Овде ће бити наглашено само да је Закон о облигационим односи-
ма не само правно-језички драгуљ, него и наш најобимнији закон (1.109 
чланова). За њега се може рећи да је „антишампион“ набрајалица, с об-
зиром да таксације садржи само у осам чланова,41 са свега 31 тачком.

IV Закључак

Закони у Србији све су обимнији, компликованији и нечитљи-
вији.

Таксације се множе... десетине прерастају у стотине...
Да ли је то данак који унапред плаћамо у процесу хармонизације 

домаћег права са правом Европске уније?
Да ли су законски „пентикостари“ увод у обећану „светлу 

будућност и свеколики просперитет“ Србије?
Шведски Закон о забрани неразумних клаузула из 1971. године 

садржао је само седам чланова, а остварио је значајан утицај на многе 
потрошачке законе у развијеним европским земљама...

39 На пример, у члану 257 Закона о привредним друштвима садржано је 13 реченица. 
У члану 335 истог закона тешко је и пребројати реченице (тај члан има 13 ставова 
и у оквиру њих 14 тачака). Ипак, шампион је члан 344, са 21 ставом (исто толико 
реченица).

40 Видети од истог аутора: „Ко пише законе у Србији“, Право и привреда, бр. 4–6/2011, 
„Неке правне и језичке мане наше уговорне легислативе“, Зборник радова са 
саветовања Будвански правнички дани, 2008, „Језик облигационог и радног зако-
на“, Зборник радова са научног скупа Право и језик, Крагујевац, 2006.

41 У чл. 235 (битни елементи хартија од вредности), чл. 341 (случајеви кад је пребијање 
обавеза искључено), чл. 378 (једногодишњи рокови застарелости), чл. 381 и 382 
(случајеви у којима застаревање не тече), чл. 479 (кад постоји недостатак на роби), 
чл. 488 (права купца у случају материјалних недостатака), 944 (правила код нетач-
не пријаве старости осигураника).
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...све док га наш нови Закон о заштити потрошача, са 22 пута 
већим бројем чланова (155) и стотинама тачака није „претворио“ у тач-
кицу.

Сирота Шведска! Иако је светски шампион у заштити потрошача, 
оскудева у словима, речима, реченицама, алинејама, тачкама, ставови-
ма, члановима...

Србија бар за такву оскудицу не зна.
Panta rei!
Dura lex, sed lex...

Dragoljub SIMONOVIĆ
Attorney at Law, Belgrade

LISTING IN SERBIAN ACTS

Summary

Under expression “listing” the author means enumerations, taxations 
usually expressed in items, less frequently in subparagraphs in the legal article. 
Taxations are unpopular and fatiguing for reading.

Taxations are necessary in the legal text, but for them it is necessary to 
fi nd the right measure. Excessive taxations, other than fatigue in reading, with-
hold the beauty of interpretation of law as signifi cant cognitive operation, dif-
fi cult and challenging for legal professionals.

Expectation that the procedural acts contain the most taxations, as they 
regulate the rules of procedure and order of process activities, is nоt accom-
plished in our legislation. Champions of taxations in Serbia are some acts that 
belong to the corpus of material regulations.

Key words: act, language, law, intelligibility, taxations.
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ПРАВНИ РЕЖИМ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА КОД 
УГОВОРА О ГРАЂЕЊУ

Резиме

Непредвиђени радови представљају такве грађевинске радове који 
нису предвиђени уговором о грађењу, који су узроковани ванредним и 
непредвиђеним догађајима, а чије је предузимање нужно ради осигурања 
стабилности објекта или спречавања настанка штете.

Правило је да је за свако одступање од пројекта грађења, односно 
предмета уговора потребна претходна писана сагласност наручиоца. 
Међутим, извођач може непредвиђене радове да изведе и без претходне 
писане сагласности наручиоца уколико због хитности посла ту саглас-
ност није могао да обезбеди. Тада ће извођач имати правао на накна-
ду за извршене непредвиђене радове. Ако хитност посла није налагала 
извођење радова, онда постоји дужност извођача да предметну саглас-
ност прибави пре извођења радова. Ако и поред тога радове ипак изведе 
онда неће постојати обавеза наручиоца да исплати накнаду за те ра-
дове. Тада ће се применити опште правило да је за свако одступање од 
пројекта грађења потребна писана сагласност наручиоца.

Код уговора у грађењу је могуће уговорити и клаузулу кључ у руке. 
Код ове клаузуле извођач је дужан да изврши све радове потребне за 
изградњу и употребу објекта, док је наручилац дужан да за то исплати 
паушалну цену. Ова клаузула обухвата и непредвиђене радове. Обавеза 
је извођача да изведе и ове радове. Са друге стране, наручилац нема оба-
везу да плати посебну накнаду за изведене непредвиђене радове.
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Кључне речи: уговор о грађењу, непредвиђени радови, писана сагласност, 
клаузула кључ у руке.

I Увод

Уговорени грађевински радови су они радови који су предвиђени 
уговором о грађењу, док то није случај са неуговореним грађевинским 
радовима. Уговорени грађевински радови су правило и постоје код сва-
ког уговора о грађењу. Насупрот томе, неуговорени грађевински радови 
су одређено одступање и могу али и не морају да постоје код уговора о 
грађењу.

Разликујемо следеће врсте неуговорених грађевинских радова и 
то: вишкове радова, мањкове радова, непредвиђене радове, и накнад-
не радове. Овај рад за свој предмет има само анализу правног режи-
ма непредвиђених радова, а не и правни режим осталих неуговорених 
грађевинских радова. У том контексту, биће речи о: појмовном одређењу 
непредвиђених радова, непредвиђеним радовима као виду одступања 
од предмета уговора о грађењу, утицају непредвиђених радова на цену 
и рок, као и форми, садржини и року обавештења и сагласности код 
непредвиђених радова.

II Појам непредвиђених радова

Непредвиђени радови представљају такве грађевинске радове 
који нису предвиђени уговором о грађењу, који су узроковани ванред-
ним и непредвиђеним догађајима, а чије је предузимање нужно ради 
осигурања стабилности објекта или спречавања настанка штете.1 Из 
дате дефиниције произлази да је иста утемељена на три конститутивна 
елемента.

Прво, непредвиђени радови припадају групи тзв. неуговорених 
грађевински радова. То су радови који нису обухваћени уговором о 
грађењу. За разлику од вишкова радова, где је реч само о квантитатив-
ном одступању од предмета уговора о грађењу, код непредвиђених радо-
ва одступање може бити и квантитативно и квалитативно, у зависности 
од околности случаја. Мера одступања није од значаја за одређивање 
ове врсте радова, већ је довољно постојање одређеног одступања.

1 В. ЗОО, чл. 634; ПУГ, чл. 9 став 7 и чл. 19; Ј. Вилус, Уговор о грађењу, Грађевинска 
књига, Београд, 1968., стр. 65; Ј. Вилус, Грађанскоправна одговорност извођача и 
пројектанта, Грађевинска књига, Београд, 1973., стр. 99; М. Васиљевић, Трговинско 
право, Савремена администрација, Београд, 1995., стр. 506–507.
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Друго, узрок настанка непредвиђених радова су ванредни и 
непредвиђени догађаји. Законодавац примера ради наводи неке од 
ванредних и непредвиђених догађаја и то: неочекивану тежу приро-
де земљишта и неочекивану појаву воде. Поред наведених догађаја, то 
може бити и сваки други ванредни и непредвиђени догађај. Дакле, за-
конодавац узрок настанка непредвиђених радова одређује коришћењем 
комбиноване дефиниције, путем генералне клаузуле са примера ради 
набрајањем. У том контексту, на овом месту је потребно ближе одредити 
општи део дате дефиниције, односно појам ванредног и непредвиђеног 
догађаја, јер само такав догађај може бити релевантан за одређивање 
непредвиђених радова, а не и неки други. У том контексту, животни 
догађај који је по својим карактеристикама непредвидљив, ванредни, 
спољни и настао после закључења уговора о грађењу, једино претендује 
да буде квалификован као релевантан за одређивање непредвиђених 
радова. Поред наведеног потребно је још и да предметни догађај има 
одређено дејство на извршење грађевинских радова, као и да постоји 
изрочна веза између тог дејства и изазваних последица код предметних 
радова.

Предвидљивост је критеријум који је у употреби у јуриспруденцији 
приликом дефинисања одређених института. Приликом одређивања 
предвидљивости треба поћи од објективног мерила. У том контексту, 
потребно је утврдити да ли је приликом закључења уговора извођач као 
разумно, свесно и просечно лице морало знати, знало или могло зна-
ти за догађај који је од значаја за стипулисање предмета уговора или 
не. Уколико извођач као професионално и стручно лице у функцији 
грађевинара није знао нити је могао знати за постојање разумног сте-
пена наступања догађаја који је од значаја за извођење грађевинских 
радова,2 онда наступање таквог догађаја има карактер непредвиђеног 
догађаја који је релевантан за примену института непредвиђених ра-
дова. Насупрот томе, уколико је за такав догађај знао или морао зна-
ти, а и поред тога у предмет уговора није издејствовао стипулисање 
одређених радова, онда треба узети да је потписивањем таквог уговора 
дао гаранцију другој уговорној страни да такав догађај није од значаја 
за уговорене радове или да су у предмет уговора укалкулисани радови 
потребни за анулирање таквог догађаја. У овом случају, неће постојати 
потребне претпоставке за примену института непредвиђених радова, а 
независно од тога биће релевантно питање одговорности извођача за 
уредно извршење преузете уговорне обавезе.

2 „Непредвиђене сметње на терену градилишта могу да се узму у обзир једино 
ако су такве сметње неуобичајене и уколико нису могле разумно да се предвиде 
пажљивим прегледом пројекта или увиђајем на терену пре отпочињања радова“, Ј. 
Вилус, Уговор о грађењу, стр. 62.
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Поред непредвидљивости ЗОО изричито наводи да узрок 
непредвиђених радова потиче из ванредних догађаја. Појам ванредно-
сти треба тумачити у садејству са непредвидљивошћу. Непредвидљиви 
догађаји су ванредни догађаји, и обратно, редовни догађаји су 
предвидљиви догађаји. У филозофском смислу, само догађај који се 
десио први пут заиста је био непредвидљив.3 Оно што је карактери-
стично за одређивање ванредног догађаја јесте његова ретка учесталост, 
што се цени од случаја до случаја. Типичан пример ванредног догађаја 
је догађај више силе, у најширем смислу речи предвидљив, али са малим 
степеном вероватноће. Непредвидљиви догађаји су ванредни догађаји, 
догађаји са малим степеном предвидљивости, што је конститутивни 
елемент одређивања бића непредвидљивости.

Животни догађај који доводи до настанка непредвиђених радова, 
поред непредвидљивости и ванредности, мора бити и тзв. спољни догађај. 
Под спољним догађајем треба подразумевати догађај који има спољни 
карактер у односу на извођачево понашање. То је догађај чије наступање 
није проузроковано извођачевим чињењем или пропуштањем. То је 
догађај који се не може приписати извођачу. У обратном случају, уко-
лико је животни догађај који доводи до настанка непредвиђених радова 
настао из узрока који се може приписати извођачевом понашању, онда 
неће бити места примени института непредвиђених радова. Када гово-
римо о спољним догађајима, по правилу је реч о природним догађајима. 
У том контексту, ЗОО примера ради наводи неочекивану тежу природу 
земљишта и неочекивану појаву воде, као типичне догађаје који доводе 
до настанка непредвиђених радова.

Животни догађај који претендује да буде квалификован као ре-
левантан за одређивање непредвиђених радова мора настати након 
закључења уговора о грађењу. То не може бити догађај који је постојао у 
моменту закључења уговора, јер би онда као такав морао бити узет у об-
зир приликом стипулисања предмета уговора. Приликом закључења уго-
вора извођач као разумно, свесно и просечно лице мора узети у обзир све 
постојеће околности од значаја за извођење радова. Поред тога, он мора 
размотрити и све околности које су релевантне за наступање будућих 
догађаја, а који могу бити од утицаја на извођење грађевинских радо-
ва. Приликом ове активности, извођач мора поступати са уобичајеном 
пажњом стручног лица које се бави извођењем грађевинских радова. 
Резултат једне овакве операције јесте закључак о постојању разумног 
степена вероватноће о могућности наступања, односно ненаступања 
будућег догађаја релевантног за извођење грађевинских радова.

Животни догађај са напред наведеним особинама, није сам по 
себи довољан да се прогласи узроком за наступање непредвиђених 

3 В. Ј. Јанковец, Уговорна одговорност, Пословна политика, Београд, 1993., стр. 122.
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радова. Потребно је још и да такав догађај има утицај на извршење 
грађевинских радова. У том контексту, након закључења уговора о 
грађењу, по уобичајеном току ствари, наступају разноврсни догађаји, 
који нису од значаја за извршење уговорених грађевинских радова. 
Међутим, поред тих догађаја могу наступити и догађаји који могу бити 
од утицаја на извршење уговором утврђених радова. Уколико такви 
догађаји проузрокују извођење непредвиђених радова, онда се стичу За-
коном одређени услови да такви догађају буду проглашени узроком на-
станка непредвиђених радова, као конститутивног елемента одређења 
бића предметног института.

И наравно, између животног догађаја као узрока са једне стране 
и извршења неуговорених грађевинских радова са друге стране потреб-
но је да постоји узрочно-последнична веза. Потребно је да је та веза 
адекватна, односно непредвиђени радови треба да су могућа последица 
управо оног догађаја који је довео до њиховог настанка.

Треће, ЗОО одређује да се непредвиђени радови предузимају ради 
обезбеђења стабилности објекта или спречавања настанка штете. ПУГ 
поред наведених разлога, предвиђају још два разлога који се односе на 
обезбеђење правилног тока радова и обезбеђење нормалног коришћења 
изграђеног објекта. У том контексту, само радови предузети са циљем 
постизања наведене сврхе, могу бити квалификовани као непредвиђени 
радови.4 И обратно, радови који нису били нужни за постизање на-
значених ефеката, не могу бити третирани као непредвиђени радови. 
Нужност као критеријум разграничења, треба тумачити у контексту 
о коме је било речи код непредвидљивости. Фактичко је питање, који 
се све случајеви могу подвести под наведене разлоге предузимања 
непредвиђених радова. Наравно, и код овог конститутивног елемента, 
мора постојати адекватна узрочност између нужности и предузетих 
непредвиђених радова.

III Непредвиђени радови као вид одступања од предмета 
уговора о грађењу

Једна од специфичности уговора о грађењу је и та да се предмет 
уговора детаљно одређује кроз пројекат грађења. Свако одступање од 
пројекта грађења значи промену предмета уговора, те је потребно дати 
и одговор на питање да ли је за извођење непредвиђених радова потреб-
на сагласност наручиоца? У том контексту разликујемо три ситуације.

4 „Непредвиђени радови нису обухваћени уговором а морају се извршити јер без 
њих грађевина не би могла бити довршена.“ Тако: Ј. Јанковец, Привредно право, 
стр. 406.
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Прво, правно је могуће да извођач изведе непредвиђене радове пре 
давања обавештења наручиоцу да је наступио ванредни и непредвиђени 
догађај5 и прибављања сагласности од наручиоца за извођење 
непредвиђених радова. Ово је једна специфичност непредвиђених ра-
дова у односу на вишкове и накнадне радове. Правило је да је за сва-
ко одступање од пројекта грађења, односно предмета уговора потребна 
претходна писана сагласност наручиоца.6 Међутим, код непредвиђених 
радова извођач може те радове да изведе и без претходне писане саглас-
ности наручиоца уколико због хитности посла ту сагласност није могао 
да обезбеди.7 Овакво правило има свој основ у разлогу предузимања 
непредвиђених радова, а то је обезбеђење стабилности објекта или 
спречавање настанка штете односно отклањања могућности наступања 
других неповољних последица по наручиоца. Код оваквог стања ствари 
начело једнаке вредности давања намеће обавезу наручиоцу да испла-
ти посебну накнаду поврх уговорене накнаде за изведене непредвиђене 
радове.8

Друго, непредвиђени радови могу бити изведени после да-
тог обавештења наручиоцу о наступању ванредног и непредвиђеног 
догађаја и прибављања сагласности за извођење тих радова. Код 
ове ситуације разликујемо три подситуације. Прво, након пријема 
обавештења о наступању ванредног и непредвиђеног догађаја и захте-
ва за давање одобрења за извођење непредвиђених радова, наручилац 
има обавезу да се одмах, без одлагања изјасни о постављеном захтеву. 
Уколико наручилац тражену сагласност изда, онда извођач има право и 
обавезу да такве радове изведе. Друго, могуће је да наручилац на зах-
тев извођача негативно одговори, односно одбије давање сагласности за 
извођење непредвиђених радова. Полазећи од природе непредвиђених 
радова, то ће по правилу довести до обуставе извођења грађевинских 
радова генерално. За овај случај ЗОО прописује да наручилац може 
раскинути уговор ако би услед ових радова уговорена цена морала 

5 „Извођач је дужан без одлагања известити наручиоца о непредвиђеним догађајима 
и предузетим мерама“, ЗОО, чл. 634 став 3.

6 В. ЗОО, чл. 633; Ј. Јанковец, Привредно право, стр. 415; Ј. Вилус, Уговор о грађењу, 
стр. 63; Ј. Вилус, Грађанскоправна одговорност извођача и пројектанта, стр. 90; 
Д. Миленовић, Пословно право, Центар за публикације Правног факултета Ниш, 
2001, стр. 299.

7 В. 3ОО, чл. 634 став 1; ПУГ, чл. 19 став 2; Ј. Јанковец, Привредно право, стр. 416; 
Д. Миленовић, нав. дело, стр. 299. „Општеприхваћено је становиште да писмени 
налог не би требало да буде услов за исплату непредвиђених радова уколико је 
била реч о хитним и неодложним радовима“, Ј. Вилус, Грађанскоправна одговор-
ност извођача и пројектанта, стр. 99.

8 В. Б. Багојевић, В. Круљ, Коментар ЗОО, Савремена администрација, стр. 112; Д. 
Миленовић, нав. дело, стр. 299.
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бити знатно повећана, о чему је дужан одмах обавестити извођача о 
томе.9 Овим правилом се успоставља равнотежа у правима и обавеза-
ма између уговорних страна и равномерно врши расподела ризика по-
сла, јер непредвиђени догађај погађа у одређеном смислу и наручиоца и 
извођача. Извођачу се гарантује право на правичну накнаду за изврше-
не неопходне непредвиђене радове, док наручилац може да одустане 
од уговора уколико непредвиђени радови доводе до знатног повећања 
уговорене цене. Критеријум „знатно повећање цене“ треба тумачити у 
објективном контексту тј. да ли се по уобичајеном току ствари има сма-
трати да је дошло до значајног повећања цене? Насупрот томе, уколико 
непредвиђени радови не доводе до знатног повећања цене, онда наручи-
лац мора остати веран уговору, односно неће моћи од њега једнострано 
да одустане позивајући се на институт раскида уговора због наступања 
непредвиђеног догађаја. Треће, постоји могућност да наручилац по 
пријему обавештења и захтева извођача не да никакав одговор, одно-
сно пасивно се понаша – ћути. Поставља се питање, каква је позиција 
извођача у овој ситуацији? Овде треба дати одговор на питање да ли 
извођач има обавезу да непредвиђене радове изведе или не. Могућа су 
два одговора – да је извођач дужан да непредвиђене радове изведе, јер то 
произлази из његове основне обавезе, а то је да сагради сигурну и ква-
литетну грађевину.10 Основни недостатак оваквог приступа је постојање 
сазнања код наручиоца да је наступио ванредни и непредвиђени догађај. 
Постојање овог сазнања, ствара обавезу код наручиоца да заузме став и 
о томе извести извођача. Његово ћутање не значи одобравање. Пропи-
сани изузетак од обавезе прибављања сагласности се код овог случаја 
не може применити, јер разлог хитности због које се сагласност не може 
прибавити не постоји. Правило да извођач има право на правичну на-
кнаду за изведене непредвиђене радове треба тумачити као одредбу која 
штити позицију извођача, а не која намеће обавезу извођачу. Ћутање 
наручиоца ослобађа одоговорности извођача за штету која наступи као 
последица непредвиђених и ванредних догађаја. О обавези извођача да 
изведе непредвиђене радове је основано говорити онда када он није у 
могућности да извести наручиоца, а наручиоц не зна или не може да 
зна за ванредни догађај.11 Тада извођач има обавезу да предузме радње 
ради спречавања настанка штете, која произилази из његове уговорне 
обавезе и општег правног правила спречавања настанка штете. У овој 

9 „У случају раскида уговора, наручилац је дужан исплатити извођачу одговарајући 
део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне 
трошкове“, ЗОО, чл. 634 став 5 и став 6.

10 Тако: Б. Багојевић, В. Круљ, Коментар ЗОО, стр. 111.
11 „Непредвиђене радове, који нису хитни, извођач не сме изводити без писмене са-

гласности наручиоца“, Д. Миленовић, нав. дело, стр. 299.
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ситуацији извођач се може позвати на одредбу да су непредвиђени ра-
дови били нужни за обезбеђење стабилности објекта или спречавање 
настанка штете, те остварити права на накнаду.

Треће, ако уговор о грађењу садржи одредбу кључ у руке или неку 
другу сличну одредбу извођач се самостално обавезује да изврши ску-
па све радове потребне за изградњу и употребу одређеног целовитиг 
објекта, а уколико постоји група извођача онда је њихова одговорност 
према наручиоцу солидарна.12 Непредвиђени радови су радови који су 
нужни за изградњу и употребу одређеног објекта. Из тог разлога, уко-
лико у уговору о грађењу постоји клаузула кључ у руке, онда то значи 
да су непредвиђени радови у ствари уговорени грађевински радови, 
с том напоменом да је њихово наступање неизвесно. У овом случају 
утврђивање околности да ли због хитности посла извођач није могао да 
прибави претходну сагласност није од значаја. Исто тако, код оваквог 
стања ствари наручилац неће имати право да раскине уговор о грађењу, 
док извођач неће имати право на повећање угворене цене, а све то због 
појаве непредвиђених радова. Међутим, то не значи да није потребно 
утврдити природу непревиђених радова, већ напротив то је нужно, јер 
непредвиђени радови, поред вишкова и мањкова радова, јесу радови 
који су обухваћени клаузулом кључ у руке.

FIDIC услови за уговарање грађевинских радова у делу под нази-
вом Variations and Adjustments на целовит начин уређују промене пред-
мета код закљученог уговора.13 Прописани режим је утемељен на пра-
вилу да извођач не може да врши било какву промену и/или корекцију 
на трајним радовима без налога или одобрења надзорног органа. Није 
од значаја да ли је иницијатива за промене потекла од инжењера или 
извођача, већ је нужно да постоји сагласност инжењера да се може при-
ступити извршењу корекција. Промене се могу односити на сваки сег-
мент предмета уговора – количина, квалитет, ниво и положај, редослед 
и време извођења, изостанак позиција, промена материјала и опреме. 
Приступање променама је постављено као право (могућност) наручио-
ца, а обавеза извођача. Међутим, уколико извођач не може да удовољи 
изменама и корекцијама мора о томе одмах да обавести инжењера. Сад-
ржински посматрано, прописано је да налог или одобрење инжењера 
обавезно садржи опис корекције, програм извођења, начин вредновања 
и друге потребне елементе. Посебно је правило за извођење радова мањег 
обима или узгредне природе (Daywork). Овакви радови се предузимају 

12 В. ЗОО, чл. 640 став 1 и став 2; Ј. Вилус, Грађанскоправна одговорност извођача и 
прoјектанта, стр. 99. „Непредвиђени и вишкови радова обухваћени су клаузулом 
кључ у руке“, Пресуда Врховног суда Србије, Прев. 247/01 од 27.6.2001. године, Суд-
ска пракса трговинских судова: Часопис за привредно право, бр. 2/2003, стр. 211.

13 В. FIDIC услови за уговарање грађевинских радова, клаузула 13.
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на бази налога инжењера, а вреднују се према ценовнику додатних ра-
дова (Daywork Schedule) који је саставни део уговора. Уколико таквог 
прилога нема, одредба о овим радовима се не примењује.

Италијански грађански законик прописује промену предмета уго-
вора о делу (грађењу).14 У зависности од основа промене разликујемо 
три могућности. Прво, извођач не може вршити измене уговорених 
модалитета дела уколико их наручилац није одобрио писаним путем 
– тзв. споразумна измена нацрта. Код овог модалитета извођач неће 
имати право на накнаду уколико је цена одређена глобално, изузев у 
случају другачије погодбе. Друго, ако је за извршење по правилима за-
ната нужно извршити измене у нацрту, а стране се не сагласе око тога, 
онда је суд дужан да одреди измене које треба извршити у нацрту, као 
и одговарајуће измене у цени – тзв. нужне измене нацрта. Треће, на-
ручилац може вршити измене у нацрту, под условом да њихов износ не 
прелази једну шестину укупно уговорене цене. У овом случају извођач 
ће имати право на накнаду па чак и ако је цена одређена глобално. 
Међутим, ова одредба се неће применити када измене, иако се налазе 
испод прописаног максимума, повлаче знатније измене природе дела 
или количина у појединим врстама радова предвиђених уговором.

IV Утицај непредвиђених радова на уговорену цену и рок

Када анализирамо утицај непредвиђених радова на уговорену цену, 
постоји одређена дистинкција у односу на индентичну ситуацију код 
вишка радова. Тако, код вишка радова право извођача на накнаду за из-
вршене вишкове радова зависи од постојања или непостојања сагласно-
сти наручиоца за извођење таквих радова.15 Ако сагласност постоји онда 
ће постојати и право на накнаду за извршене вишкове радова. Од овог 
правила постоје два изузетка. То су клаузула кључ у руке16 и паушална це-
на17 који модофикују природу вишкова радова јер их третирају као уго-
ворене радове и покривене договореном ценом, те из тог разлога њихова 
појава не доводи до промене цене. Код непредвиђених радова правило је 
да уколико је непредвиђене радове било нужно предузети због стабилно-
сти објекта или спречавања настанка штете, а сагласност наручиоца због 
хитности посла није могла бити прибављена, онда извођач има право на 
правичну накнаду.18 Дакле, сагласност наручиоца се не тражи уколико 
иста није могла да се прибави због хитности посла. Тада ће извођач имати 

14 В. Италијански грађански законик, чл. 1659–1661.
15 В. ЗОО, чл. 633.
16 В. ЗОО, чл. 640; ПУГ, чл. 34. 
17 В. ПУГ, чл. 32.
18 В. ЗОО, чл. 634 став 4.
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правао на накнаду за извршене непредвиђене радове. Ако хитност посла 
није налагала извођење радова, онда постоји дужност извођача да пред-
метну сагласност прибави пре извођења радова. Ако и поред тога радове 
ипак изведе онда неће постојати обавеза наручиоца да исплати накнаду за 
те радове. Тада ће се применити опште правило да је за свако одступање 
од пројекта грађења потребна писана сагласност наручиоца. Дакле, изу-
зетак од општег правила подразумева постојање хитности поступања.19 
То је разлог због кога није потребно прибављати сагласност наручиоца. 
Ако те хитности нема, отпада и кауза изостанка сагласности. Међутим, 
и код непредвиђених радова, клаузула кључ у руке модификује наведено 
правило, јер ту уговорена цена покрива и све непредвиђене радове, те 
прибављање сагласност није потребно.20

За разлику од ЗОО, који не садржи одредбу о утицају непредви-
ђених радова на уговорени рок, Посебне узансе о грађењу садрже из-
ричиту одредбу о томе. Тако, правило је да извођач има право да захте-
ва продужење рока за извођење радова у случају у коме је због појаве 
непредвиђених радова био спречен да изводи радове. У том случају, 
продужење рока одређује се према трајању сметње, с тим да се рок 
продужује и за време потребно за поновно отпочињање радова и за 
евентуално померање радова у неповољније годишње доба.21 Реч је о 
тзв. случају продужења рока за извођење грађевинских радова услед 
промене предмета уговора. У том контексту, појава непредвиђених 
радова је класификована као једна од околности која због утицаја на 
промену предмета уговора, доводи до модификације рока за извођење 
грађевинских радова.

V Форма, садржина и рок обавештавања и сагласности код 
непредвиђених радова

Већ смо изнели да непредвиђени радови могу бити изведе-
ни и после датог обавештења наручиоцу о наступању ванредног и 
непредвиђеног догађаја и прибављања сагласности за извођење тих ра-
дова. Предметна сагласност се издаје у писаном облику јер је за свако 
одступање од пројекта, односно уговорених радова потребна писана 
сагласност наручиоца.22 У контексту изнетог потребно је дати одговор 
који се тиче форме, садржине и рока обавештења и сагласности.

19 В. ЗОО, чл. 634 став 1; ПУГ, чл. 19.
20 В. Ј. Јанковец, Привредно право, стр. 407.
21 В. М. Васиљевић, нав. дело, стр. 507; ПУГ, чл. 42 став 3 тачка 7.
22 Опште правило из ЗОО, чл. 633. На исти закључак упућује и чл. 630 у вези чл. 67 

ЗОО који одређује да уговор о грађењу мора бити закључен у писаном облику, што 
значи да и све његове измене и допуне морају бити учињене у том облику.
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У погледу форме разликујемо две ситуације. Прво, опште је пра-
вило да посао који није закључен у прописаној форми нема правно 
дејство уколико из циља прописа којим је одређена форма не произ-
илази шта друго. У одређивању циља због кога је форма установљена 
код предметне ситуације треба узети у обзир одредбу која нормира 
одступање од пројекта. Имајући у види природу непредвиђених радова 
да се закључити да писана форма установљена у циљу заштите интереса 
наручиоца, а не у циљу заштите извођача. То даље значи да непостојање 
писане сагласности наручиоца за извођење непредвиђених радова до-
води до непуноважности одступања од пројекта, односно уговорених 
радова, те извођач неће имати право на повећање уговорене цене по 
том основу. Међутим, наручилац може одобрити такво одступање, 
што ће довести до конвалидације.23 У случају сумње, терет доказивања 
постојања сагласности ће бити на извођачу. Законска је претпоставка да 
сагласност за одступање од пројекта мора бити издата у писаној форми. 
Из тог разлога уколико извођач радова не докаже постојање сагласности 
наручиоца неће моћи да оствари право на посебну накнаду за извршене 
непредвиђене радове. Друго, од овога треба разликовати ситуацију уко-
лико сагласности наручиоца за извођење непредвиђених радова уопште 
нема. Наиме, у односу на првонаведено, код ове ситуације изјаве воље 
наручиоца уопште нема, те питање постојања или непостојања форме 
није ни релеватно. По питању састављања писане исправе довољно је да 
извођач и наручилац потпишу исту писану исправу, или да свака страна 
потпише примерак писане исправе намењен другој страни.24

Садржина захтева извођача и сагласност наручиоца може бити 
потпуна или непотпуна. Потпуна саджина ће постојати уколико у наве-
деним писаним изјавама воље постоји опис непредвиђених радова које 
треба извести, цена и рок извођења таквих радова. Насупрот томе, уко-
лико захтев извођача и сагласност наручиоца садрже само опис радова, 
а не и цену и рок извођења таквих радова, онда су предметне писане 
изјаве воља непотпуне.25 У том контексту поставља се питање пуно-
важности дате непотпуне писане сагласности наручиоца за извођење 
вишка радова. У одговору на ово питање треба поћи од предмета са-
гласности. Наиме, законодавац изричито прописује да је за одступање 
од пројекта, односно предмета уговора потребна писана сагласност на-
ручиоца. Дакле, писана сагласност се односи на одступање од пројекта, 
односно на предмет уговора, а не на уговорену цену и рок. Наведе-
но упућује на закључак да и непотпуна сагласност производи правно 

23 „Правна теорија и судска пракса стоје на становишту да недостатак писане форме 
уговора о грађењу може бити конвалидиран његовим извршењем“, М. Васиљевић, 
нав. дело, стр. 502.

24 В. ЗОО, чл. 72 став 3.
25 Овакав став произлази из схватања о битним елементима уговора о грађењу – 

предмет, цена и рок. 
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дејство јер постоји сагласност за извођење непредвиђених радова. У 
овом случају, када је у питању цена основано је применити правило 
да наручилац има право на правичну накнаду за непредвиђене радове 
који су морали бити обављени.26 Када је у питању рок право је извођача 
да захтева продужење рока за време док су трајале сметње изазване 
непредвиђеним и ванредним догађајем, времену које је потребно за по-
новно оточињање и извођење радова и евентуално померање радова у 
неповољније годишње доба.27 FIDIC услови за уговарање грађевинских 
радова изричито прописују да налог инжењера или његова сагласност 
за извршење корекције обавезно садржи опис измене, програм и рок 
извођења, начин процене и друге потребне елементе.28 То даље значи, да 
је за правну ваљаност налога или сагласности потребно да садржи све 
прописане елементе, те да свака страна може да инсистира на доследној 
примени прописаног правила.

Временски посматрано разликујемо две ситуације. Прво, да ли 
је писана сагласност претходна – дозвола, или накнадна – одобрење, и 
друго, у ком року по сазнању за непредвиђене радова извођач мора да 
тражи сагласност, а наручилац да проследи одговор. Тумачењем одредби 
које су предмет анализе, да се закључити да је реч о претходној саглас-
ности, јер ако извођач непредвиђене радове изведе без претходне писане 
сагласности наручиоца онда неће имати право на повећање уговорене 
цене.29 У контексту наведеног, а посматрано са аспекта правне природе 
сагласности, произлази да одступање од пројекта није пуноважно ако 
претходно није прибављена сагласност наручиоца, те да извођач нема 
право на повећање уговорене цене. Међутим, уколико извођач накнад-
но прибави писану сагласност наручиоца за изведене непредвиђене ра-
дове, то ће довести до конвалидације посла – одступања од пројекта, те 
ће онда постојати и обавеза наручиоца да плати радове изведене по том 
основу. Извођач је дужан да одмах по сазнању за непредвиђене радове 
обавести наручиоца ради давања писане сагласности, док би наручилац 
исто тако без одлагања морао да се изјасни о постављеном захтеву. Рок 
за изјашњење би обухватио и време потребно да се наручилац упозна 
са захтевом извођача, као и време потребно да отпошаље свој одговор. 
FIDIC услови за уговарање грађевинских радова изричито прописују 
обавезу и извођача и инжењера да по захтеву друге стране одговоре 
хитно и без одлагања.

26 В. ЗОО, чл. 634 став 4.
27 В. ПУГ, чл. 42.
28 В. FIDIC услови за уговарање грађевински радова, клаузула 13.3. 
29 „Писмени налог се издаје пре отпочињања радова. Од овога би требало до-

зволити изузетак само у сличајевима хитних и неодложних радова“, Ј. Вилус, 
Грађанскоправна одговорност извођача и пројектанта, стр. 98. 
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REGULATION OF UNPREDICTABLE WORKS
IN AGREEMENT ON CONSTRUCTION

Summary

Unpredictable works are such construction works not covered by the 
agreement on construction, which are caused by the extraordinary and un-
foreseen events, which is a necessary undertaking to ensure the stability of the 
building or prevent damage.

Th e rule is that for any deviation from the construction project, actual 
object of the contract requires prior written consent of the employer. But, the 
contractor may undertake unpredictable works without the prior written con-
sent of the employer unless the urgency of the work could not provide consent. 
Th en the contractor will be entitled to fee for the executed unpredictable works. 
If the urgency of the work is not ordered execution of works, then there is the 
duty of contractor to obtain prior consent for execution of works. If contrac-
tor executes unpredictable works without prior consent then employer does not 
have to pay him compensation for such works. Th en the general rule applies 
that any departure from the construction project requires the written consent 
of the employer.

In the agreement on construction the parties may agree on the “turn-key” 
clause. In this clause the contractor is obligated to perform all work required for 
the construction and use of building, and employer is obligated to pay lump-
sum price. Th is clause covers unpredictable work. Contractor is obligated to 
carry out these works. On the other hand, the employer has no obligation to 
pay a special fee for executed unpredictable works.

Key words: agreement on construction, unpredictable works, “turn-key” 
clause, written consent.
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УГОВОРИ О КРЕДИТУ БЕЗ СРЕДСТАВА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА – БЛАНКО КРЕДИТИ

Резиме

У раду се на општи начин разматрају теоријска и практична 
питања уговора о кредиту без средстава обезбеђења, одн. тзв. блан-
ко кредита. Аутор полази од констатације да се кредит заснива на 
узајамном поверењу банке и клијента, али да основни ризик неизвршења 
уговора несумњиво сноси банка. Због тога банка најчешће тражи давање 
средства обезбеђења од стране корисника кредита или трећег лица. 
Ипак, ако је банка потпуно уверена не само у кредитну способност и 
солидност клијента, већ и у одсуство других, објективних ризика, може 
закључити и уговор о бланко кредиту. Карактер бланко кредита може 
имати свака врста кредита, али се најчешће јавља код новчаних креди-
та, посебно кредита кроз текући рачун. Поред правилне процене ризика, 
аутор анaлизира и посебне уговорне клаузуле које имају за циљ смањење 
ризика код бланко кредита, као што су негативне хипотекарне и за-
ложне клаузуле, клаузуле искључивости пословања са банком која је одо-
брила кредит, као и једностране изјаве воља других дужникових пове-
рилаца да неће захтевати исплату дуга пре враћања кредита. Затим 
се разматра значај кредитног лимита, који начелно не би требао да 
прелази 1/4 а највише 1/3 сопственог капитала корисника кредита. На 
крају рада аутор указује и на прописе о превеликој изложености банке 
према једном клијенту у праву Републике Србије.
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Кључне речи: уговор о кредиту, средства обезбеђења, бланко кредит, 
кредитни ризик, процена ризика, мере заштите од ризи-
ка.

I Кредитни ризик и његово покривање

За уговор о кредиту је карактеристично да се заснива на односу 
поверења између банке и клијента, корисника кредита. То поверење је 
узајамно.

Поверење банке у клијента се огледа у поверењу банке у ствар-
ну намеру (вољу) клијента да одговори својим уговорним обавезама, а 
то значи да врати кредитну суму, плати камату и евентуално другу на-
кнаду, у складу са уговором. Али поверење банке у клијента значи и 
поверење у његову способност за извршавање ових обавеза. Поверење 
банке у спремност (вољу) клијента да врати кредит и поверење у његову 
способност да то учини се заједно означавају као кредитна солидност 
клијента.1

С друге стране клијент закључењем уговора о кредиту такође 
показује поверење у банку. То поверење показује већ избором банке 
као даваоца кредита. Још значајније је, међутим, поверење које клијент 
исказује тиме што очекује да ће банка извршити своју уговорну обавезу. 
Наиме, код обезбеђених кредита клијент мора пре одобравања креди-
та да пружи средство обезбеђења, што би му могло нанети трошкове 
и другу штету ако банка не одобри кредит. Исто тако код свих кредита 
код којих банка не ставља кориснику кредита на располагање целу кре-
дитну суму одједном већ то чини у ратама или циклусима (кредит са 
пуштањем у течај по траншама, револвинг кредити, сезонски кредити, 
кредити кроз текући рачун у случају негативног салда и др.) постоји 
известан ризик за клијента да банка неће извршити своју уговорну оба-
везу. Известан ризик постоји и код кредита одговорности, а састоји се у 
томе што постоји одређена неизвесност да ли ће банка акцептирати или 
авалирати меницу, у складу са уговором.

1 Поверење као основа кредитног односа постоји и код кредитних уговора са сред-
ствима обезбеђења (тзв. обезбеђени или покривени кредити). Наиме, чак и код 
тако сигурних средстава обезбеђења каква су непокретности, покретне ствари 
стабилне тржишне вредности и првокласне хартије од вредности, не може се пот-
пуно искључити сваки ризик. Може доћи до пропасти непокретности, уништења 
или већег оштећења покретних ствари, непредвидљивог пада вредности хартија од 
вредности и сл. Због свега тога и код одлично обезбеђених кредитних уговора не 
сме бити запостављен елемент поверења, а то значи кредитна солидност клијента 
(В. Erich Schinnerer, Bankverträge, II Teil, Wien, 1958, стр. 3).
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Па ипак, мада је однос поверења узајаман, неспорно је да основ-
ни ризик уредног извршавања уговора о кредиту сноси банка. Она 
се уговором обавезује да другој страни, кориснику кредита, стави на 
располагање одређену суму новца (новчани кредити) или да за другу 
уговорну страну преузима одређену одговорност (кредити одговорно-
сти). У сваком случају након извршења своје уговорне престације, бан-
ка преузима пун ризик неизвршења или неуредног извршења обавезе 
корисника кредита. Корисник може код новчаних кредита да не врати 
кредитни износ или да га не врати на време, као што може и да не из-
врши своју обавезу обештећења банке код кредита одговорности. Због 
тога је сношење ризика код уговора о кредиту у основи једнострано, 
стварни ризик сноси само банка, док је ризик корисника кредита, бар 
у редовним економским временима, практично занемарљив. Због тога 
ће се имовинска равнотежа између уговорних страна дефинитивно 
успоставити тек када корисник кредита у потпуности изврши своју уго-
ворну обавезу враћања кредитне суме и плаћања камате и евентуалних 
других накнада.

С обзиром на овакав кредитни ризик банка може да поступи на 
два начина. Она може да се поузда у сам уговор о кредиту и да, у случају 
његовог неизвршења од стране корисника, тужбом код суда у редовном 
поступку настоји да се обештети. За овакав избор банка се може одлу-
чити ако има пуно поверење у корисника кредита, у његову солвент-
ност и пословну солидност. У том случају се ради о необезбеђеном или 
бланко кредиту тј. кредиту без средства обезбеђења. Овакви кредити се 
у банкарској пракси често означавају и као непокривени кредити.2

Основни проблем са необезбеђеним кредитима је у томе што бан-
ка има само облигационо потраживање према кориснику кредита. Ако 
из било ког разлога овај не жели, или не може, да врати кредитну суму 
или изврши другу уговорну обавезу, за банку настаје опасан ризик де-
финитивног сношења штете која због тога настане. Како се код уговора 
о кредиту најчешће ради о већим имовинским вредностима, то банке 
често захтевају неко додатно средство обезбеђења уредног извршења 
уговора од стране корисника. Ова средства могу бити персонална (лич-
на) и стварна, о чему ће касније бити више речи. У том случају говори 
се о обезбеђеним кредитима или кредитима са средствима обезбеђења, 
односно о покривеним кредитима.3

Покривање кредитног ризика банке додатним средствима обез-
беђења је не само у интересу банке већ и привреде у целини.4 Наиме, 

2 Manuel Falter, Die Praxis des Kreditgeschäft s, Stuttgart, 1971, стр. 34.
3 М. Falter, нав. дело, стр. 34.
4 В. Erich Schinnerer, Bankverträge, II. Teil, Wien, 1958, стр. 5.
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неуспешна наплата кредитне суме и камата не само да угрожава банку 
као финансијску организацију већ угрожава и улагаче у њу (акционаре 
и депозитаре). Евентуални стечај банке може да изазове крупне после-
дице за њене клијенте и да доведе до озбиљних поремећаја у привреди. 
Због тога се сматра да захтевање средства обезбеђења није изражавање 
неповерења према клијенту већ напросто захтев сигурног банкарског 
пословања.5

Ваља, међутим, имати на уму да ризик неизвршења уговорних 
обавеза по уговору о кредиту не мора увек бити субјективне нарави. 
Извршење уговорних обавеза могу угрозити или отежати и спољашње 
околности, пре свега мере државног регулисања. Такав утицај могу има-
ти пре свега мере пореске политике, али и мере монетарне и кредитне 
политике централне банке и друге мере. Све оне могу утицати не само 
на кредитну способност клијената, већ и саме банке.6

II Појам бланко кредита

Уговор о кредиту без средства обезбеђења је сваки кредитни 
уговор за чије извршење није предвиђено никакво посебно средство 
обезбеђења, ни реално ни персонално. Уобичајено је у банкарској 
пракси да се ови уговори називају бланко кредитним уговорима или 
једноставније, бланко кредитима.

Свака врста новчаног кредита као и кредита одговорности, може 
имати карактер бланко кредита. То може бити фиксни новчани кре-
дит, али и акцептни кредит, авални кредит и друге форме кредитних 
уговора. Најчешће се, ипак, јавља код кредита кроз текући (контоко-
рентни) рачун. Битно је само да за враћање кредита и извршење других 
обавеза корисника кредита није предвиђено никакво посебно средство 
обезбеђења. То значи да за ове обавезе одговара само корисник кредита 
својом општом имовином.

Како за кредитне обавезе одговара само корисник кредита својом 
имовином, то је кредитни ризик код бланко кредита повећан.7 Код кре-

5 Е. Schinnerer, нав. дело, стр. 5.
6 Одвојено од тога је питање да ли те околности, посебно мере монетарне и кредитне 

политике, представљају довољан основ да банка раскине уговор о кредиту. У 
банкарској теорији се сматра да у начелу то није довољан основ, јер би се тиме 
ризик промене услова кредитирања пребацио на кориснике кредита. Напротив, тај 
ризик, као ризик обављања сопствене делатности би банке морале саме да сносе 
(упор. Е. Schinnerer, нав. дело, стр. 5 и сл.).

7 Код бланко кредита банка је упућена искључиво на укупну имовину корисника 
кредита, без привилегованог права намирења на било којем њеном делу и без зах-
тева према трећим лицима као што је то случај код кредита са реалним и пер-
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дита са персоналним обезбеђењем кредитни ризик је умањен на тај на-
чин што поред корисника за обавезе из уговора о кредиту одговара још 
најмање једно лице (тзв. интерцесионар) својом имовином. При томе 
одговорност тог другог лица може бити различита. Она може бити акце-
сорна (јемство) или самостална (гаранција) солидарна или супсидијарна, 
ограничена и неограничена. Но, без обзира на врсте и модалитете одго-
ворности, за обавезе из уговора о кредиту ће увек уз корисника кредита 
одговарати у одређеној мери и неко друго лице, чиме се кредитни ризик 
банке смањује, а изгледи банке за намирење кредитних потраживања 
значајно повећавају.

Код кредита са реалним средствима обезбеђења кредитни ризик 
банке се на тај начин смањује што се успоставља привилеговано право 
намирења банке на одређеној ствари (непокретности, покретној ствари, 
хартијама од вредности, правима) корисника кредита или неког трећег 
лица (интерцесионара) чиме се изгледи банке на намирење кредитних 
потраживања такође значајно повећавају. Наиме, док се код персонал-
них средстава обезбеђења банка налази у конкурентној позицији са 
свим другим обичним повериоцима (а у подређеној позицији у односу 
на привилеговане повериоце) корисника кредита и интерцесионара, чак 
без обзира када је чије потраживање према овим лицима настало, дот-
ле се код реалних средстава обезбеђења (залога, хипотека, земљишни 
дуг и сл.) кредитно потраживање банке јавља као привилеговано 
потраживање с правом приоритетног намирења из вредности ствари 
која служи као средство обезбеђења и то према временском приоритету 
настанка, односно уписа оваквог права. На тај начин се обезбеђује бан-
ци право да се из вредности ствари која служи као средство обезбеђења 
намири не само пре свих обичних поверилаца, већ и пре других при-
вилегованих поверилаца чије је право на тој ствари настало касније 
од њеног. Наравно, поред овог привилегованог права банци стоји на 
располагању и право намирења из остале имовине корисника креди-
та, ако није успела да се у целини намири из вредности ствари која је 
служила као обезбеђења. Овог пута банка је, међутим, у конкурентској 
позицији са свим другим обичним повериоцима корисника кредита.

Ако би се бланко кредити поредили са кредитним уговорима са 
средствима обезбеђења, могло би се закључити да су они сличнији кре-
дитним уговорима са персоналним средствима обезбеђења него кредит-
ним уговорима код којих је средство обезбеђења реалног (стварноправ-
ног) карактера. Тако на пр. у односу према уговору о кредиту код којег 
се као средство обезбеђења јавља јемство неког трећег лица, уговор о 

соналним средствима обезбеђења. Због тога банка мора код бланко кредита да 
спроводи пажљив и строг надзор над корисником кредита, нарочито над његовим 
пословањем (упор. H. Bächler, Bankgeschäft e, Zürich, 1972, стр. 32).
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бланко кредиту се разликује само по томе што се кредитна потраживања 
могу намирити из вредности две имовине (имовине корисника и имови-
не јемца), док се код бланко кредита могу намирити само из вредности 
једне имовине, имовине корисника кредита. Карактер намирења, као и 
одговорност лица је, међутим, у оба случаја исти. Код кредита са ре-
алним средствима обезбеђења јавља се привилеговано право намирења 
и то не на целокупној имовини корисника (и/или евентуално интерце-
сионара) већ само на тачно одређеној ствари, због чега се ови кредити 
значајније разликују од бланко кредита.

Уговори о бланко кредиту често имају сезонски и револвинг ка-
рактер, будући да им је основна сврха да брзо и краткорочно задовоље 
потребу клијената за краткорочним кредитним финансирањем текућег 
пословања, са неравномерним или периодичним приливима. У сваком 
случају бланко кредит не би смео бити инструмент дугорочног инве-
стиционог кредитирања.8 То се постиже на тај начин што се уговором 
о бланко кредиту предвиђају релативно кратки рокови за повраћај кре-
дитне суме.

С обзиром на своје карактеристике, бланко кредит се означава и 
као кредит поверења, код којих је поверење банке у пословно поштење 
и солидност корисника кредита од посебног значаја.

III Процена ризика

Банка је код свих кредита, како необезбеђених тако и обезбеђених, 
суочена са одређеним ризицима. Заправо, сваки банкарски посао носи 
са собом одређене ризике. Због тога циљ банке не би смео да буде 
елеминисање сваког ризика у пословању, јер би то практично довело 
до имобилизације њеног пословања. Чувена је тако у банкарском све-
ту енглеска банкарска мудрост која гласи: „bankers who are so anxious 
to avoid risks will soon have no risks to avoid“9 („банкари који су толико 
плашљиви да избегавају ризике врло брзо ће имати ризик да немају шта 
да избегавају“ – превод Ј.Ш.В.). Награда банци не само за рад већ и за 
преузете ризике је камата и провизија (и евентуална накнада посебних 
трошкова).

8 Уместо за потребе дугорочног инвестиционог кредитирања, бланко кредит је по-
добан за краткорочно комерцијално финансирање, нарочито сезонских потреба 
банчиних клијената. Поред тога, пошто нема посебних средстава обезбеђења, по-
требно је да се пословна актива клијента добрим делом састоји од ствари које се 
могу лако и брзо продати (сировине, курентна роба и сл.), па се бланко кредит у 
том случају „ликвидира сам од себе“. В.: H. Bächler, нав. дело, стр. 75.

9 Цитирано према: Peter-Emsch Urs Stauff er, Das schweizerische Bankgeschäft , Th un, 
1972, стр. 209.
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Нужна упућеност банака на преузимање одређеног ризика не 
значи да оне не би требало да одговарајућим мерама смањују ризике 
на разумну меру. То код бланко кредита има нарочиту вредност. Бан-
ка мора свом потребном пажњом да анализира ризике, пре свега мора 
да испита платежну (кредитну) способност корисника кредита, као и 
његову спремност (вољу) да то учини.10 Она, дакле мора да процени да 
ли клијент хоће и може да врати кредит и да ли може бити присиљен да 
врати кредит. У нашем праву, уколико је корисник кредита физичко лице, 
банка има законску обавезу процене његове кредитне способности.11

Воља и способност клијента да врати кредит се могу процењивати 
на основу његових општих моралних карактеристика (ако се ради о фи-
зичком лицу) на основу понашања у дотадашњој пракси у односима са 
истом и другим банкама (ако се ради о правним али и физичким ли-
цима) и посебно на основу изгледа у његовог пословању и квалитета 
његових производа (услуга). Када анализа свих фактора ризика доведе 
до позитивног резултата, банка може преузети ризик закључења угово-
ра о кредиту без средства обезбеђења. Због тога банкарска тврдња да 
је бланко кредит за банку најсигурнији кредит, колико год на први по-
глед звучала парадоксално, у суштини је тачна, јер означава ситуацију 
у којој је банка на основу пажљиве процене свих околности дошла до 
закључка да ризик није велики и да није потребно посебно средство 
обезбеђења.12 Поред тога, искуство је показало да краткорочни, контро-
лисани бланко кредити по правилу нису извор банкарских губитака, а 
да у кризним временима солидност и одговорност привредника који се 
брзо прилагођава променама може бити боља гаранција да ће кредит 
бити враћен него неко средство обезбеђења које у таквим временима 
може нагло да изгуби своју вредност.13

Ипак, због начелно повишене изложености банке ризику код 
бланко кредита, у неким земљама постоје прописи који појединим 

10 Ову процену банка редовно чини пре одобравања кредита, а најкасније током 
процеса одобравања, да би могла донети правилну одлуку (упор. Oswald Hahn, 
Bankbetriebslehre, Stuttgart-Düsseldorf, 1967, стр. 104).

11 В. чл. 18 Закона о заштити корисника финансијских услуга (Службени гласник Ре-
публике Србије, бр. 35/2011).

12 Бланко кредит је често веома сигуран кредит јер банке код ове врсте кредита по-
себно пажљиво анлизирају бонитет корисника кредита, док то код кредита са ре-
алним или персоналним средствима обезбеђења често пута није случај (упор. М. 
Falter, нав. дело, стр. 35).

13 Теоријски гледано, бланко кредити су несумњиво ризичнији од кредита са сред-
ствима обезбеђења. Али, то важи само при свим осталим једнаким условима. 
Међутим, у пракси се много пута показало да је добар бланко кредит, као кредит 
код којег је банка пажљиво проценила солидност, ликвидност и солвентност свог 
клијента бољи него кредит обезбеђен средством које је подложно губитку своје 
вредности. (Н. Bächler, нав. дело, стр. 75).



7–9/2012. Јелена Шогоров Вучковић (стр. 160–171)

167

категоријама финансијских организација не дозвољавају давање таквих 
кредита. Тако у Швајцарској штедионице, кантоналне и локалне банке 
не могу давати овакве кредите, они су резервисани само за комерцијалне 
банке.14

Погрешно би, међутим, било мислити да код бланко кредита банке 
не предузимају никакве мере да смање ризике. Напротив, оне то редов-
но чине не само кроз процену ризика већ и кроз уговарање одређених 
клаузула у уговору о бланко кредиту. Главни смисао ових клаузула је 
да се што више сачува клијентова имовина као једини реални извор за 
враћање кредита и једини реални објект на којем се, за случај потребе, 
може спровести принудно извршење.

IV Посебне уговорне клаузуле

Пошто код бланко кредита банка рачуна с намирењем из целе 
имовине корисника кредита, разумљива је њена заинтересованост да 
при намирењу не буде у другом реду поверилаца, тј. да не буде приви-
легованих поверилаца. Због тога банке често уговарају клаузуле којима 
се корисници кредита обавезују да до враћања кредита неће накнадним 
повериоцима признавати привилеговано право намирења, јер би се 
тако умањивали изгледи банке да намири своје кредитно потраживање. 
У том смислу су карактеристичне тзв. негативне хипотекарне и заложне 
клаузуле.

Ако је уговорена негативна хипотекарна клаузула, то значи да 
се корисник кредита обавезао да до враћања кредита неће допуштати 
конституисање хипотеке на некој његовој непокретности. У случају да је 
хипотека већ постојала у тренутку закључења бланко кредитног угово-
ра, може се уговорити клаузула да се нове хипотеке неће успостављати 
нити ће се права по постојећој хипотеци повећавати. У неким правима 
је додуше одрицање власника од права да оптерети своју непокретност 
правно необавезујуће,15 али банке због тога уговарају клузулу на основу 
које у оваквој ситуацији имају право на моментални раскид уговора о 
кредиту.

Слично томе, у уговору о бланко кредиту се може унети и нега-
тивна заложна клаузула којом се корисник кредита обавезује да након 
закључења овог уговора неће допустити конституисање неког залож-
ног права на његовим покретним стварима, хартијама од вредности и 
правима у корист трећих лица, да се не би умањили изгледи банке на 
намирење.

14 В. Peter-Emsch Urs Stauff er, нав. дело, стр. 210.
15 В. на пр. чл. 812 Швајцарског грађанског законика.
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Наведене негативне клаузуле могу имати и такав карактер да је 
конституисање хипотеке или заложног права у корист неког треће лица 
могуће, али само уз сагласност банке.

По себи се разуме да наведене негативне клаузуле не пружају 
апсолутну заштиту банци од настанка привилегованих потраживања 
трећих лица. Оне само штите од настанка таквих потраживања уговор-
ним путем. Међутим, ако оваква привилегована потраживања настану 
по основу закона (законска заложна права заступника, комисионара, 
превозника, шпедитера и других лица, судска хипотека и др.) овакве 
уговорне клаузуле то не могу спречити.

Посебну категорију чине тзв. клаузуле искључивости.16 Банка по-
некад у уговор о бланко кредиту уноси клазуле којима обавезују корис-
ника кредита да свој укупан платни промет обавља искључиво преко 
ње, а преко других банка само уз њену сагласност. Смисао клаузула 
искључивости је да оствари пуну контролу над плаћањима корисника 
кредита и да на тај начин у сваком тренутку може да процени да ли на-
спрам њених кредитних потраживања и даље стоји целокупна имовина 
корисника кредита или не. Многе банке су претрпеле губитке управо 
због тога што су њихови корисници кредита успостављали везе са дру-
гим банкама и од њих добијали друге бланко кредите. Због тога су бан-
карске организације (односно удружења банка) у једном броју земаља 
успоставиле јединствени информациони систем у којем се региструју 
кредитна задужења свих клијената, чиме се постижу слични или бољи 
ефекти од оних који се постижу уговорним клаузулама искључивости, 
али је за банке најбоље ако се ове клаузуле комбинују са приступом 
међубанкарском информационом систему. Ако банка установи да је 
клијент противно прихваћеној клаузули искључивости закључио уго-
вор о бланко кредиту с неком другом банком, може да снизи лимит 
свог кредита (посебно ако се ради о кредиту кроз текући рачун) или да 
закључени уговор о бланко кредиту раскине (откаже).

Поред наведених, у пракси банака у свету јављају се понекад и 
уговори о бланко кредиту код којих рођаци или пријатељи корисника 
кредита, који су му раније дали новац на зајам, дају банци једнострану 
изјаву воље којом се обавезују да неће тражити враћање тог зајма пре 
него што корисник бланко кредита врати банци тај кредит.

V Остале мере заштите

Пошто код бланко кредита нема никаквог средства обезбеђења, 
банка је више него код кредита са средствима обезбеђења упућена на 

16 В. Peter-Emsch Urs Stauff er, нав. дело, стр. 211.
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прикупљање информација и документације од значаја за процену бони-
тета клијента и процену кредитног ризика уопште.

За јасну идентификацију клијента и утврђивање његових карак-
теристика посебно важан извор представљају јавни регистри. То су, пре 
свега, регистар привредних друштава и других привредних субјеката, 
земљишне књиге и други регистри непокретности, регистри залож-
них права на покретним стварима, пореске евиденције, евиденције о 
стечајевима и ликвидацијама, евиденције трговачких (привредних) ко-
мора и др.

Надаље, важан извор информација су документи које подноси сам 
клијент. Ти документи могу бити најразличитијег карактера, као што су 
пословни планови, евиденције о запосленима и др.

Коначно, извор информација могу бити и пословни партнери и 
нарочито конкуренти банчиног клијента, који могу дати драгоцене по-
датке о стању у бранши, коњунктури у одређеној привредној грани, 
пословним шансама клијента и др. Ипак, информације из овог извора 
морају увек бити додатно провераване и упоређиване са информацијама 
из других извора.

Посебно место у процени бонитета клијента и кредитног ризи-
ка имају рачуноводствени биланси. Код бланко кредита банка редовно 
тражи рачуноводствене билансе за неколико година уназад (обично од 
три до пет година) и то како билансе стања тако и билансе успеха.17 
Обично се каже да се из биланса све може видети, због чега они имају 
посебно место у поступку процене кредитног ризика. Ипак, то није 
увек тачно. Понекад се сачине лажни биланси, понекад се њима подаци 
не фалсификују, али се скривају или тако приказују да се не може ут-
врдити њихова тачна вредност. Због тога се у многим земљама биланси 
подвргавају независној контроли од стране ревизорских организација. 
На основу незaвисне анализе оне дају своје налазе („certifi ed fi nancial 
statements“) који за банке имају посебан значај.

Пажљиво анализирање клијентових биланса подразумева и 
детаљно анализирање свих позиција активе и пасиве. Код активе је по-
себно значајно утврдити реалну наплативост клијентових потраживања, 
а код пасиве евентуално постојање привилегованих потраживања не-
ких поверилаца према клијенту. Тек на тај начин се може одредити 
сопствени капитал клијента који ће стварно стајати на располагању за 
измиривање његових кредитних обавеза према банци по основу бланко 
кредита.

17 У стабилним привредама и добрим банкарским системима банке траже билан-
се клијента за последње 2–3 године. Тако у Швајцарској банке траже билансе за 
последње две године (в. Peter-Emsch Urs Stauff er, нав. дело, стр. 213).
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Понекад банке прихватају да преко свог представника буду 
заступљене и у органима клијента, пре свега у надзорном органу (над-
зорном одбору и сл.) или чак и у управи, све с циљем да остваре што 
бољи увид у текуће пословање клијента и његов стварни бонитет.

VI Кредитни лимит

Када на основу свих расположивих података и докумената ут-
врди бонитет клијента и оцени кредитни ризик, банка треба да одлучи 
о висини кредита који би могла да одобри. Кроз одређивање кредитног 
лимита банка такође остварује заштиту свог, иначе необезбеђеног, кре-
дитног потраживања.

Сматра се да је добро одређен кредитни лимит ако је банка одре-
дила кредитну суму бланко кредита која не прелази 1/4 а највише 1/3 
сопственог капитала клијента, тј. капитала који би стајао на распо-
лагању за кредитно потраживање после измирења свих других обавеза 
клијента.18

При одређивању кредитног лимита неопходно је имати у виду 
укупну кредитну способност неког привредног субјекта. Код друштава 
капитала посебан значај имају основни капитал и средства резерви, али 
код друштава лица се сопственом капиталу друштва мора додати и при-
ватна имовина неограничено одговорних чланова тих друштава.

VII Заштита банке од ризика превелике изложености

У савременом банкарству постоје законски прописи или пропи-
си централне банке који имају за циљ да спрече превелику изложеност 
банке према једном клијенту, без обзира колико велик и солидан он био. 
Смисао оваквих прописа је да се спречи превелика упућеност, па тиме и 
зависност, банке од једног њеног клијента. Ти прописи важе за кредите 
уопште, али имају посебан значај код бланко кредита.

У нашем праву правила о дозвољеној изложености банке према 
одређеним лицима су прописана Законом о банкама из 2005. године.19

18 В. Peter-Emsch Urs Stauff er, нав. дело, стр. 214. Слично: Н. Bächler, нав. дело, стр. 
76.

19 Према прописима Закона о банкама из 2005. године (Службени гласник Републике 
Србије, бр. 107/2005), изложеност банке према једном лицу или групи повезаних 
лица не сме прећи 25% капитала банке (чл. 33 ст. 3 ЗБ). Међутим, ако је лице пове-
зано с банком, изложеност банке према том лицу не сме прећи 5% капитала банке 
(чл. 33 ст. 4 ЗБ), а укупна изложеност банке према свим лицима повезаним с бан-
ком не сме прећи 20% капитала банке (чл. 33 ст. 5 ЗБ).
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LOAN CONTRACTS WITHOUT COLLATERAL – 
UNSECURED LOANS

Summary

Th e paper discusses the theoretical and practical issues of the loan con-
tract without collateral, i.e. the so-called unsecured loan in general. Th e author 
begins by emphasizing that the loan is based upon mutual trust between banks 
and clients, but that the primary risk of the breach of contract undoubtedly is 
borne by the bank. Th erefore, the bank usually requires provision of collateral 
by the borrower or a third party. However, if the bank is fully convinced not 
only in the creditworthiness of the client, but in the absence of other objective 
risk, it may enter into an unsecured loan contract. Any type of loan can have a 
character of an unsecured loan, but it is most common in cash loans, especially 
loans based on the current account. In addition to proper risk assessment, the 
author analyzes the special contract clauses that aim to reduce credit risk in un-
secured loans, such as negative mortgage and pledge clauses, exclusivity clauses 
to do business with the bank that has granted the loan, as well as the unilateral 
statements of the debtor’s other creditors stating that they would not require 
payment of debt before the loan repayment. It then considers the importance 
of the credit limit, which generally should not exceed 1/4 and maximum of 1/3 
of the equity of the borrower. Finally, the author points out the regulations on 
over-exposure to one client in the law of the Republic of Serbia.

Key words: loan contract, collateral, unsecured loan, credit risk, risk 
assessment, risk protection measures.
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СПОРАЗУМНА СУДСКА ЗАЛОГА У СВЕТЛУ
НОВИХ МОГУЋНОСТИ ЕФИКАСНОГ НАМИРЕЊА

Резиме

Поред низа законодавних реформи које су све државе настале на 
простору некадашње СФРЈ преузеле у циљу олакшаног намирења залож-
ног повериоца, већина њих је задржала могућност заснивања добровољног 
заложног права на покретним и непокретним стварима пред судом, 
ослањајући се на концепт института из новелираног Закона о изврш-
ном поступку из 1978. године. Несумљиво да је добровољна судска за-
лога у условима преласка на тржишне услове привређивања допринела 
ефикаснијем поступку намирења, због чега је нашла своје оправдање у 
пракси и потиснула класичну уговорну залогу. Такво стање се оправда-
ва чињеницом да је у време увођења овог института у правни систем 
бивше СФРЈ, намирењу поверилаца у извршном поступку претходило 
вођење парничног поступка ради добијања извршне исправе. Међутим, 
сада када постоји могућност да заложни поверилац добије извршни на-
слов у тренутку заснивања обезбеђења без вођења судског поступка, 
па чак и да по доспелости потраживања поведе вансудски поступак 
намирења без учешћа суда, мишљења смо да ће се овај институт по-
казати сувишним у пракси.

Кључне речи: споразумна судска залога, извршна исправа, нотарска из-
вршна исправа, судско намирење, вансудско намирење.
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I Уводне напомене

Конституисањем залоге заложни поверилац стиче право нами-
рења из вредности заложене ствари, ако заложни дужник не испуни 
своју обавезу о доспелости. Право намирења заложног повериоца под-
разумева његово овлашћење да захтева продају заложене ствари и на-
плату потраживања из добијене вредности. Према европској традицији 
намирење заложног повериоца се врши у судском извршном поступку 
који се покреће извршним насловом по правилу стеченим у парнич-
ном поступку,1 уз поштовање начела официјелности. На простору 
некадашње Југославије ово начело је дуго важило као основни прин-
цип приликом намирења поверилаца код заложног права на покретним 
стварима и правима, као и код залоге на непокретности. Међутим, оно 
се у савременом праву због развоја тржишне привреде показало као 
сметња ефикасној процедури. Да би поверилац принудно намирио своје 
доспело потраживање путем залоге, морао је да прође кроз парнични 
и извршни поступак, што је знатно успоравало поступак реализације. 
Неефикасност наплате потраживања је делимично отклоњена појавом 
споразумног судског заложног права на покретним и непокретним 
стварима, која је у правни систем бивше СФРЈ уведенa Новелама тада 
важћег Закона о извршном поступку из 1990. године.2 Основна ка-
рактеристика ове залоге је да споразум странака има снагу судског 
поравнања, дакле извршне исправе, на основу кога је суд када утврди да 
је постао извршан, доносио решење о извршењу и спроводио извршење 
по правилима која важе за извршење на непокретним, односно покрет-
ним стварима.

Поред низа законодавних реформи које су све државе настале 
на простору некадашње СФРЈ преузеле у циљу олакшаног намирења 
заложног повериоца, већина њих је задржала могућност заснивања 
добровољног заложног права на покретним и непокретним стварима 
пред судом, ослањајући се на концепт института из новелираног За-
кона о извршном поступку из 1978. године.3 Аутор ће у раду служећи 
се нормативним и компаративним методом настојати да одреди да ли 
овај институт и даље налази своје оправдање у пракси, уколико се узму 
у обзир законодавне активности у овим државама преузете ради олак-
шаног прибављања извршног наслова и увођења правила о вансудском 
намирењу. У том циљу ћемо анализирати релевантне прописе из об-
ласти материјалног и процесног права Републике Србије, Републике 

1 Мелиха Повлакић, Трансформација стварног права у БиХ, Сарајево, 2009, стр. 256.
2 Службени лист СФРЈ, бр. 27/90. 
3 Закон о извршном поступку (Службени лист СФРЈ, бр. 20/78, 6/82, 74/87, 20/90, 

27/90, 35/91; даље у тексту: ЗИП 78).
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Црне Горе, Републике Хрватске као и ентитетске законе Босне и Хер-
цеговине (у даљем тексту: земље у региону). Предмет рада неће бити 
прописи Републике Македоније и Републике Словеније, обзиром на то 
да важећим Законом о извршењу Републике Македоније4 овај институт 
није предвиђен, док Закон о поступку извршења и осигурања Републике 
Словеније прописује да се добровољно, извршно заложно право може 
основати само пред нотаром.5

II Опште карактеристике споразумне судске залоге

Споразумна судска залога је као средство обезбеђења потраживања 
у правни поредак бивше СФРЈ уведена изменама и допунама савезног 
ЗИП 78. Реч је о залози која се заснива на споразуму закљученим пред 
судом, а којим стране потврђују постојање потраживања и утврђују 
његову доспелост, те изјављују вољу да се то потраживање обезбеди 
заложним правом.6 Након закључења овог споразума, суд је решењем 
одређивао укњижбу заложног права на непокретности, односно по-
пис покретних ствари дужника наведених у споразуму странака, и то 
решење је имало значај решења о обезбеђењу.7 Тако одређена укњижба, 
односно попис ствари дужника деловало је и према трећим лици-
ма, која су те покретне односно непокретне ствари стекла касније, па 
је поверилац могао ради наплате свог потраживања извршење спро-
вести на имовини дужника без обзира што је она накнадно постала 
имовина трећег лица.8 Добровољна судска залога представља ефи-
касно обезбеђење потраживања, јер се поверилац може намирити из 
предмета залоге без претходног вођења парничног поступка на основу 
закљученог судског поравнања које представља извршну исправу. Ова 
извршна исправа омогућава да се поступак обезбеђења, одмах после 
доспелости потраживања, претвори у поступак извршења.9 Мишљења 

4 Закон за извршување (Службени весник на Република Македонија, бр. 35/2005, 
50/06, 129/06, 8/08). О новинама које је овај закон увео у македонско извршно 
право в.: Арсен Јаневски, „Нови закон о извршењу Републике Македоније и улога 
извршиоца“, Европски правник, бр. 3/2007, стр. 89–100.

5 Закон о извршби и заворовању (Урадни лист Републике Словеније, бр. 51/98, 11/01, 
87/02, 16/04, 17/06, 69/06, 115/06, 93/07, 37/08, 45/08, 51/10, 26/11), чл. 250. 

6 Милош Живковић, Акцесорност заложних права на непокретности, Београд, 2010, 
стр. 156.

7 Чл. 251г ЗИП 78. 
8 Небојша Шаркић, Драган Рашић, „Обезбеђење поверилаца у извршном поступку“, 

Правни живот, бр. 5–6/1993, стр. 680.
9 Гордана Станковић, „Заснивање заложног права на непокретности у поступку 

обезбеђења“, Правни живот, бр. 11–12/91, стр. 1506. 
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смо да ово решење не штети интересима дужника, јер се продаја зало-
жене ствари врши у судском извршном поступку, уз поштовање начела 
официјелности. Заложно право на покретним и непокретним правима 
на основу споразума странака је врста судске залоге, која за разлику од 
принудног судског заложног права настаје сагласношћу дужника, или 
власника непокретности, пре поседовања извршне исправе. Такође, пу-
тем добровољне судске залоге могу се заложити и ствари које су изузете 
од извршења.10 По мишљењу неких аутора овај поступак има хибридну 
природу и састоји се од две етапе које су временски и функционално 
повезане: прва етапа је претходни поступак и она представља сурогат 
парничног поступка, док се у другој етапи спроводи редовни посту-
пак обезбеђења новчаних потраживања заснивањем судског заложног 
права.11 Због тога се хипотека заснована на овај начин у литератури 
означава и као „судска извршна хипотека“.12

Иако је међу теоретичарима неспорно да је споразумна судска за-
лога у пракси одиграла позитивну улогу и због ефикаснијег поступка 
намирења потиснула класичну уговорну залогу, у литератури се истичу 
одређени недостаци овог института. Као основна слабост споразумног 
судског заложног права наводи се његова уређеност процесним нор-
мама, због чега се споразум странака не би могао побијати по прави-
лима облигационог, већ процесног права која су прописана за судско 
поравнање.13 То значи да ће дужник, уколико жели да оспори споразум 
о заснивању споразумне судске залоге морати да води парнични посту-
пак, јер је за изјављивање правних лекова у извршном поступку потреб-
но прво тужбом у парничном поступку поништити судско поравнање. 
При томе се наглашава да је овај недостатак посебно значајан ако је у 
питању заснивање уговорне судске хипотеке. Закључење овог спора-
зума је по правилу услов за одобрење кредита па дужник и власник 
признају постојање и износ обезбеђеног потраживања још пре него што 
им кредит буде исплаћен.14 У вези са тим се критикује и став прихваћен 
у судској пракси по којем би споразум о обезбеђењу представљао из-

10 В.: Михајло Дика, „Судско осигурање потраживања на темељу споразума страна-
ка“, Законитост, бр. 9–10/91, стр. 1032–1034; Илија Бабић, Основи имовинског пра-
ва – Увод у грађанско право и Стварно право, Београд, 2008, стр. 287; Душко Медић, 
Хипотека и остала средства обезбеђења потраживања – стање и правци развоја, 
Бања Лука, 2005, стр. 44; Зоран Рашовић, Стварно право, Подгорица, 2010, стр. 
558; Г. Станковић, нав. чланак, стр. 1506. 

11 Г. Станковић, нав. чланак, стр. 1505. 
12 М. Живковић, нав. дело, стр. 156.
13 Д. Медић, „Стицање хипотеке на основу споразума пред судом и нотарски обрађене 

исправе“, Правни живот, бр. 10/05, стр. 464.
14 М. Живковић, нав. дело, стр. 158. 
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вршну исправу само за реализацију залоге, а не и за намирење из остале 
имовине дужника због чега је такво решење нецелисходно, јер се ради 
о судском поравнању.15 Поједини аутори говоре о томе да је регулисање 
добровољног заложног права у поступку пред судом у извршном по-
ступку довело у питање његов добровољни карактер, те је увођење 
овог института заправо представљало нови начин прибављања из-
вршне исправе.16 Код залагања покретних ствари, као спорно питање 
јавља се давање у залогу ствари без пристанка власника, па како судско 
поравнање не представља доказ залогодавчевог власништва на ствари 
овај спор би се морао решавати у посебној парници.17 На крају при-
сутан је и став да у поступку обезбеђења није било потребно уноси-
ти могућност заснивања заложног права на покретним и непокретним 
стварима на основу споразума странака, јер је исти резултат могао бити 
остварен према одредбама Закона о парничном поступку о начинима 
закључења судског поравнања.18

Не оспоравајући оправданост изнетих критика, сложили бисмо се 
са мишљењем професора Дике да је спорна питања која су се јавила у 
примени овог института, требало решити законодавном иницијативом, 
иако је одговор на многе од њих дала пракса.19 У том правцу су по-
ступили једино редактори Овршног закона Републике Хрватске,20 док је 
већина других новонасталих држава из бивше СФРЈ задржала могућност 
заснивања заложног права на покретним и непокретним стварима на 
основу споразума странака преузимајући одредбе новелираног ЗИП 78.

15 М. Живковић, нав. дело, стр. 160; М. Повлакић, нав. дело, стр. 241. У хрватској 
доктрини се истиче да поверилац чије је потраживање обезбеђено добровољном 
судском залогом може да бира хоће ли исто намирити из вредности предмета зало-
ге, или из другог предмета који је у саставу дужникове имовине, в.: Никола Гавела 
(редактор), Татјана Јосиповић, Игор Глиха, Владо Белај, Златан Стипковић, Ствар-
но право, Загреб, 2007, стр. 282; М. Дика, нав. чланак, стр. 1032. 

16 М. Повлакић, нав. дело, стр. 246. Супротно в.: Н. Гавела (редактор), Т. Јосиповић, 
И. Глиха, В. Белај, З. Стипковић, нав. дело, стр. 269.

17 Едита Чулиновић Херц, Уговорно осигурање тражбина залагањем покретних ства-
ри без предаје ствари у посјед вјеровника, Ријека, 1998, стр. 41. Потребу да се ова 
врста располагања одобри од стране надлежног органа правног лица, обзиром на 
то да се они често јављају као дужници у овој врсти поступка истиче Небојша 
Шаркић, Младен Николић, Коментар закона о извршном поступку, Београд, 2006, 
стр. 448–449.

18 Ранко Кеча, „Реформа извршног поступка Републике Србије“, Правни живот, бр. 
12/2004, стр. 36.

19 М. Дика, нав. чланак, стр. 1038.
20 Овршни закон (Народне новине Републике Хрватске, бр. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 

194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08). Истa решења садржи и важећи Овршни закон 
(Народне новине Републике Хрватске, бр. 139/10, 125/11, 150/11, 154/11, 12/12; даље 
у тексту: ОЗ).
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III Споразумна судска залога у земљама у региону

У праву Републике Србије, важећи Закон о извршењу и обезбе-
ђењу,21 задржава могућност конституисања добровољне судске за-
логе у поступку обезбеђења пред извршним судом, који се покреће 
заједничким предлогом повериоца и дужника.22 Предлог је двојако 
усмерен: прво да се тако омогући настанак извршне исправе, судског 
поравнања о постојању и доспелости потраживања повериоца и друго, 
да се новчано потраживање повериоца утврђено поравнањем обезбеди 
заснивањем одговарајућег заложног права.23 Као и два раније донета за-
кона о извршном поступку, из 2000.24 и 2004.25 године, ЗИО РС преузи-
ма суштински неизмењена решења о овом институту из савезног ЗИП 
78. Новина је је што поверилац конституисањем ове форме обезбеђења 
на покретним стварима стиче регистарско заложно право, јер се по 
одредбама ЗИО РС залога стиче уписом у надлежни регистар.26

У праву Републике Хрватске институт доборовљне судске за-
логе налази своје место међу општим одредбама Закона о власништ-
ву и другим стварним правима, којима је предвиђено да је правни 
темељ његовог оснивања заложни уговор склопљен у облику судског 
записника.27 Доношењем Овршног закона 1996. године, хрватски зако-
нодавац је детаљно уредио сам поступак и начин оснивања ове форме 
обезбеђења, регулисајући до тада многа спорна питања која су се јавила 
у пракси. Таква решења су унета и у важећи ОЗ. За разлику од решења 
савезног ЗИП 78, ОЗ предвиђа да предмет добровољне судске залоге 
могу бити и неновчана потраживања,28 да се залога може успоставити, 
осим покретних и непокретних ствари, и на другим објектима,29 као и 

21 Закон о извршењу и обезбеђењу (Службени гласник Републике Србије, бр. 31/11; 
даље у тексту: ЗИО РС).

22 Чл. 257–267 ЗИО РС.
23 Р. Кеча, Грађанско процесно право – приручник за полагање правосудног испита, 

Београд, 2011, стр. 542.
24 Закон о извршном поступку (Службени лист СРЈ, бр. 28/2000). 
25 Закон о извршном поступку (Службени гласник Републике Србије, бр. 125/2004).
26 В.: чл. 267. ст. 3 ЗИО РС. О поступку обезбеђења према новом ЗИО РС в.: Никола 

Бодирога, „Поступак обезбеђења по новом Закону о извршењу и обезбеђењу“, у: 
Светислав Табороши (уредник), Развој правног система Србије и хармонизација са 
правом ЕУ – прилози пројекту 2011, Београд, 2012, стр. 237–257.

27 Закон о власништву и другим стварним правима (Народне новине Републике 
Хрватске, бр. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 
153/09; даље у тексту: ЗВ РХ), чл. 312–313. 

28 В.: чл. 267 ст. 4 и ст. 5 ОЗ.
29 В.: чл. 266 ОЗ.



ПРИВРЕДНИ УГОВОРИ И СПОРОВИ Право и привреда

178

да се њоме може обезбедити будуће одредиво потраживање.30 ОЗ из-
ричито регулише могућност давања у залогу ствари или права и за туђи 
дуг31 и прописује да се законска правила о заштити дужника, о изузећу 
од извршења и ограничењу извршења на одређеним предметима, не 
примењују на доборовољно судско заложно право.32 Од почетка приме-
не Закона о Уписнику судских и јавнобележничких осигурања тражбина 
вјеровника на покретним стварима и правима,33 поверилац заснивањем 
овог средства обезбеђења потраживања на покретним стварима, стиче 
регистарско заложно право,34 а предмет осигурања може бити и скуп 
покретних ствари које се могу заложити путем „лебдеће залоге“.35 Као 
посебну подврсту добровољног судског заложног права у Републици 
Хрватској, неки аутори наводе и случај оснивања судског заложног 
права на досуђеној некретнини на основу решења о досуди, када ку-
пац досуђене некретнине не располаже новчаним средствима којима би 
исплатио цену.36 Суд ће тада на предлог купца, који у часу доношења 
решења о досуди има закључен уговор о кредиту, одредити да се на-
кон правноснажности решења о досуди и исплати ценe, у земљишну 
књигу истовремено са уписом купца као власника спроведe и упис за-
ложног права у корист даваоца кредита.37 Поред судског добровољног 
заложног права на покретним и непокретним стварим, ОЗ је регулисао 
и јавнобележничко заложно право на основу споразума странака који 
се склапа у облику јавнобележничког акта, односно солемнизиране при-
ватне исправе уз суделовање јавног бележника.38

У Федерацији Босни и Херцеговини (ФБиХ) Закон о извршном 
поступку не регулише поступак обезбеђења, али мeђу прелазним и зав-

30 В.: чл. 268 ОЗ. 
31 В.: чл. 273 ОЗ. 
32 В.: чл. 272 ст. 5 ОЗ. 
33 Закон о уписнику судских и јавнобележничких осигурања тражбина вјеровника на 

покретним стварима и правима (Народне новине Републике Хрватске, бр. 121/05; 
даљу у тексту: ЗУ)

34 Почетком примене ЗУ, на основу чл. 42, чл. 43 ст. 5, престали су да важе чл. 266 и 
245ц тада важећег Овршног закона на основу којих се добровољно судско заложно 
право на покретним стварима стицало пописом истих, коју је одређивао и спрово-
дио суд, а публицитет се остваривао објављивањем огласа у Народним новинама.

35 В.: чл. 38 ЗУ. 
36 Татјана Јосиповић (редактор), „Нова стварноправна осигурања тражбина у Репу-

блици Хрватској“, у: Стварноправна уређења транзицијских земаља, Загреб, 2009, 
стр. 440. 

37 В.: чл. 154 ОЗ.
38 В.: чл. 269–272 ОЗ. Јавни бележници су у хрватски правни систем уведени Законом 

о јавном биљежништву (Народне новине Републике Хрватске, бр. 78/93, 29/94, 
16/07, 75/09; даље у тексту: ЗЈ РХ). 



7–9/2012. Јелена Бркић (стр. 172–185)

179

ршним одредбама предвиђа привремену примену одредби новелира-
ног ЗИП 78 о заснивању добровољне судске залоге, док се заснивање 
залоге на темељу споразума странака не уреди посебним законом.39 У 
Републици Српској Законом о извршном поступку је предвиђено слич-
но решење.40 Непрецизна законскa формулација ових одредби из којих 
нејасно произилази да ли је законодавац имао у виду доношење посеб-
ног закона о овом институту и који би то закон био, оставиле су от-
ворено питање да ли је након увођења службе нотара у оба ентитета, 
могуће заснивати залогу на основу споразума у поступку пред судом.41 
У литератури се истиче став да теоријски та могућност стоји, али да ће 
се у пракси овај институт показати сувишним, јер ће се исти ефекти 
моћи постићи на много једноставнији и бржи начин.42

У Закону о извршењу и обезбеђењу Републике Црне Горе43 су зад-
ржана иста решења о могућности заснивања споразумне залоге у по-
ступку пред судом, као и у ЗИП 78, с том разликом што је одређивање и 
спровођење извршења, на основу споразума странака као извршне ис-
праве, поверено јавном извршитељу.44

III Неке друге могућности ефикасног намирења заложног 
повериоца у земљама у региону

Потреба за брзом и ефикасном процедуром коју намеће правни 
промет, довела је у транзицијским земљама до низа законодавних про-
мена у области материјалног и процесног права како би се убрзао посту-
пак реализације грађанских субјективних права. Те реформе иду у два 
правца: у правцу олакшања прибављања извршног наслова и у правцу 
ефикаснијег и олакшаног намирења повериоца.45

39 Закон о извршном поступку Федерације Босне и Херцеговине (Службене новине 
ФБиХ, бр. 32/03; даље у тексту: ЗИП ФБиХ), чл. 227. 

40 Закон о извршном поступку Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, 
бр. 59/03, 85/03, 64/05 и 118/07; даље у тексту: ЗИП Републике Српске), чл. 230. 

41 В.: М. Повлакић, нав. дело, стр. 244. У ФБиХ нотари су почели са родом у мају 2007. 
године на основу Закона о натарима ФБиХ (Службене новине Федерације Босне и 
Херцеговине, бр. 45/02; даље у тексту: ЗН ФБиХ) а у Републици Српској у марту 
2008. године на основу Закона о нотарима Републике Српске (Службеник гласник 
Републике Српске, бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11; даље у тек-
сту: ЗН Републике Српске).

42 Д . Медић, нав. чланак, стр. 464; М. Повлакић, нав. дело, стр. 246–247.
43 Закон o извршењу и обезбјеђењу Републике Црне Горе (Службени лист Црне Горе, 

бр. 36/2011; даље у тексту: ЗИО ЦГ), чл. 262–267. 
44 В.: чл. 267 ЗИО ЦГ. 
45 М. Повлакић, „Могућности ефикасног намирења заложног повјериоца из 

вриједности покретних ствари у праву БиХ“, Годишњак Правног факултета у 
Сарајеву, бр. LII–2009, стр. 325. 
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Ради остварења првог циља све земље у региону прописују мо-
гућност стицања извршног наслова у тренутку заснивања обезбеђења, 
без вођења судског поступка. Закони о извршном поступку Републике 
Српске, ФБиХ, Републике Хрватске и Републике Црне Горе предвиђају 
као извршну исправу и нотарску извршну исправу, док прописи о нота-
рима ближе одређују које нотарске исправе имају својство извршног на-
слова и какав је њихов садржај.46 У Републици Србији ЗИО не сврстава 
изричито нотарску извршну исправу у категорију извршних исправа, 
али се тај закључак може извести на основу чл. 13 где се као извршна 
исправа наводи и „друга исправа која је законом одређена као извршна 
исправа“, тако да ће нотарски акт бити подобан за извршење након по-
четка примене Закона о јавном бележништву.47 Ако имамо у виду пред-
мет овог рада, ове одредбе омогућавају да се дужник из облигационог 
односа у којем се потраживање обезбеђује заснивањем заложног права 
на покретним и непокретним стварима, у нотарској извршној исправи 
подвргне непосредном извршењу. У том случају ће поступак намирења 
бити много ефикаснији, јер поверилац који је закључио уговор о зало-
зи у форми нотарске извршне исправе, може одмах на основу тог акта 
покренути извршни поступак уколико његово потраживање не буде 
измирено о доспелости. Правила о садржају нотарских извршних ис-
права у земљама у региону су делимично хармонизована. Да би но-
тарски акт био непосредно извршан неопходна је изричита сагласност 
дужника са таквим правним дејством. Осим у Босни и Херцеговини, 
прописи о нотарима прописују и могућност да приватна исправа која 
је потврђена од стране јавног бележника има снагу нотарског акта, а уз 
испуњење одређених претпоставки може бити и извршна.48 Када је у 
питању заснивање хипотеке у праву Републике Српске, ФБиХ и Црне 
Горе као услов пуноважности овог уговора је прописана форма нотар-
ски обрађене исправе, односно нотарског записа.49 Ради се о форми ad 
solemnitatem, која је услов пуноважности правног посла независно да ли 
се дужник односно власник непокретности жели подвргнути непосред-
ном извршењу, због чега ово решење није оптимално и не следи праксу 
у упоредном праву.50 У српском и хрватском праву, нотарска форма је 

46 В.: чл. 23 ЗИП Републике Српске; чл. 23 ЗИП ФБиХ; чл. 21 ОЗ РХ; чл. 18 ЗИО ЦГ; 
чл. 85 ЗН Републике Српске, чл. 90 ЗН ФБиХ; чл. 54 ЗЈБ РХ; чл. 54 Закона о нота-
рима Републике Црне Горе (Службени лист Црне Горе, бр. 68/05, 49/08).

47 Закон о јавном бележништву Републике Србије (Службени гласник Републике 
Србије, бр. 31/2011), чл. 85. 

48 Ирена Мојовић, „Нотарска јавна извршна исправа“, Правна ријеч, бр. 28/11, стр. 
468. 

49 В.: чл. 73 ЗН ФБиХ; чл. 68 ЗН Републике Српске; чл. 52 ЗН ЦГ. 
50 М. Повлакић, „Стварноправно осигурање кредита у БиХ“, у: Стварноправна 

уређења транзицијских земаља, Загреб, 2009, стр. 249. 
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неопходна само ако се жели заснивање непосредно извршне хипотеке. 
Поред могућности стицања извршне исправе уз суделовање нотара, у 
појединим државама материјалноправни прописи из области залож-
ног права додатно либерализују поступак стицања извршног наслова. 
Оквирни закон o залозима, који регулише институт регистроване за-
логе у оба ентитета на подручју Босне и Херцеговине, предвиђа да пот-
врда о регистрацији представља извршни наслов.51 Обзиром на то да 
регистрацију врши сам поверилац, код покретања извршног поступка је 
неопходно да он осим потврде о регистрацији извршном суду достави 
и уговор о залози доказујући тако да право постоји и да су испуњене 
претпоставке за извршење.52 У Црној Гори Закон о залози као средству 
обезбеђења потраживања предвиђа да извршни наслов представља уго-
вор о залози на основу којег је залога перфектуирана.53 У Републици 
Србији важећи ЗИО предвиђа као извршне исправе и извод из регистра 
заложних права на покретним стварима и правима и уговор о хипо-
теци односно заложну изјаву, сачињене према посебним прописима.54 
То значи да ће поверилац на основу извода из Регистра залоге, односно 
уговора о хипотеци или заложне изјаве сачињене у складу са Законом о 
хипотеци55 који садржи елементе из члана 15 тог закона, моћи да опти-

51 Оквирни закон о залозима (Службени гласник БиХ, бр. 28/04; даље у тексту: ОЗЗ), 
чл. 26 ст. 1. 

52 Ненад Тешић, „Компаративна анализа овлашћења која стоје на располагању 
обезбеђеном повериоцу у случају доцње дужника у државама jугоисточне Европе“, 
у: Форум за грађанско право за jугоисточну Европу, Избор радова и анализа – Прва 
регионална конференција Цавтат 2010, књига 2, Београд, 2010, стр. 320.

53 Закон о залози као средство обезбјеђења потраживања (Службени лист Републике 
Црне Горе, бр. 38/02; даље у тексту: ЗЗО ЦГ), чл. 20 ст. 3. 

54 В.: чл. 13 ст. 3 и 4 ЗИО РС. За време важења ЗИП из 2004. године у Републици 
Србији је било спорно да ли Закон о заложном праву на покретним стварима 
уписаним у Регистар код регистроване залоге извод из Регистра изједначава са 
извршном исправом само у поступку одузимања предмета заложног права, или 
се на основу овог извода може тражити судска продаја ствари и намирење. Одно-
сно код залагања непокретности било је спорно да ли уговор о хипотеци као и за-
ложна изјава који су сачињени у складу са Законом о хипотеци и садрже елементе 
из члана 15. тог закона представљају извршну исправу само за вођење вансудског 
поступка намирења који регулише Закон о хипотеци или и за покретање судског 
извршног поступка. Више о томе в.: Н. Тешић, нав. прилог, стр. 319–320; Н. Тешић, 
„Доцња заложног дужника као окидач за принудно намирење“, у: Светислав Та-
бороши (уредник), Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ 
– прилози пројекту 2011, Београд, 2012, стр. 270; Н. Бодирога, „Вансудски извршни 
поступак на основу закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у 
Регистар“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/10, стр. 341; Н. 
Бодирога, „Вансудско извршење на основу закона о хипотеци“, Правни живот, бр. 
12/10, стр. 91–92; М. Живковић, нав. дело, стр. 162–163 (фуснота 414, 417); Алек-
сандар Јакшић, Грађанско процесно право, Београд, 2010, стр. 807–808.

55 Закон о хиптеци (Службени гласник РС, бр. 115/05; у даљем тексту: ЗХ).



ПРИВРЕДНИ УГОВОРИ И СПОРОВИ Право и привреда

182

ра да ли жели своје потраживање да намири продајом заложене ства-
ри у судском извршном поступку, или у поступку вансудског намирења 
који је регулисан Законом о заложном праву на покретним стварима 
уписаним у Регистар,56 односно ЗХ.

Ради остварења другог циља, ефикасног и олакшаног поступка 
намирења, све земље у региону развојем класичних и увођењем нових 
форми залоге сужавају домашај начела официјелнoсти. Према Закону 
о облигационим односима Републике Србије, повериоци из привед-
ноправног односа код pignusa могу своје заложно право да реализују 
без обраћања суду тако што ће ствар изложити на јавној продаји, или 
продати по тржишној и берзанској цени ако ствар има овакву цену.57 
Код друге врсте заложног права на покретним стварима, регистрова-
не залоге, субјекти који обављају привредну делатност, могу унапред 
уговорити вансудску продају путем надметања и продају по тржишној 
и берзанској цени,58 као и присвајање заложене ствари од стране за-
ложног повериоца.59 Вансудској продаји путем надметања и продаји по 
тржишној и берзанској цени се може приступити и ако залогодавац има 
својство физичког лица које уговор о залози закључује изван оквира 
привредне делатности, ако су се заложни поверилац и залогодавац о 
томе споразумели у тренутку доспелости повериочевог потраживања.60 
Мишљења смо да ова одредба важи и ако је залогодавац привредни 
субјект, а није унапред уговорено вансудско намирење. У Републици 
Хрватској ЗВ изузетно допушта могућност вансудског намирења из вред-
ности покретних ствари, ако је заложни дужник приликом закључења 
уговора о залози пристао на такав начин намирења.61 Уколико се ради 
о трговачком уговору, такав начин реализације залоге је правило, осим 
ако ово право није изричито искључено од стране заложног дужника.62 
Закон о стварним правима Републике Српске63 преузима ова решења, 
али не прецизира временске границе уговарања ових могућности. 
Будући да не поставља никаква ограничења, одредба се може тумачити 

56 Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у Регистар (Службени 
гласник Републике Србије, бр. 57/2003, 61/2005, 64/2006; у даљем тексту: ЗЗП).

57 Закон о облигационим односима (Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 
57/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99; у даљем тексту: 
ЗОО), чл. 981. 

58 В.: ст. 1 и ст. 2 чл. 27 ЗЗП.
59 В.: чл. 27 ст. 2 ЗЗП.
60 В.: чл. 46 и 47 ЗЗП.
61 В.: чл. 337 ст. 1 ЗВ РХ.
62 В.: чл. 337 ст. 2 ЗВ РХ.
63 Закон о стварним правима Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, 

бр. 124/08, 58/09), чл. 169. 
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тако да је овај споразум дозвољен у било којем тренутку.64 У Босни и 
Херцеговини ОЗЗ, у оба ентитета, код извршења регистроване залоге 
допушта вансудско намирење, као једну од могућности.65 У Црној Гори, 
Закон о својинско-правним односима допушта вансудско намирење код 
покретних ствари ако је залогодавац привредни субјект и ако је таква 
могућност предвиђена уговором о залози.66 Када је у питању намирење 
хипотекарног повериоца, ЗХ Републике Србије уводи могућност ван-
судског намирења под условом да уговор о хипотеци садржи одређене 
прописане елементе и да је оверен од надлежног органа.67 Поред Србије, 
од земаља у региону, вансудско намирење из предмета хипотеке регули-
ше и ЗСПО ЦГ.68

IV Закључна разматрања

Несумљиво да је добровољна судска залога у условима преласка 
на тржишне услове привређивања допринела ефикаснијем поступку 
намирења, због чега је нашла своје оправдање у пракси и потиснула кла-
сичну уговорну залогу. Такво стање се оправдава чињеницом да је у вре-
ме увођења овог института у правни систем бивше СФРЈ, а такво стање је 
код земаља у региону постојало све до преузимања материјалноправних 
и процесноправних реформи, намирењу поверилаца у извршном по-
ступку претходило вођење парничног поступка ради добијања извршне 
исправе. Међутим, сада када постоји могућност да заложни поверилац 
добије извршни наслов у тренутку заснивања обезбеђења, без вођења 
судског поступка, па чак и да по доспелости потраживања поведе ван-
судски поступак намирења без учешћа суда, мишљења смо да ће се овај 
институт показати сувишним у пракси.

У свим државама насталим на простору некадашње СФРЈ пропи-
си о нотарима и закони који регулишу извршни поступак предвиђају 

64 Д. Медић, „Заложно право“, у: Коментар Закона о стварним правима Републике 
Српске, Сарајево, 2011, стр. 506.

65 Чл. 26 ст. 2 ОЗЗ. 
66 Закон о својинско правним односима (Службени гласник Црне Горе, бр. 19/09; даље 

у тексту: ЗСПО) чл. 284.
67 Да би поверилац могао да поведе вансудски поступак намирења потребно је да 

уговор о хипотеци, односно заложна изјава, поред свих услова за пуноважност, 
садржи и одредбе из којих недвосмислено произилази да је власник пристао на 
могућност да се поверилац намири без подношења тужбе суду, да поверилац има 
право приступа непокретности и да је са тим упознато и евентуално треће лице 
које има непосредну државину хипотековане непокретности (чл. 15 ЗХ).

68 Детаљно о условима и поступку вансудског намирења код хипотеке в.: З. Рашовић, 
нав. дело, стр. 534–539.
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извршење на основу нотарске извршне исправе. Поред многих „фор-
малних погодности“ које доносе прописи о нотарима за странке, основ-
на предност заснивања добровољне залоге у форми нотарске извршне 
исправе, а не судског поравнања у поступку обезбеђења пред судом, 
је што поверилац путем нотарског акта добија два извршна наслова: 
на заложеном предмету и на целокупној имовини дужника.69 С друге 
стране, у Црној Гори и у оба ентитета Босне и Херцеговине нотарска 
форма представља битну форму за заснивање хипотеке, независно да ли 
се дужник, односно власник непокретности жели подвргнути непосред-
ном извршењу. У праву Републике Србије поверилац има могућност да 
стекне извршни наслов пре доспелости потраживања и без учешћа но-
тара, јер нови ЗИО прописује да је извршна исправа и извод из Регистра 
залоге и уговор о хипотеци, односно заложна изјава сачињена према 
посебним прописима.

Убрзање поступка реализације заложног права остварује се и 
увођењем правила о вансудском намирењу: код залоге на покретним 
стварима у свим земљама у региону, док из предмета хипотеке у праву 
Републике Србије и Републике Црне Горе. Ове одредбе представљају до-
датну погодност за повериоца у односу на добровољно судско заложно 
право, јер поверилац не само да не мора да води судски поступак ради 
стицања извршног наслова, већ не мора да води ни судски извршни 
поступак ради продаје предмета залоге и реализације намирења.70 
Такође, присутна су и решења по којима поверилац може да се намири 
присвајањем заложене ствари, без њене продаје (lex commissoria).

На крају, иако наведени разлози правдају став да у земљама у 
региону поред нових, погоднијих могућности ефикасног намирења не 
постоји потреба за регулисањем добровољне судске залоге, опстанак 
овог института можемо приписати законодачевој намери „да нормира 
широку лепезу средстава обезбеђења, а да странкама остави слободу 
избора најпогоднијег, према конкретним потребама“.71

69 М. Повлакић, „Извршење на основу нотарске исправе“, у: Зборник радова Актуел-
ности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, Мостар, 2007, стр. 
347.

70 М. Живковић, нав. дело, стр. 161. 
71 М. Живковић, излагање на научном скупу „Рецепција немачког права“, одржано 

дана 15.3.2012. године на Правном факултету у Београду. 



7–9/2012. Јелена Бркић (стр. 172–185)

185

Јеlеnа BRKIĆ, МА
Assistant at the Faculty of European Legal and Political Studies, 
Singidunum University

JUDICIAL PLEDGE IN THE LIGHT OF NEW 
POSSIBILITIES OF EFFICIENT REPAYMENT

Summary

In addition to a series of legislative reforms that all the states created 
in the area of former SFRY undertook in order to facilitate repayment of the 
pledge creditor, most of them retained the possibility of establishing a voluntary 
security over movable and immovable property in court, relying on the con-
cept of the institute from the revised Law on Enforcement Procedure of 1978. 
Th ere is no doubt that voluntary judicial pledge in conditions of transition to 
market economy has contributed to more effi  cient settlement process, which has 
found its justifi cation in practice, and repressed classic contractual pledge. Th is 
condition is justifi ed by the fact that during the introduction of this institute 
in the legal system of the former Yugoslavia, the repayment of creditors in the 
enforcement procedure was preceded by the conduct of civil procedure to obtain 
an enforcement order. However, now that there is a possibility that a pledge 
creditor gets an executive title at the time of establishment of security without a 
court procedure, However, now that there is a possibility that a pledge creditor 
gets an executive title at the time of establishment of security without a court 
procedure, and even to initiate out– of– court settlement process without involv-
ing the court upon the maturity, we believe this institute will prove redundant 
in practice.

Key words: judicial pledge, enforcement order, enforcement order issued by 
a notary, court settlement, out-of-court settlement.
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Урош ЖИВКОВИЋ
сарадник у настави на Правном факултету Универзитета у Београду

ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ АРБИТРАЖНОГ СПОРАЗУМА: 
СПЕЦИФИЧНОСТ ЈЕДНОСТРАНИХ ПОНУДА

ЗА ВОЂЕЊЕ АРБИТРАЖНОГ ПОСТУПКА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Резиме

У овом раду аутор анализира и пореди традиционално схватање 
арбитражног споразума и арбитражне клаузуле у међународној арби-
тражи са схватањем арбитражног споразума у међународном праву 
страних улагања и инвестиционој арбитражи, са посебним фокусом 
на ефекат једностраних понуда за вођење арбитражног поступка које 
држава пријемница улагања уговара у оквиру дијагоналне клаузуле у дво-
страном уговору о заштити и подстицању страних директних улагања. 
Кроз анализу прихваћених формулација дијагоналних клаузула у окви-
ру двостраних уговора о заштити и подстицању страних директних 
улагања које је закључила Република Србија, аутор издваја примере који 
би у пракси имали ефекат једностраних понуда за вођење арбитражног 
поступка, уколико би страни инвеститор, по предвиђеном поступку, 
извршио прихват понуде и дао сагласност за заснивање надлежност 
међународне арбитраже коју двострани уговор предвиђа.

Кључне речи: једнострана понуда за вођење арбитражног поступка, 
дијагонална клаузула, арбитражни споразум, инвести-
циона арбитража, БИТ, двострани уговори о заштити 
и подстицању страних директних улагања Републике 
Србије.
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I Уводна разматрања

Арбитражно решавање спорова почива на споразуму странака и 
њиховој узајамној сагласности да решавање спорног правног питања из 
свог међусобног односа повере недржавној институцији. Традиционал-
но, одсуство ил непуноважност споразума између страна (у виду арби-
тражне клаузуле у уговору, или посебног арбитражног споразума који 
су обе стране прихватиле и потписале) представљало би, на самом по-
четку, брану за вођење даљег арбитражног поступка, односно – након 
окончаног поступка – како основ за поништај домаће, тако и разлог за 
одбијање признања и извршења стране арбитражне одлуке.1 Наведе-
ни приступ је заправо наличје фундаменталног принципа аутономије 
воље који највећи број аутора сматра за diff erentia specifi ca арбитражног 
решавања спорова.2

Међутим, привредни и друштвени развој националних и регио-
налних економија у претходној деценији, стварање повољнијих услова 
за прекогранчно улагање и развој мултинационалних компанија које 
своје пословање организују на нивоу више континената, односно у више 
десетина различитих јурисдикција, довели су до развоја одређених „хи-
бридних“ облика арбитражног решавања спорова, чије су традиционал-
не полазне основе – у процесу својеврсне правне „мутације“ – претрпе-
ле одређене измене.

У наведеним променама које су узеле маха не само на регионал-
ном већ и на међународном нивоу, пружање адекватне и ефикасне за-
штите субјективних права инвеститора, престаје да буде само изолован 

1 Примера ради, члан 58 Закона о арбитражи Републике Србије у ставу 1 предвиђа 
да ће суд усвојити тужбени захтев за поништај домаће арбитражне одлуке уколико 
тужилац докаже непуноважност споразума о арбитражи; исто правило предвиђа 
и члан 34. УНЦИТРАЛ модел-закона о међународној трговинској арбитражи (1985 
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, United Nations doc. 
A/40/17, Annex 1); члан 5 Конвенције о признању и извршењу страних арбитраж-
них одлука из 1958. године (у даљем излагању: Њујоршка конвенција, која према 
статистици УН Комисије за међународно трговинско право у априлу 2012. годи-
не има 146 земаља чланица – види: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/
arbitration/NYConvention_status.html) предвиђа да је непуноважност споразума о 
арбитражи разлог за одбијање признања и извршења стране арбитражне одлуке. 
Видети Wolfgang Peter, Arbitration and Renegotiation of International Investment Trea-
ties, Th e Hague, 1995, стр. 270–271. 

2 Lew Julian, Mistelis Loukas, Kröll Stefan Michael, Comparative International Commercial 
Arbitration, Th e Hague, 2003, стр. 99; Graffi   Leonardo, Th e Law Applicable to Validity of 
the Arbitration Agreement: A Practitioner’s View, Confl ict of Laws in International Ar-
bitration, Munich, 2011, стр. 19–20; Bishop Doak R, Crawford James, Reisman W. Mi-
chael, Foreign Investment Disputes: Cases, Materials and Commentary, Th e Hague, 2005, 
стр. 1–3.
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интерес појединца и приватних странака у поступку, већ постаје одраз 
правног, економског и политичког развоја мултилатералних и билате-
ралних односа између држава у претходној деценији. Инвестициони 
спорови између страних инвеститора и држава пријемница улагања 
некада су били решавани путем механизама дипломатске заштите или 
међудржавне арбитраже – кроз спорове које су држава из које страни 
инвеститор потиче и држава пријемница улагања решавале на нивоу 
међународног права. Потреба за успостављањем ефикаснијих механи-
зама заштите страних директних инвестиција, довела је до појаве такоз-
ване „мешовите“ арбитраже у којој се као странке у спору јављају стра-
ни улагач и држава пријемница улагања. Данас, мешовите арбитраже 
као механизам за решавање инвестиционих спорова у међународном 
праву страних директних улагања представљају правило – док je ак-
тивно коришћење механизама дипломатске заштите, иако не у потпу-
ности запоставаљено, прерасло у изузетак.3 Без обзира на „хибридну“ 
природу инвестиционе арбитраже – где су сукобљени интереси и права 
субјекта јавног и субјекта приватног права – основне карактеристике 
абитражног поступка остале су, у доброј мери, неизмењене.

Посматрајући раширену праксу закључивања двостраних угово-
ра о заштити и подстицању страних директних улагања између држа-
ва (енгл. Bilateral Investment Treaties, у даљем тексту: БИТ-ови4), којих 
на снази према статистици са краја 2008. године има преко 2.700,5 
решавање спорова између страног инвеститора и државе пријемнице 
улагања и оквиру ових инструмената најчешће је поверено различитим 
облицима међународне инвестиционе арбитраже.6 Па ипак, основ за 
покретање поступка пред међународном арбитражом од стране инве-
ститора не мора бити посебни арбитражни уговор, односно арбитраж-
на клаузула, између страног улагача и државе пријемнице улагања, већ 
тзв. дијагонална клаузула у БИТ-у. Дијагоналне клаузуле представљу 

3 Видети Schreuer Christoph, Consent to Arbitration, Vienna, 2007, стр. 1–3; Horn Nor-
bert, Kröll Stefan Michael (eds.), Arbitrating Foreign Investment Disputes. Procedural and 
Substantive Legal Aspects, Th e Hague, 2004, стр. 7–8.

4 Иако скраћеница „БИТ“ није доследна српском језику, због широке прихваћености 
у домаћој и страној литератури и пракси, те како би се избегле евентуалне забу-
не увођењем нових скраћеница, биће коришћена у току даљег излагања да уни-
верзално означи двостране уговоре о заштити и подстицању страних директних 
улагања.

5 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Recent Developmentс 
in International Investment Agreement, IIA Monitor No.3, 2008, http://archive.unctad.org/
en/docs/webdiaeia20098_en.pdf; Dolzer Rudolf, C. Schreuer, Principles of International 
Investment Law, Oxford, 2008, стр. 2.

6 Видети C. Schreuer, „Travelling the BIT Route of Waiting Periods, Umbrella Clauses and 
Forks in the Road“, Th e Journal of World Investment and Trade, Geneva, 2004, стр. 231.
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сталну, једнострану, понуду државе пријемнице улагања за вођење ар-
битражног поступка коју страни улагачи могу, уколико сматрају да им 
је држава пријемница улагања повредила гарантовани третман страних 
улагања по БИТ-у, прихватити и тиме активирати понуђени механи-
зам заштите.7 У том смислу, уместо традиционалног писаног спора-
зума или клаузуле између странака о решавању спора путем арбитра-
же, покретање поступка заснива се на сагласности државе пријемнице 
улагања која је свој пристанак за вођење поступка дала у оквиру БИТ-а, 
и накнадно дате сагласности страног улагача да у складу са условима из 
дијагоналне клаузуле покрене арбитражни поступак.

Иако, на први поглед, велике разлике у ефектима традиционал-
но схваћеног арбитражног споразума, односно арбитражне клаузуле у 
уговору, и прихвата једностране понуде за вођење арбитражног поступ-
ке од стране инвеститора не постоје, пракса је показала да се одређени 
проблеми јављају у вези са интерпретацијом једностране понуде за 
вођење арбитражног поступка из БИТ-а,8 те да прихват понуде од стра-
не инвеститора не мора нужно да доведе до заснивања надлежности 
предвиђене арбитраже.

У том смислу, посебна пажња у даљем излагању биће посвећена 
детаљнијем приказу дијагоналних клаузула као једностраних понуда за 
вођење арбитражног поступка које чине саставни део двостраних уго-
вора о заштити и подстицању страних инвестиција Републике Србије, 
проблемима интерпретације сагласности коју држава пријемница 
улагања уграђује у дијагоналну клаузулу у контексту међународне ин-
вестиционе арбитраже, као и могућим разлозима који стоје иза ове 
својеврсне еволуције у развоју идеје арбитражног споразума.

II Разликовање „сагласности“ од „споразума“

Не постоји сумња да је основ сваког арбитражног поступка, па 
и инвестиционе арбитраже, постојање узајамне сагласности странака 
о решавању конкретног спора путем арбитраже. У досадашњој пракси 
међународног права страних улагања, издвојила су се три основна на-
чина за успостављање неопходне сагласности за вођење арбитражног 

7 Видети на пример Redfern Alan, Hunter Martin, Law and Practice of International 
Commercial Arbitration, 4th Edition, London, 2004, стр. 476; тако и C. Schreuer, ICSID 
Convention: A Commentary, Cambridge, 2001, стр. 191 и даље.

8 О интерпретацији и општим проблемима који се могу јавити приликом тумачења 
видети двостраних уговора о заштити и подстицању страних директних улагања 
између држава видети R. Dolzer, Margrete Stevens, Bilateral Investment Treaties, Th e 
Hague, 1995, стр. 15 и даље. 
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поступка.9 Први и најтрадиционалнији је постојање арбитражне клаузу-
ле у уговору између државе и страног инвеститора, односно посебног ар-
битражног споразума. Као par excellence пример начела аутономије воље, 
уговорне стране заједнички кроје арбитражну клаузулу и уговарају пре-
цизан механизам за решавање спора који може настати у будућности. 
Осим у случају када је клаузула патолошка, сам текст клаузуле или ар-
битражног споразума јасно осликава сагласност обе стране око услова 
вођења поступка, истовремено омогућавајући ефикасан механизам за 
решавање спорова који могу настати између уговорних страна.

Многа национална законодавства – посебно у земљама које се 
боре да постану развијене економије и које су заинтересоване, пре свега, 
за „увоз“ страног капитала – предвиђају сагласност, односно отворену 
понуду државе пријемнице улагања за вођење арбитражног поступка,10 
која би представља основ за вођење поступка онда када страни инве-
ститор прихвати понуду предвиђену у домаћем закону. Међутим, овак-
ве понуде формулише држава, и осим чињенице да страни улагач своју 
сагласност за вођење поступка даје „по приступу“, степен умешаности 
страног инвеститора у доношњу одлука везаних за начин, правила и 
друге детаље вођења арбитражног поступка је непостојећи.

На крају, трећи начин је уговарање дијагоналне клаузуле, одно-
сно предвиђање једностране понуде за вођење арбитражног поступка 
државе пријемнице улагања у оквиру БИТ-а. Текстови највећег број до 
сада закључених БИТ-ова садрже, мање или више експлицитно, клаузу-
лу са једностраном понудом за вођење арбитражног поступка која, да 
би произвела ефекат арбитражног споразума, мора да буде прихваћена 
од стране инвеститора.11 Као и у претходном примеру, улога инвестито-

9 Видети C. Schreuer, Consent to Arbitration, Vienna, 2007, стр. 1–5.
10 Члан 39 Закона о страним улагањима Републике Црне Горе (Сл. лист РЦГ, бр. 

52/200) представља управо један од примера где је могућност вођења арбитраж-
ног поступка предвиђена унутрашњим законом: „Спорове који настану по основу 
улагања страних улагача рјешава надлежни суд у Републици, ако уговором о улагању, 
односно одлуком о оснивању није предвиђено да такве спорове рјешава домаћа или 
страна арбитража у складу са међународним конвенцијама. Ако је Влада Републике 
Црне Горе уговорна страна, на спорове који настану по основу страних улагања, 
до потписивања Конвенције међународног центра за рјешавање инвестиционих 
спорова (ICSID Конвенција), примјењиваће се додатна правила ICSID Конвенције 
за земље које нијесу потписнице ICSID Конвенције од стране домаће или стране 
арбитраже. Ако су уговорне стране домаћа и страна правна и физичка лица, на 
спорове који настану по основу страних улагања примјењиваће се правила о арби-
тражи Комисије Уједињених нација за међународно трговачко право (UNCITRAL) 
од стране домаће и стране арбитраже...“

11 Маја Станивуковић, „Арбитража измеду државе и улагача на основу двостраних 
споразума о заштити и унапређењу улагања“, Зборник радова у спомен проф. др 
Миодрага Трајковића, Београд, 2006, стр. 514–520; Маја Станивуковић, „ICSID и 
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ра приликом формулисања услова за вођење арбитражног поступка је 
искључена имајући у виду да механизам уговарају државе потписнице 
БИТ-а. Управо у том светлу треба сагледати и основну разлику између 
арбитражног споразума у традиционалном смислу и сагласности за 
вођење арбитражног поступка. Понуду и услове за вођење поступка не 
одређују држава пријемница улагања и страни инвеститор као будуће 
странке у поступку – што би био случај приликом формулисања арби-
тражне клаузуле или арбитражног споразума – већ државе уговорнице. 
Штавише, сагласност коју страни улагач као заинтересовани тужилац у 
оквиру арбитражног поступка даје, не може превазићи оквире понуде 
државе пријемнице улагања из БИТ-а. Додатно, и правила интерпретације 
дијагоналне клаузуле долазе из међународног права, тачније Конвенције 
Уједињених Нација о праву међународних уговора из 1969. године,12 
имајући у виду да је БИТ, по својој природи, међународни уговор. Са-
мим тим, интерпретација сагласности за вођење арбитражног поступка 
коју држава пријемница улагања исказује кроз БИТ, нужно ће проћи 
додатно „филтрирање“ пре него што уз прихват од стране инвеститора 
активира предвиђени механизам за решавање спора.

Битно је истаћи и чињеницу да поред наведених препрека који 
се тичу тумачења саме дијагоналне клаузуле, заинтересовани инвести-
тор би морао да испуни и друге критеријуме прописане БИТ-ом који су 
повезани са дефинисањем појма „улагања“, те статуса „улагача“13 како 
би уз свој пристанак за вођење поступка био у могућност да активи-
ра инвестициону арбитражу под условима које су државе уговорнице 
предвиделе. Уколико би се спор решавао пред, примера ради, ad hoc 
арбитражом у складу са UNCITRAL арбитражним правилима,14 стра-
ни инвеститор не би био изложен задовољавању додатних процесних 
и материјалних услова. Међутим, ситуација би била другачија уколи-
ко би давањем сагласности био активиран механизам за решавање 
спора путем арбитраже који предвиђа надлежност Међународног цен-
тра за решавање инвестиционих спорова (енгл. International Center for 

двострани споразуми о заштити и унапређењу инвестиција Републике Србије“, 
Liber аmicorum Добросав Митровић, Београд, 2007, стр. 588–589.

12 Видети члан 31 Конвенције (1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, United 
Nations, Treaty Series, vol. 1155, стр. 331).

13 Gordon Blanke, Borzu Sabahi, „Th e New World of Unilateral Off ers to Arbitrate: In-
vestment Arbitration and EC Merger Control“, Arbitration – the international journal of 
arbitration, mediation and dispute management, Vo. 74, No. 3, London, 2008, стр. 218; 
видети и приступ у Vandevelde Kenneth, Bilateral Investment Treaties: History, Policy, 
and Interpretation, Oxford, 2010, стр. 20–31, 121–128.

14 Дијагоналну клаузулу која као једну од опција предвиђа и ad hoc aрбитражу по UN-
CITRAL арбитражним правилима садржи највећи број БИТ-ова које је закључила 
Република Србија.



ПРИВРЕДНИ УГОВОРИ И СПОРОВИ Право и привреда

192

Settlement of Investment Disputes, у даљем тексту: ICSID), односно правила 
Вашингтонске конвенције о решавању инвестиционих спорова између 
држава и држављана других држава из 1965. године (у даљем тексту: 
ICSID конвенција), чиме би се од страног улагача захтевало да додатно 
задовољи и критеријуме о надлежности ratione personae и ratione materiae 
из члана 25 ICSID конвенције.15

Стога, чињеница да страни улагач и држава пријемница улагања 
као странке у арбитражном поступку нису истовремено и стране које 
су заједнички учествовале у одређивању услова за вођење поступка – у 
ситуацијама у којима се механизам заштите активира по основу при-
хвата дијагоналне клаузуле од стране инвеститора – неопходно је при-
ступити ближем испитивању „сагласности“ коју држава пријемница 
улагања формулише у оквиру БИТ-а, како би се сагледале потенцијалне 
последице за инвеститора који тражи заштиту третмана који је гаран-
тован БИТ-ом.

III Сагласност у двостраним међународним уговорима

Уколико је текст дијагоналне клаузуле БИТ-а јасан, недвосмислен 
и предвиђа објективне услове за покретање поступка као и безусловни 
пристанак државе за изношење спора пред арбитражу, проблеми око 
интепретације и прихвата понуде, па самим тим и потенцијални про-
блеми који се могу јавити за страног инвеститора у активирању меха-
низма заштите сопствених права, су сведени на минимум. Посматрајући 
праксу формулисања сагласности, односно једностраних понуда за 
вођење арбитражних поступака у БИТ-овима које је закључивала Ре-
публика Србија, могуће је раздвојити неколико различитих ситуација. 
Првенствено, безусловна сагласност државе за вођење арбитражног по-
ступка који иницира страни улагач у оквиру дијагоналне клаузуле може 
се наћи у члану 11 БИТ-а који је потписан између Републике Србије и 
Републике Португал:16

„Спор који може настати између улагача једне Стране и друге 
Стране који произилази из улагања улагача на територији друге 
Стране решаваће се пријатељским путем кроз преговоре.
2. Ако се спор не може решити у складу са ставом 1. овог члана у 
року од шест (6) месеци од дана подношења писменог захтева за 
решавање, улагач може спор поднети на решавање:

15 G. Blanke, B. Sabahi, нав. дело, стр. 218–219.
16 Закон о потврђивању споразума између Републике Србије и Републике Португал о 

узајамном подстицању и заштити улагања (Сл. гласник РС – Међународни уговори, 
бр. 1/2010).



7–9/2012. Урош Живковић (стр. 186–197)

193

(а) надлежном суду Стране уговорнице на чијој територији је из-
вршено улагање; или
(б) Међународном центру за решавање инвестиционих спорова 
(ICSID) кроз мирење и суђење, основаног у складу са одредбама 
Конвенције о решавању инвестиционих спорова између држава и 
држављана других држава, отворене за потписивање у Вашингто-
ну 18. марта 1965. године, или
(в) ad hoc арбитражном суду, основаном у складу са Арбитраж-
ним правилима Комисије Уједињених нација за трговинско право 
(UNCITRAL)...“

Текст наведене клаузуле заправо представља пристанак Републике 
Србије и Републике Португал да, у случају да се спор између улагача и 
државе пријемнице улагања не може решити кроз преговоре у периоду 
од шест месеци од тренутка подношења писменог захтева за решавање 
спора, страни улагач има право да изврши избор и спор упути на ар-
битражу или пред ICSID центром или ad hoc арбитражном суду који 
би поступак водио по UNCITRAL арбитражним правилима. За наведене 
поступке, по тексту саме дијагоналне клаузуле, постојала би безусловна 
сагласност државе пријемнице улагања да се поступак реши – у зависно-
сти од сагласности и избора инвеститора – пред неком од наведених ар-
битража. Сличну дијагоналну клаузулу са јасно исказаном сагласношћу 
државе пријемнице улагања садрже и други БИТ-ови које је Република 
Србија закључила са, примера ради, Савезном Републиком Немачком 
(члан 9 БИТ-а),17 Републиком Хрватском (члан 10 БИТ-а),18 Републи-
ком Словенијом (члан 10 БИТ-а),19 Републиком Азербејџан (члан 11
БИТ-а)20 односно са Републиком Казахстан (члан 9 БИТ-а).21

17 Закон о о ратификацији споразума између Социјалистичке Федеративне Републи-
ке Југославије и Савезне Републике Немачке о узајамној заштити и подстицању 
улагања, са протоколом (Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр.
7/1990).

18 Закон о потврђивању споразума између Савезне Владе Савезне Републике Југосла-
вије и Владе Републике Хрватске о узајамном подстицању и заштити улагања 
(Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 10/2001 и 13/2001 и испр.)

19 Закон о потврђивању споразума између Савезне Владе Савезне Републике Југосла-
вије и Владе Републике Словеније о узајамном подстицању и заштити улагања 
(Службени лист СЦГ – Међународни уговори, бр. 6/2004).

20 Закон о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Републи-
ке Азербејџан о узајамном подстицању и заштити улагања (Службени гласник РС 
– Међународни уговори, бр. 8/2011).

21 Закон о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и Владе Републи-
ке Казахстан о узајамном подстицању и заштити улагања (Службени гласник РС 
– Међународни уговори, бр. 3/2011).
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Имајући у виду формулацију претходно наведених дијагоналних 
клаузула, питање да ли страни улагач након прихвата једностране пону-
де има пуноважан споразум обе стране у поступку за вођење арбитраж-
ног поступка се не би тумачило као спорно. Додатно, вреди поменути да 
је питање безусловне сагласности некада и изричито наведено у оквиру 
дијагоналне клаузуле, као што је то случај са чланом 9(4) БИТ-а који је 
Република Србија закључила са Кувајтом који наводи да „свака страна 
уговорница овим путем даје безусловни пристанак да се инвестициони 
спор поднесе на решавање путем обавезне арбитраже, у складу са из-
бором улагача“.22

Са друге стране, нешто рестриктивнији приступ арбитражном 
решавању спора предвиђа БИТ који је Република Србија закључила са 
Индијом:

„(1) Сваки спор између улагача једне Стране Уговорнице и друге 
Стране Уговорнице у вези са улагањем претходне по основу овог 
Споразума, решаваће се, колико је то могуће, на пријатељски на-
чин путем преговора између страна у спору.
(2) Сваки такав спор који није решен на пријатељски начин у року 
од шест месеци може бити поднет:
(а) на решавање, у складу са законом Стране Уговорнице која је 
одобрила улагање, надлежном суду, арбитражном или админи-
стративном телу те Стране уговорнице или
(б) на међународно поравнање у складу са Правилима за поравнање 
Комисије Уједињених Нација за међународно трговинско право 
(UNCITRAL).
(3) Ако се Стране Уговорнице не сагласе о процедури за решавање 
спора предвиђеног ставом (2) овог члана или уколико је спор под-
нет на помирење, али је поступак поравнања окончан на неки 
други начин, а не потписивањем споразума о поравнању, спор се 
може поднети на арбитражу...“

На овај начин, државе су предвиделе да пре него што се створи 
могућност за вођење поступка пред међународном инвестиционом ар-
битражом (пред ICSID центром, или по UNCITRAL арбитражним пра-
вилима), држава и инвеститор морају да покушају да спор реше пред 
надлежним домаћим судом/арбитражом/управним органом односно 

22 Закон о ратификацији споразума између Србије и Црне Горе и Државе Кувајт о 
узајамном подстицању и заштити улагања (Службени лист СЦГ – Међународни 
уговори, бр. 2/2005); На веома сличан начин, и БИТ закључен између Републике 
Србије и Кипра (Службени лист СЦГ – Међународни уговори, бр. 14/2005) садржи 
експлицитну, безусловну сагласност државе пријемнице улагања на накнадни из-
бор арбитраже од стране инвеститора.
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посредством UNCITRAL правила о међународном поравнању. Овако 
формулисана једнострана понуда за вођење арбитражног поступка ин-
веститору не дозвољава да слободном изјавом воље прихвати понуду и 
спор директно упути пред међународну инвестициону арбитражу већ 
то право условљава постојањем претходне, неуспешне процесне степе-
нице.

На крају, требало би издвојити и примере који не представљају 
једнострану понуду за вођење арбитражног поступка већ само саглас-
ност да се спорови – након што странке у спору постигну накнадни 
споразум – у начелу требају решавати пред међународном арбитражом. 
Члан 6 БИТ-а који је био закључен између Савезне Федеративне Репу-
блике Југославије и Краљевине Шведске 1978. године,23 предвиђао је да 
ће се сви спорови који настану између инвеститора и државе пријемнице 
улагања бити решени пред ICSID центром али након закључења посеб-
ног споразума између странка у спору. Заправо, дијагонална клаузула из 
наведеног БИТ-а не представља понуду за вођење арбитражног поступ-
ка већ понуду за закључење посебног споразума којим би се предвиде-
ла надлежност међународне арбитраже. Тиме је уместо гаранције да ће 
инвеститор на располагању имати неутралан форум пред којим би се 
спор мешовите арбитраже решавао, БИТ предвидео једино могућност 
да стране након настанка спора уговоре надлежност ICSID центра. 
Такође, праве понуде за вођење арбитражног поступка неђе бити ни 
када формулација дијагоналне клаузуле у БИТ-у за циљ има не само да 
ограничи обим сагласности државе пријемнице улагања, веч и да ар-
битражно решавање спора као механизма ограничи на само одређени 
тип спора. Пример тако формулисане клаузуле садржи члан 9 БИТ-а 
закључен између Републике Србије и Народне Републике Кине, који ар-
битражу као механизам за решавање спорова везује једино за спорове 
који се тичу експропријације, док је страном инвеститору као опција за 
све друге врсте спорова остављена надлежност суда државе пријемнице 
улагања.24

Како би се са сигурношћу утврдило да ли БИТ у оквиру дијагоналне 
клаузуле предвиђа једнострану, безусловну понуду за вођење арби-
тражног поступка државе пријемнице улагања, неопходно је присту-
пити анализи сваког појединачног случаја. У зависности од тога да ли 
је сагласност државе пријемнице улагања директно уперена на вођење 

23 Текст БИТ-а између СФРЈ и Краљевине Шведске из 1978. године у преводу на ен-
глеском и шведском језику доступан на: http://www.unctad.org/sections/dite/iia/docs/
bits/sweden_yugoslavia.pdf.

24 Закон о потврђивању споразума између Савезне Владе Савезне Републике 
Југославије и Владе Народне Републике Кине о узајамном подстицању и заштити 
улагања (Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 4/1996).
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арбитражног поступка, сагласност инвеститора може довести (и у до-
бром броју случајева и хоће) до склапања пуноважног арбитражног 
споразума, и тиме активирања механизма заштите појединачних улага-
чевих права. Наравно, приступ суду државе пријемнице улагања је рет-
ко када ограничен, али је у интересу страног улагача да спор у којем је 
једна од страна у поступку суверена држава буде измештен на неутрал-
ни терен у одлучивању – због чега је управо међународна арбитража 
општеприхваћена као најадекватнији метод решавања инвестиционих 
спорова.

IV Закључак

Класични арбитражни споразум, односно арбитражна клаузула у 
уговору са једне стране и арбитражни споразум странака који настаје 
по основу дијагоналне клаузуле у БИТ-у са друге, разликују се у неко-
лико димензија. Прво, у инвестиционом спору постоји претпоставка 
неједнакости странака – имајући у виду да се мешовите арбитраже воде 
између приватних инвеститора и суверених држава – која се преслика-
ва на сваки аспект односа, укључујући и преговарачку моћ приликом 
одређивања услова за вођење поступка. Управо због те неједнакости, два 
равноправн(иј)а ентитета – две суверене државе – предвиђају услове у 
БИТ-у под којима ће се инвеститорима, као слабијим странама у поступ-
ку омогућити да кроз једноставан систем „пристанка“ на једнострану 
понуду за вођење арбитражног поступка обезбеде себи приступ неу-
тралном форуму. На тај начин се не постиже само ефикаснија заштита 
појединачних права страних улагача, већ се ствара и повољнија клима 
за даље улагање, што опет директно, позитивно утиче на друштвени и 
економски развој државе пријемнице улагања.

Друго, начело аутономије воље код класичног арбитражног спо-
разума поприма свој облик кроз сагласне изјаве уговорних страна које 
су скоро увек дате у контексу једног уговорног односа, са кратким вре-
менским размаком. У инвестиционим споровима, тренутак склапања 
БИТ-а па самим тим и формулисања дијагоналне клаузуле, може бити 
годинама, некада чак и деценијама удаљен од тренутка када појединачни 
инвеститор прихвати понуду и покрене арбитражни поступак против 
државе пријемнице улагања, док ће постојање појединачног уговорног 
односа између државе и улагача пре бити изузетак него правило.

На крају, као што је и претходна анализа различитих дијагоналних 
клаузула које је Република Србија закључила показала, контекст 
остваривања ефикасне заштите кроз предвиђене арбитражне механиз-
ме унутар БИТ-а претежно ће зависити од формулације једностране 
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понуде за вођење арбитражног поступка и њене интерпретације. 
Међутим, и поред бројних разлика које су условљене природом мешо-
витих арбитража, давање могућности појединачном страном улагачу да 
покрене арбитражни поступак против државе пријемнице улагања на 
основу прихвата једностране понуде за вођење поступка и даље остаје 
најпредвидљивији, најефикаснији и вероватно најадекватнији начин 
покретања инвестиционих спорова.

Uroš ŽIVKOVIĆ
Teaching Assistant at the Faculty of Law, University of Belgrade

OVERCOMING THE ARBITRATION AGREEMENT: 
SOME PARTICULARITIES OF UNILATERAL OFFERS 

TO ARBITRATE IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Summary

Th e author analyses and compares traditional notions of arbitration 
agreement and arbitration clauses in international arbitration with the concept 
of arbitration agreement and arbitral consent in the foreign direct investment 
law and investment arbitration, with a special focus on the eff ects of unilateral 
off ers to arbitrate that are provided by the host state within the scope of di-
agonal clauses under its Bilateral Investment Treaties. Th e analysis of existing 
diagonal clauses contained in the Bilateral Investment Treaties concluded by the 
Republic of Serbia provides an insight as to what particular wording of the di-
agonal clause equals the eff ect of unilateral off er to arbitrate that would provide 
a foreign investor with a possibility to institute arbitral proceedings envisaged 
under the BIT by simply consenting to the off er presented therein.

Key words: unilateral off ers to arbitrate, diagonal clause, arbitration 
agreement, investment arbitration, BIT, bilateral agreements 
on promotion and protection of foreign direct investments 
concluded by the Republic of Serbia.
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА

др Слободан М. МАРКОВИЋ
редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду

ТРГОВИНСКИ СПОРАЗУМ ПРОТИВ 
КРИВОТВОРЕЊА РОБЕ (ACTA) –
САДРЖИНА, ЦИЉЕВИ, ЗНАЧАЈ*

Резиме

ACTA је плурилатерални споразум чији је циљ да створи чвршћи 
правни оквир за принудно спровођење права интелектуалне својине, 
и интензивнију међународну сарадњу у тој области. Иако закључен 
између релативно малог броја развијених земаља, он ће (ако и кад сту-
пи на снагу) путем билатералних и регионалних трговинских споразума 
које његове чланице буду закључивале са трећим земљама, индиректно 
почети да делује и тамо где се сад ни не помишља на њега. ACTA је 
предмет масовног оспоравања у свету због бојазни да ће угрозити ин-
тегритет интернета и приватност његових корисника. Те бојазни, 
међутим, немају јако упориште у самом тексту споразума, већ су оста-
так јавне реакције на радикалне радне верзије овог документа током 
тајних преговора. Основно обележје ACTA јесте што је то документ 
којим се наставља процес јачања заштите интелектуалне својине у 
свету. Он је логични израз настојања великих корпорација које су главни 
носиоци права интелектуалне својине, да економску и друштвену моћ 
својих власника пренесу из индустријског у информационо друштво. Ис-
товремено, ACTA разоткрива немоћ националних влада и међународних 
владиних организација да са позиција друштвеног интереса приступе 
креирању визије права интелектуалне својине за 21. век.

* Овај чланак је резултат рада на пројекту Правног факултета Универзитета у Бео-
граду „Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске уније 
(правни, економски, политички и социолошки аспекти)“.
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Кључне речи: интелектуална својина, међународна трговина, криво-
творење, принудно спровођење права, мултилатерали-
зам, билатерализам, прање политике.

I Уводне напомене

ACTA је акроним од енглеских речи Anti Counterfeiting Trade 
Agreement, што значи „Трговински споразум против кривотворења 
робе“. Ова маркантна реч доспела је недавно до слуха најшире светске 
јавности захваљујући вестима о релативно добро координисаним про-
тестима против поменутог споразума, а у контексту бриге за заштититу 
приватности и очување слободе говора на интернету.

Иако је реч о трговинском споразуму, предмет његовог регулисања 
јесте заштита интелектуалне својине, тачније, прописивање минимал-
них стандарда за њено принудно спровођење. На тај начин ACTA је део 
ширег корпуса међународних инструмената за заштиту интелектуалне 
својине, те улази у круг тема везаних за текући процес јачања ове за-
штите на глобалном нивоу.

Инцијатива да се овакав споразум донесе потекла је од САД и 
Јапана, с тим да су званични преговори у којима су учествовали пред-
ставници више држава и Европске комисије отпочели 2006. године. До 
закључења ACTA дошло је у октобру 2011. године захваљујући споразуму 
Аустралије, Јапана, Јужне Кореје, Канаде, Марока, Новог Зеланда, Син-
гапура и САД. У јануару 2012. године се овом споразуму прикључила и 
Европска унија. ACTA ће ступити на снагу тек после ратификације од 
стране бар 6 држава потписница.

ACTA је у знаку неколико специфичних околности. Прва је да пре-
говарачи од почетка нису имали амбиције да сачине споразум који би 
био широко прихваћен, већ су његов територијални домет ограничили 
на „клуб“ сачињен од малог броја држава. У том смислу, ACTA не при-
пада ниједном од постојећих институционалних оквира за међународно 
регулисање заштите интелектуалне својине, већ установљава сопствено 
административно тело (ACTA комитет) које ће се старати о Споразу-
му. Стога је ACTA плурилатерални (а не мултилатерални) споразум, тј. 
отворен је за приступ само државама чланицама Светске трговинске 
организације (WТО) под условима о којима мора постојати сагласност 
свих постојећих држава чланица. Друга околност је да су преговори 
претежно вођени у тајности, што указује да преговарачи нису сматрали 
да је целисходно да јавност њихових земаља буде упозната са оним на 
чему раде њихови дипломатски представници. Захваљујући „цурењу“ 
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информација је од 2008. до 2010. године на светлост дана изашло неко-
лико радних нацрта са преговарачким позицијама појединих држава, на 
основу чега је отпочела светска кампања против ACTA, вођена од стра-
не бројних невладиних организација и интелектуалаца.

II Шта садржи ACTA?

ACTA има 46 чланова подељених на 6 поглавља,1 при чему је 
срж Споразума садржана у 2. поглављу „Правни оквир за принудно 
спровођење права интелектуалне својине“ (чл. 6–27). У том поглављу 
прописани су минимални стандарди грађанскоправне, кривичноправне 
и управноправне заштите (мере на граници), као и посебне мере зашти-
те интелектуалне својине у дигиталном технолошком окружењу. Уз то, 
потребно је посебно поменути и 6. поглавље „Међународна сарадња“, 
у којем је прописана обавеза држава чланица да сарађују на пољу кри-
вичноправне заштите и спровођењу мера на граници, посебно у облику 
размене релевантних информација, јачања институционалних капаци-
тета и сл.

Превасходни предмет наше пажње су одредбе из 2. поглавља. 
Путем њих ACTA кореспондира са 3. делом (чл. 43–61) Споразума о 
трговинским аспектима права интелектуалне својине (TRIPS), који има 
наслов „Принудно спровођење права интелектуалне својине“. Садржин-
ски посматрано, ACTA се наслања на одредбу чл. 1, ст. 1 TRIPS-а по којој 
поједине државе чланице могу својим законодавством да пропишу јачу 
заштиту интелектуалне својине од оне која је прописана у TRIPS-у. У 
том смислу, ACTA је специјализовани „TRIPS плус“ 2 споразум у области 
стандарда судске и управне заштите интелектуалне својине, те се може 
сагледати, разумети и оценити само у својој повезаности са TRIPS-ом.

TRIPS је имао револуционарни значај за међународно регулисање 
права интелектуалне својине зато што је, поред осталог, поставио 
одређене минималне стандарде у области судске и управне заштите пра-
ва интелектуалне својине. Међутим, било је одмах јасно да је управо тај 
његов део конципиран са најмање прецизности и оштрине, остављајући 
државама чланицама широк простор дискреције у имплементацији 
прописаних стандарда, и допуштајући различита тумачења одређених 
норми. То није чудно ако се има у виду да је TRIPS резултат напорних 

1 1. Почетне одредбе; 2. Правни оквир за принудно спровођење права интелектуалне 
својине; 3. Пракса принудног спровођења права; 4. Међународна сарадња; 5. Ин-
ституционални договор; 6. Завршне одредбе.

2 У међународној стручној терминологији је уобичајено да се таквим националним 
или међународним актима приписује атрибут „TRIPS плус“.
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и дуготрајних мултилатералних преговора чланица GATT-а односно 
WТО-а,3 те да је невољна спремност неразвијених земаља и земаља у 
развоју да пристану на драматично повишавање нивоа заштите интелек-
туалне својине већ била потрошена на материјалноправним питањима 
(предмети, услови, садржина, трајање заштите). Из визуре развијених 
земаља, поглавље 3 је слаба тачка TRIPS-а.4 Задата мисија ACTA је била 
да отклони те слабости и на тај начин створи чвршћи правни оквир 
за међународну борбу против повреда права интелектуалне својине. 
Из нацрта и других материјала који су током преговора „исцурели“ у 
јавност било је очигледно да неким преговарачима до 2010. године није 
недостајала воља да свако од набројаних питања регулишу са макси-
малистичке позиције носилаца права интелектуалне својине. Посебну 
пажњу, критику и протест су изазвале три групе одредби: а) оне којима 
се предлагала криминализација свих намерно предузетих радњи повре-
де права интелектуалне својине на комерцијалној основи, уз обавезу 
кривичног гоњења по службеној дужности, б) оне којима се предлагала 
обавеза ex offi  cio спровођења мера на граници у случају увоза, извоза и 
транзита робе, укључујући и робу у личном пртљагу, и в) оне којима се 
предлагало стимулисање провајдера интернет услуга да успоставе неку 
врсту надгледања интернет саобраћаја ради детекције повреда права 
интелектуалне својине, као и оне којима се предлагала њихова обаве-

3 Преговори су вођени од 1986. до 1994. године у оквиру тзв. Уругвајске рунде пре-
говора о GATT-у (Општи споразум о трговини и царинама). Опште је познато да 
је пристанак неразвијених земаља и земаља у развоју на високе стандарде заштите 
предвиђене TRIPS-ом обезбеђен захваљујући: а) понуди олакшица приликом увоза 
одређене њихове робе на тржишта развијених земаља, б) уверењу да ће виши ниво 
заштите интелектуалне својине подстаћи прилив директних страних инвестиција 
и трансфер технологије из развијених земаља, и в) веровању да је мултилатерал-
ни приступ регулисању међународне заштите интелектуалне својине повољнији, 
сигурнији и предвидљивији него билатерални (код билатералних преговора је 
преговарачка позиција поједине неразвијене земље или земље у развоју увек 
слабија него што је код мултилатералних преговора у којима те земље иступају са 
јединствених или усаглашених позиција).

4 По схватању развијених земаља, дефицитарност TRIPS-а се посебно огледа у:
а) недовољно прецизним одредбама о накнади штете изазване повредом права ин-
телектуалне својине, б) ограничености обавезне примене мера на граници само на 
случајеве увоза робе, в) ограничености обавезне примене мера на граници само на 
робу којом се вређа жиг (кривотворена роба) или ауторско право (пиратска роба), 
г) непостојању обавезе да се уништи роба којом се вређа право интелектуалне, а 
која је заплењена на граници, д) непостојању обавезе примене мера на граници у 
односу на робу која се налази у личном пртљагу или малим пошиљкама, ђ) огра-
ничености обавезе криминализације само на радње намерне повреде жига и ау-
торског права, е) ограничености обавезе криминализације само радњи које имају 
комерцијални обим, а да при томе појам комерцијалног обима није прецизиран,
ж) потпуном изостанку одредби о судској и управној заштити интелектуалне 
својине на интернету.



ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА Право и привреда

202

за да носиоцима права доставе податке о претплатницима услуга који 
наводно крше права интелектуалне својине, а прекршиоцима ускрате 
даље пружање услуга.

Као реакција на те информације уследила је мобилизација јавног 
мњења против доношења ACTA. При том је, поред осталог, истицана 
опасност од угрожавања приватности корисника интернета, што ће не-
гативно утицати на развој овог медија и слободе комуникације уопште. 
Може се претпоставити да је силина тих негативних реакција допри-
нела да из завршног документа буду изостављене све максималистич-
ке одредбе, тако да је он сведен на меру која предвиђа заштиту изнад 
нивоа прописаног TRIPS-ом али не прелази већ достигнути ниво за-
штите у ЕУ и САД.5 Конкретније, али без намере да спроведемо пре-
цизну анализу ACTA, најмаркантније новине у односу на TRIPS су:
а) прецизирање критеријума и метода за одређивање накнаде штете 
због повреде ауторског и сродних права и жига, б) увођење обавезне 
примене мера на граници приликом увоза и извоза робе, в) проширење 
обавезе примене мера на граници на робу којом се вређа било које 
право интелектуалне својине, г) проширење обавезе примене мера на 
граници и на комерцијалну робу у малим пошиљкама, д) проширење 
обавезе криминализације и на радње намерне повреде сродних права, 
ђ) прецизирање да појам „комерцијални обим“ обухвата комерцијалне 
радње усмерене на остварење непосредне или посредне комерцијалне 
користи, е) обавезно проширење кривичне одговорности на саучес-
нике и помагаче повредиоца права, ж) проширење обавезе пружања 
грађанскоправне и кривичноправне заштите и на радње повреде права у 
дигиталном технолошком окружењу, з) увођење обавезе адекватног об-
лика заштите од радњи заобилажења технолошких мера заштите, као и 
уклањања или измене информација о управљању правима у дигиталном 
технолошком окружењу и и) допуштање државама да уведу обавезу ин-
тернет провајдера да на захтев државног органа саопшти носиоцу права 
идентитет претплатника који наводно вређа ауторско или сродно право 
или жиг на интернету, под условом да је носилац права већ покренуо 
одговарајући поступак заштите тог права и да је поменута информација 
у функцији те заштите.

Данас, у поступку потписивања и ратификације ACTA, званич-
ници ЕУ и САД настоје да смире протесте јавности тврдњама да овај 
споразум не садржи ништа што би подразумевало обавезу допуњавања 
или мењања постојећих прописа о заштити интелектуалне својине на 

5 Упоређујући коначну званичну верзију ACTA са претходним радним верзијама, ко-
ментатори је називају „ACTA lite“. Види Monika Ermert, „Treaty Negotiators Turn To 
‘ACTA Lite’ In Hopes Of Closure“, Intellectual Property Watch, 8. септембар 2010 (до-
ступно на адреси http://www.ip-watch.org/2010/09/08/).
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нивоу ЕУ6 или на нивоу држава чланица ЕУ7 или САД.8 Полазећи за 
сад од претпоставке да су те тврдње тачне, можемо узгред закључити да 
ни Србија не би смела имати формалне тешкоће да се уклопи у обавезе 
које ACTA прописује за своје чланице, с обзиром да се наша земља још 
2008. године обавезала Уговором о стабилизацији и придруживању са 
ЕУ да усклади своје право интелектуалне својине са оним које постоји у 
ЕУ (при чему је та обавеза највећим делом већ испуњена).

На основу управо изнесених података отвара се неколико логич-
них питања. Прво и најважније питање тиче се смисла и сврхе доношења 
једног споразума о минималним стандардима судске и управне зашти-
те интелектуалне својине унутар клуба земаља које су те стандарде већ 
испуниле. Друго питање је да ли постоје механизми да се преко ACTA 
делује на државе изван поменутог клуба, како би и оне прихватиле те 
стандарде.

III Чему служи ACTA

1. ACTA као „клупски“ споразум

Као и сваки међународни споразум, ACTA има преамбулу у којој 
се наводе разлози за доношење споразума, и циљеви који се њиме желе 
постићи. Ту се могу наћи неколико општепознатих констатација. Једна 
је да је делотворно принудно спровођење права интелектуалне својине 
од критичне важности за одржање економског раста свих индустрија 
на глобалном нивоу. Друга је да пролиферација кривотворене и пи-
ратске робе и услуга подрива закониту трговину и одрживи развој 
светске економије, наноси штету носиоцима права, представља из-
вор финансирања организованог криминала и ствара друге ризике по 
јавност. Трећа је да одговор на поменуте појаве представљају делотвор-
не и одговарајуће националне мере за принудно спровођење права инте-
лектуалне својине, које ће бити комплементарне TRIPS-у и прилагођене 
правним и фактичким приликама држава чланица, с једне стране, и 

6 Ово је изричита тврдња Европске комисије. Види званичну презентацију о ACTA 
на адреси http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/acta/.

7 Moguće је да ће једино Шведска морати да унесе неке измене у свој Кривични за-
кон. Види званичну презентацију о ACTA на адреси http://ec.europa.eu/trade/tackling-
unfair-trade/acta/.

8 Ово је изричит и званичан став Бироа трговинског представника САД. Види на 
адреси http://www.ustr.gov/about-us/press-offi  ce/fact-sheets/2011/september/acta-meeting-
us-objectives. У документу се даље појашњава да су прописи САД о ауторском пра-
ву, патентном праву и праву жига већ усклађени са ACTA, јер су представљали 
модел за тај споразум.
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појачана међународна сарадња одговарајућих државних органа, с друге 
стране.

Не полемишући са тачношћу ових констатација, можемо из прве 
две извући разлоге зашто је ACTA измештена изван постојећих форума 
за мултилатерално преговарање и нормирање међународне заштите ин-
телектуалне својине, као што су Светска организација за интелектуал-
ну својину (WIPO) и WТО. Наиме, са тезом да је делотворно принудно 
спровођење права интелектуалне својине кључно за одрживи економ-
ски раст на глобалном нивоу, не слаже се велика већина земаља света, 
сматрајући да она недопустиво и тенденциозно поједностављује сложене 
интеракције између права интелектуалне својине и економског развоја. 
Те земље, напротив, сматрају да прејака заштита интелектуалне својине 
има негативне последице на недовољно развијене економије. У WIPO 
је артикулација тог става озваничена 2007. године усвајањем Агенде за 
развој, која се заснива на низу препорука – смерница за рад WIPO-а 
у циљу стављања заштите интелектуалне својине у функцију развоја 
свих земаља света.9 Овај програмски политички документ је компле-
ментаран Миленијумској декларацији ОУН из 2000. године, којом су 
постављени тзв. миленијумски циљеви развоја.10 С друге стране, у WТО 
је 2001. године отпочела нова рунда преговора о међународној тргови-
ни (Доха рунда), која има незванични назив Доха агенда за развој, са 
циљем да побољша положај земаља у развоју и неразвијених земаља у 
међународној трговини.11

У време док су се сабирала негативна искуства која неразвијене 
земље и земље у развоју имају са TRIPS-ом, свако даље подизање 
међународних стандарда заштите права интелектуалне својине било 
је противно духу поменутих докумената, односно већинској вољи 
земаља чланица WIPO и WТО. Стога је логично да је посао припреме 
и доношења ACTA морао бити измештен из ових форума и обављен у 
малом кругу земаља које деле блиске ставове.

Са становишта позитивног права, евидентно и неспорно 
достигнуће ACTA јесте успостављање оквира за чвршћу међународну 
сарадњу државних органа који су ангажовани на пословима принуд-
ног спровођења права интелектуалне својине у земљама чланицама, 
посебно царинских органа, полиције и тужилаштава (поглавље 4). То 
представља легитиман циљ за чије постизање плурилатерални спора-

9 Види 45 усвојених препорука у оквиру WIPO агенде за развој (доступно на адреси: 
http://www.wipo.int/ipdevelopment/en/agenda/recommendations.html).

10 Види Декларацију на адреси http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm.
11 Види Министарску декларацију на адреси http://www.wto.org/english/thewto_e/

minist_e/min01_e/mindecl_e.htm.
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зум унутар „клуба“ земаља представља адекватан оквир. Какав је онда 
значај одредаба из 2. поглавља „Правни оквир за принудно спровођење 
права интелектуалне својине“ (чл. 6–27 ACTA)?

Пракса међународних односа показује да „клупски“ споразуми 
између земаља са заједничким интересима и ставовима о појединим 
питањима могу помоћи консолидацији преговарачке позиције тих 
земаља у мултилатералним преговорима.12 Известан дефицит леги-
тимитета клупски договорених правних или политичких стандарда 
бива, по правилу, надомештен појачаном делотворношћу тих споразу-
ма. Клупски споразум се може сматрати делотворним уколико је клуб 
довољно бројан или довољно утицајан да може да обезбеди потребан 
број гласова у прилог жељене одлуке одређеног међународног тела. Са 
тог аспекта посматрано, релативно бројне и исцрпне одредбе о принуд-
ном спровођењу права интелектуалне својине у ACTA могу имати свој 
смисао уколико се око њих, као правног стандарда, окупи довољан број 
земаља, или ако те земље могу извршити утицај на довољан број других 
држава како би, у мултилатералном преговарачком окружењу, могла 
бити донесена одлука о прихватању тих стандарда.

Мерено тим критеријумима, постоји оцена да ACTA није добар 
плурилатерални споразум.13 Наиме, процењује се да је мала вероватноћа 
да ће ACTA клуб прећи цифру од 35 чланица (под условом да све пот-
писнице ратификују споразум), односно да ће проширити, ако не 
чланство, онда бар утицај на земље као што су Кина, Русија, Индија и 
Бразил. Зашто су ове земље важне? Реч о земљама са којима клуб има 
највеће тешкоће у вези са принудним спровођењем права интелектуалне 
својине, па би њихово прихватање клупских стандарда решило највећи 
део проблема због којих је ACTA донесена. Истовремено, то су земље са 
великим политичким утицајем, које су у снажној економској експанзији, 
са јасном перспективом да у ефикасној заштити права интелектуалне 
својине виде начин да подрже сопствени економски развој. Будући да 
је пропуштена прилика да ове земље буду бар позване да учествују у 
обликовању ACTA (највероватније због почетних максималистичких 
амбиција преговарача), мале су шансе да ће оне у сагледивој будућности 
постати благонаклоне према том споразуму. Све то драматично смањује 

12 Клупски споразуми могу бити регионални (нпр. MERCOSUR, EU, CARICOM, 
GRULAC) или засновани на одређеним интересима независно од географског 
положаја земаља чланица (нпр. G8, G24, G77, OPEC).

13 „ACTA је дефектна не зато што је то споразум клуба земаља, већ зато што је то 
лош споразум клуба земаља. Имајући у виду ту слабост и добро документоване 
негативне споредне ефекте, човек не може а да се не запита зашто су ове земље 
уопште сачиниле овакав споразум.“ Peter K. Yu, „ACTA and Its Complex Politics“, 
WIPO Journal, 2011, Vol. 3, стр. 9.
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изгледе да ће ACTA клуб ускоро успети да афирмише своје стандарде на 
мултилатералном преговарачком плану у оквиру WIPO и WТО.

2. ACTA као транзиција од мултилатерализма ка
билатерализму

Напред изнете оцене никако не значе да ACTA нема потенцијал да 
ипак донесе битне промене у констелацији међународног права инте-
лектуалне својине. Вратимо се искуству са TRIPS-ом. Као што је познато, 
пре TRIPS-а је међународни систем заштите интелектуалне својине по-
чивао на мулитилатералним споразумима који су предвиђали релатив-
но низак стандард заштите (Бернска конвенција, Париска конвенција, 
Римска конвенција) који је одговарао неразвијеним земљама и земљама 
у развоју. Развијене земље су своју потребу за јачом заштитом оства-
ривале двојако: путем закључивања билатералних и регионалних трго-
винских уговора који су садржавали одредбе о заштити интелектуалне 
својине, и путем једностраног санкционисања оних земаља у којима 
су њихови трговински интереси угрожени због непостојеће или слабе 
правне заштите интелектуалне својине. САД и Европска заједница су на 
тај начин током 80-их година прошлог века увеле трговинске санкције 
низу земаља далеког истока (нпр. Тајван, Малезија, Тајланд).14

Закључење TRIPS-а је, упркос резервама према његовој корисности 
за неразвијене земље и земље у развоју, оцењен као позитиван заокрет 
у међународном регулисању правне заштите интелектуалне својине од 
билатерализма ка мултилатерализму.15 Тако, данас се сматра нелегалним 
да се непоштовање одредаба TRIPS-а од стране једне земље, санкциони-
ше унилатералном реторзионом мером земље чији су интереси наво-
дно повређени, уколико пре тога није спроведен поступак за разрешење 
спора унутар WТО, предвиђен у чл. 22 и 23 GATT-а.16 Чинило се да 
неразвијене земље и земље у развоју могу да рачунају на један конфо-
ран период мораторијума на даљу активност међународног нормирања 
правне заштите интелектуалне својине, који ће им омогућити да по-

14 У ту сврху је средином осамдесетих година прошлог века амандиран амерички 
Закон о трговини и царинама одредбом која овлашћује председника САД да на 
предлог Министарства трговине уводи унилатералне економске санкције држава-
ма које не обезбеђују довољну заштиту америчкој интелектуалној својини (тзв. чл. 
301 специјал).

15 Мултилатерализам се сматра погоднијим за мале, економски и политички слабије 
земље јер им пружа могућност да удруженим снагама заступају своје интересе.

16 Види Извештај WTO Панела у предмету WT/DS 152R од 22. децембра 1999. годи-
не. ЕУ, којој се касније прикључио низ других земаља, успешно је оспорила право 
САД да једнострано примењују трговинске санкције изван процедура за решавање 
спорова, које су прописане у GATT-у и важе за све државе чланице WTO.
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степено имплементирају TRIPS, тестирају његов учинак на економски 
развој и консолидују своје ставове о томе.

То очекивање се, међутим, показало као нереално. Недуго по 
закључењу TRIPS-а, настављена је пракса да се у билатералне и регионал-
не трговинске уговоре које склапају САД и ЕУ са трећим земљама чла-
ницама TRIPS-а укључују одредбе о заштити интелектуалне својине.17 
При том, тим одредбама се тражи од земље уговорнице да својим про-
писима регулише поједина питања на начин који премашује стандард 
предвиђен TRIPS-ом.18 Таква „TRIPS плус“ пракса заснива се на тачној 
констатацији да TRIPS садржи минималне, а не максималне стандарде 
заштите, те да је ствар слободне воље две државе да ли ће се узајамно 
обавезати да поштују стандарде који су виши од оних у TRIPS-у. Поне-
кад се уговором прецизира конкретна „TRIPS плус“ обавеза коју слабија 
страна мора да прихвати, а понекад се тражи прихватање генералне 
обавезе поштовања „највиших стандарда заштите“. То је формулација 
која подразумева обавезу сталног прилагођавања националних прописа 
највишим стандардима који су познати у упоредном праву. Томе још 
ваља додати чињеницу да TRIPS почива, поред осталог, на принципу 
најповлашћеније нације (чл. 4). Како у TRIPS-у нема одредбе која постоји 
у чл. 24 GATT-а, а којом је предвиђено да се из примене овог принципа 
могу искључити права и повластице које је земља чланица WTO дала 
држављанима било које друге земље на основу преференцијалног била-
тералног или регионалног уговора, јасно је да билатерални и регионал-
ни трговински уговори, у комбинацији са TRIPS-ом, представљају добар 
инструмент за геометријску прогресију ширења „TRIPS плус“ стандар-
да, у складом са политиком коју воде развијене земље.

17 Кад је реч о ЕУ, вреди нагласити да Споразум о стабилизацији и придруживању, 
какав Србија има са ЕУ, представља пример преференцијалног билатералног 
уговора који обавезује земљу која није чланица ЕУ да усагласи своје прописе о 
правној заштити интелектуалне својине са онима у ЕУ, а који премашују стандарде 
предвиђене TRIPS-ом.

18 Одличну анализу тих уговора види: Michael Handler, Bryan Mercurio, „Intellectual 
Property“, у: Simon Lester, Bryan Mercurio (eds.), Bilateral and Regional Trade Agree-
ments, New York, 2009, стр. 308–341. Општи утисак је да САД највише промовишу 
TRIPS плус стандарде у области ауторског права (пре свега, трајање рока заштите, 
заштита ауторског права на интернету), патентног права (патентирање лекова, 
забрана испитивања патентираних лекова ради добијања дозволе за промет по 
истеку патента), заштите пословне тајне (забрана коришћења информација о 
патентираном леку ради добијања дозволе за промет лека по истеку патента) и 
принудног спровођења права (мере на граници приликом извоза и транзита робе, 
уништавање заплењене кривотворене и пиратске робе и др.). С друге стране, ЕУ 
у трговинским уговорима највише афирмише TRIPS плус стандарде у области 
заштите ознака географског порекла (проширење заштите на све врсте производа, 
у складу са правом ЕУ).
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Која је онда улога ACTA? Кад и ако ступи на снагу, ACTA ће свака-
ко бити виђена од целог света као неспорни високи међународни стан-
дард управне и судске заштите интелектуалне својине (који, додуше, 
обавезује само мали број земаља). Дисеминација ACTA стандарда ће се, 
међутим, одвијати путем механизма билатералних и регионалних трго-
винских уговора које ће земље чланице ACTA да закључују са својим 
слабијим трговинским партнерима, тако да ће овај споразум почети да 
производи дејство и у низу земаља које сада ни не помишљају да му 
приступе. На тај начин ће ACTA постепено постати нова платформа 
на којој ће у даљој будућности отпочети мултилатерални преговори о 
TRIPS-у II. По нашем уверењу, то је главни циљ ACTA.

Објективно историјско сагледавање процеса међународног уређи-
вања правне заштите интелектуалне својине не оставља простор за било 
каква разочарања неправедношћу политике силе. Периоди билатерализ-
ма, регионализма и мултилатерализма су се циклично смењивали од по-
четка 19. века до данас, и то је начин како функционишу међународни 
односи засновани на интересима.19

3. ACTA као „прање политике“

„Као што прање новца описује пролазак нелегалних новчаних 
средстава кроз спољне институције како би се та средства онда мог-
ла укључити у законит промет, тако прање политике подразумева 
пропуштање одређене политике којој недостаје легитимитет кроз спољне 
институције како би се та политика могла применити упркос њеној 
неприхваћености.“20 Реч је, дакле, о томе да су у развијеним земљама 
правни механизми демократске контроле често препрека за доношење 
одређених прописа, нарочито оних којима се задире у права и слободе 
личности. Кад извршна власт (исправно или погрешно) процени да су 
такви прописи ипак неопходни, она настоји да у сарадњи са извршном 

19 Одличан преглед и анализа овог процеса у Bryan Mercurio, „TRIPS-Plus Provisions 
in FTAs: Recent Trends“ у: Lorand Bartels, Federico Ortino, Regional Trade Agreements 
and the WTO Legal System, New York, 2007, стр. 216–223. Аутор показује да су мулти-
латерални споразуми (Париска и Бернска конвенција, TRIPS) само мултилатералне 
платформе које се повремено успоставе да би се на њима даље градило у форми била-
тералних и регионалних уговора (у прошлости, уговори о пријатељству, поморској 
пловидби итд.; данас, уговори о слободној трговини, заштити инвенстиција и сл.). 

20 Види интернет презентацију Policy Laundering Project-а на адреси http://www.
policylaundering.org/PolicyLaunderingIntro.html. Овај пројекат је настао као одго-
вор једног броја невладиних организација у САД и Европи на доношење низа 
међународних прописа којима се, у циљу заштите од тероризма, задире у слободе 
и права грађана, а да су изостале претходне демократске процедуре за доношење 
таквих прописа у земљама у којима се ти прописи имају применити.
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власти других држава са истим проблемом, донесе међународни спо-
разум који постаје део националног права у процедури која, по прави-
лу, искључује шииру јавну дебату. Тако, легитимитет одређених про-
писа бива надомештен потребом за усаглашавањем домаћег права са 
међународним правом, а законодавна активност суштински мигрира из 
националног парламента у међународни форум који је изван национал-
них механизама демократске контроле. Постоји основана сумња да је 
ACTA, поред осталог, покушај прања политике.

У САД на то упућује чињеница да се, паралелно са тајним прегово-
рима ради закључења ACTA, радило на доношењу Закона о заустављању 
on-line пиратства (Stop On-line Piracy Act), скраћено SOPA, и Закона о 
спречавању стварних on-line претњи економској креативности и крађи 
интелектуалне својине (у јавности познат као Protect Intellectual Property 
Act), скраћено PIPA. Предлози ова два закона су једном делом конкурент-
ски, а другим делом комплементарни. Поред заједничких циљева они 
деле и подршку великих корпорација које су носиоци права интелекту-
алне својине у САД. Због оштрог отпора јавности у САД, оба пројекта су 
заустављена. Међутим, један број максималистичких решења из предло-
га ових закона представљао је преговарачку платформу делегације САД 
на преговорима о ACTA. Може се претпоставити да је тактика била да се 
са ACTA подржи пројекат SOPA/PIPA, тако да доношење одговарајућег 
закона добије функцију извршавања међународне обавезе које САД 
имају према ACTA. Кад се томе још дода податак да ACTA (уколико сту-
пи на снагу) постаје део унутрашњег права САД на основу извршне на-
редбе председника САД,21 а не одлуком Конгреса, може се боље разуме-
ти разлог за инсистирање САД на тајности преговора. Ипак, чињеница 
да је законски пројекат SOPA/PIPA сензибилисао америчку критичку 
јавност до неслућене мере, и да су на завршну фазу преговора о ACTA 
утицале необично оштре критике из целог света, довела је до знатно 
ублаженог (ACTA lite) споразума. Тиме је у знатној мери компромитован 
покушај да се путем ACTA опере политика која стоји иза иницијативе за 
доношење SOPA/PIPA.

21 Kenneth L. Port, „A Case Against the ACTA“, William Mitchell Colledge of Law 
Research Paper Series, 2011, No. 4, стр. 20–22 (доступно на адреси: http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1808180). Види такође „ACTA Will Become Law 
Without Congress by Executive Order“, на адреси: http://freedomandlinux.wordpress.
com/2010/07/03/acta-will-become-law-without-congress-by-executive-order/. Наравно, не 
изостају ни оспоравања легалности потписа председника Обаме на ACTA. Сенатор 
Ron Wyden (Орегон) у писму упућеном председнику САД: „Извршна власт нема 
надлежност да без сагласности Конгреса улази у обавезујуће међународне угово-
ре који се односе на питања уставом додељена Конгресу у надлежност.“ Види цео 
текст писма на http://www.aaolaw.org/h.r.-s.-letters/wyden-letter-to-obama-acta-oct-
2011/view. 
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Ни у ЕУ ACTA не пролази без тешких речи оптужбе за прање 
политике.22 Збуњујуће је да Европска комисија званично тврди да ACTA 
не садржи ништа што би подразумевало обавезу измене постојећих или 
доношења нових прописа на нивоу ЕУ, иако је општепознато да ЕУ нема 
наднационалне прописе о кривичном санкционисању повреда права ин-
телектуалне својине. Покушај да се донесе таква директива је постојао, 
али је пропао 2010. године кад је Европска комисија одлучила да због 
отпора држава чланица повуче предлог. Имајући у виду да одређене 
кривичне одредбе у ACTA одговарају онима из повучене директиве, 
може се основано претпоставити да је ACTA замишљена да „прогура“ 
оно што предлог поменуте директиве није могао.23

Додатно збуњује то што је група угледних академских стручњака 
сачинила анализу ACTA и констатовала низ раскорака између одредби 
из споразума и acquis communautaire, отварајући тако питање неопход-
ности прилагођавања прописа ЕУ, да би се ACTA могла применити.24

IV Проблем заштите приватности, личних података
и слободе комуникације на интернету

У најширој јавности се као један од најчешћих и најозбиљнијих 
аргумената против ACTA наводи опасност да примена овог споразума 
може угрозити приватност корисника интернета, довести до злоупо-
требе њихових личних података и угрозити слободу комуникација. Због 
већ поменуте конвергенције између америчког SOPA/PIPA законодавног 
пројекта и првобитних радних верзија ACTA које су допрле до јавности 
2010. године, разумљиво је да се силина протеста против SOPA/PIPA 
пројекта преусмерила на ACTA преговоре.

Укратко, оно од чега интернет заједница стрепи (а што је било 
садржано у радним верзијама ACTA) јесу прописи који би: а) наложили 
пружаоцима интернет услуге, или их стумулисали да сами надгледају 
саобраћај на интернету ради детекције незаконитих радњи; б) допустили 

22 Европски парламент је 2010. године донео Резолуцију о транспарентности и стању 
преговора о ACTA, протествујући, поред осталог, против заобилажења уобичајеног 
процеса доношења одлука у ЕУ. Европски парламентарац Кадер Ариф је почет-
ком 2012. године дао оставку на функцију известиоца Европског парламента, 
демонстрирајући на тај начин своје неслагање са ACTA.

23 О проблематици међународног кривичног нормирања заштите интелектуалне 
својине у светлу TRIPS-a и ACTA види Henning G. Ruse-Khan, „From Trips to Acta 
– Towards a New Gold Standard in Criminal IP Enforcement“, Max Planck Institute for 
Intellectual Property and Competition Law Research Paper, 2011, No. 10–06. 

24 Мишљење европских академских стручњака о ACTA (Opinion of European Academics 
on the ACTA) види на адреси http://www.iri.uni-hannover.de/acta-1668.html. 
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носиоцима права да надгледају саобраћај на интернету ради детекције 
незаконитих радњи; в) омогућили носиоцима права да траже од пру-
жаоца интернет услуге да кориснику који више пута наводно повређује 
право интелектуалне својине, ускрати приступ интернету, г) омогућили 
носиоцима права интелектуалне својине да захтевају од пружаоца ин-
тернет услуге да блокирају приступ одређеним сајтовима без одлуке 
суда; д) проширили одговорност за незаконите радње на интернету и на 
пружаоце интернет услуге, уколико ови не поступе по захтеву носиоца 
права; ђ) омогућили приступ подацима о идентитету корисника интер-
нет услуге без одлуке суда.

Ако занемаримо историју преговора и усмеримо нашу пажњу на 
коначни и потписани споразум, можемо констатовати да је одредба чл. 
27, ст. 4 (која се данас сматра спорном) блед и скоро бенигни остатак 
онога што је првобитно било преговарано.25 Другим речима, ACTA не 
прописује ништа од онога од чега је интернет заједница највише стре-
пела.

Релевантан траг о тим страховањима представља и Мишљење 
европског супервизора заштите података о текућим ACTA преговори-
ма из 2010. године.26 Оно се превасходно бавило темом допуштености 
увођења праксе која је позната као „three strikes rule“, и која подразуме-
ва да: а) носиоци права сами надгледају интернет саобраћај и детектују 
вероватне повреде права, б) обавештавају о детектованим повредама 
пружаоца интернет услуге, в) пружалац интернет услуге идентификује 
преко IP адресе конкретног претплатника и упозори га да престане 
са повредом, а после одређеног броја безуспешних упозорења (нпр. 3) 
ускраћује му интернет везу. Европски супервизор заштите података 
је изричито закључио да је та пракса супротна прописима о зашти-
ти приватности и личних података грађана у ЕУ из следећих разлога:
а) приватно систематско надгледање интернет саобраћаја у којем се могу 
скупљати подаци о интернет претплатницима и њиховим радњама на 

25 Чл. 27, ст. 4 ACTA: „Чланица може, у складу са својима законима и подзаконским 
прописима, дати својим надлежним органима надлежност да нареде пружао-
цу интернет услуге да титулару права без одлагања открије информацију која је 
довољна за идентификацију претплатника чији налог је наводно употребљен за 
повреду права, уколико је тај титулар права покренуо законски поступак због по-
вреде жига, ауторског или сродног права, и уколико је та информација тражена у 
циљу заштите тих права. Ове процедуре морају бити примењене на начин којим 
се избегава стварање препрека законитим активностима, укључујући електронску 
трговину, и који, у складу са правом чланице, штити основна начела као што су 
слобода изражавања, праведни поступци и приватност.“

26 Opinion of the European Data Protection Supervisor on the Current Negotiations by the 
EU of ACTA (види на адреси: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/
OpinionsC/OC2010).
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интернету јесте повреда права на приватност, б) подаци који се скупљају 
могу бити осетљиви са становишта права и слобода појединаца и зато 
захтевају посебну заштиту, в) искључивање или отежавање приступа 
интернету као приватна казна за наводну повреду права интелекту-
алне својине јесте неоправдано ограничавање права на комуникације, 
г) све ове мере су непропорцијалне у односу на њихов циљ – заштиту 
интелектуалне својине на интернету. Без сумње је ово мишљење имало 
утицаја на преговарачку позицију Европске комисије, па тиме и на ко-
начни текст ACTA, у којем нема ни трага од „three strikes rule“.

Данас, после доношења ACTA, индикативно је већ поменуто Миш-
љење европских академских стручњака о ACTA, које се у само једном 
пасусу осврће на одредбу чл. 27, ст. 4, тј. на проблем заштите приват-
ности и заштите личних података на интернету. При том се у Мишљењу 
не оспорава суштина те одредбе (могућа обавеза пружаоца интернет 
услуге да по наредби надлежног државног органа пружи носиоцу права 
интелектуалне својине информацију о идентитету претпланика интер-
нет услуге сбог сумње да он вређа његово право). Само се констатује да 
недостаје прецизирање гаранција заштите приватности, односно личних 
података приликом примене те норме.27 Та констатација је, пак, изнесе-
на у оквиру општег става да ACTA, уводећи јачу заштиту од постојеће 
(предвиђене у TRIPS-у), не успоставља гаранције за заштиту равнотеже 
интереса страна у питању.28 На тај начин, за коначни одговор на питање 
да ли ACTA угрожава право на приватност, заштиту личних података и 
комуникацију, централно место добија питање тзв. гаранција.

Са становишта језичког тумачења ACTA, сматрамо да гаранцију 
чине национални прописи, јер, као што у чл. 27, ст. 4 пише, свака мера 
из ACTA мора „бити примењена на начин... који, у складу са правом 
чланице, штити основна начела као што су слобода изражавања, пра-

27 Тај део Мишљења гласи: „Чл. 24, ст. 4 ACTA уређује откривање података о прет-
платнику и шири је од необавезујућег права на информацију из чл. 47 TRIPS-a. 
Најважније, док ACTA намеће дужност посреднику који вређа, као и посреднику 
који не вређа право, да открије податке о претплатнику, чл. 47 TRIPS-а односи се 
само на повредиоца права. Такође, ACTA помиње да ће основна начела као што су 
слобода изражавања, праведни поступци и приватност бити сачувана. Међутим, 
споразум не садржи конкретније одредбе о томе како ће ова права бити делотвор-
но обезбеђена (упореди са детаљним одредбама о приватности у ЕУ директивама 
95/46/EC, 2002/58/EC и 2006/24/EC).“

28 „Као што је признато и поздрављено од стране Европске комисије и Европског 
парламента, ACTA уводи више стандарде принудног спровођења права од оних 
који су предвиђени постојећим међународним правом. Међутим, одређене одредбе 
не осигуравају баланс између интереса различитих страна, јер се њима елиминишу 
обезбеђења која постоје у постојећем међународном праву, или се, после увођења 
јачих мера заштите, пропушта увођење одговорајућих мера обезбеђења.“
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ведни поступци и приватност“. У том смислу, неоправдана је бојазан да 
ACTA може да дерогира високе правне стандарде заштитите приватно-
сти, личних података и комуникације, какви постоје нпр. у ЕУ.29 Такође 
сматрамо неоправданом бојазан да ACTA може да дерогира гаранције 
које су успостављене TRIPS-ом, јер би ACTA, у том делу, била супрот-
на одредби чл. 1, ст. 1 TRIPS-а,30 што може бити предмет спора између 
држава у оквиру механизма WТО. По нашем мишљењу, проблем се може 
појавити само са применом ACTA (путем билатералних и регионалних 
трговинских уговора) у земљама са нижим нивоом заштите људских 
права, где не постоје законски механизми који гарантују заштиту при-
ватности, личних података и комуникације. Тамо би овај споразум до-
иста могао бити основ за нарушавање поменутих права.

Најзад, управо изнети став никако не игнорише чињеницу да ак-
туална информационо-комуникациона технологија de facto омогућује да 
се лако и неприметно нарушава приватност појединца, и то не само од 
стране државе, него и од стране приватних субјеката. То што су такве 
радње нелегалне није велика утеха, али то такође није ни у директној 
повезаности са ACTA.

V Завршни поглед на ACTA

Сасвим независно од тога да ли ће доћи до ратификације и ступања 
на снагу ACTA, овај споразум је алармантни индикатор процеса јачања 
правне заштите интелектуалне својине на глобалном плану, који је у 
току већ бар две деценије. Тај процес има своје упориште у неолиберал-
ном економском концепту привредног раста, у којем је приватна власт 
над економским добрима, преко механизма тржишта, најбољи алокатор 
ресурса и гарант привредне ефикасности. Поменуто јачање заштите се 
званично правда нужношћу законодавне реакције на објективне тех-
нолошке промене које су данас највидљивије у области информација 
и комуникације, али и на чињеницу да се свет налази на прагу епохе 
у којој интелектуална добра (иновације, информације, знање) постају 
кључни економски ресурс.

29 Супротно, Peter K. Yu, „Six Secret and Now Open Fears of ACTA“, Drake University 
Research Paper Series, 2011, No. 11–12, стр. 106–115. Аутор (пишући о САД) каже 
да су креатори ACTA пошли од тога да су национални прописи којима се пружају 
поменуте гаранције непроменљиви. Уколико се они ипак промене, ACTA не може 
успоставити те гаранције јер их једноставно не садржи. 

30 Чл. 1, ст. 1 TRIPS-a: „...Чланице могу, али нису обавезне, да у свом праву примене 
ширу заштиту од оне предвиђене у овом споразуму, под условом да таква заштита 
није у супротности са одредбама овог споразума...“
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Иако су садржина и целисходност права интелектуалне својине 
одувек предмет стручних спорова, тек у новије време је око ових 
питања дошло до мобилизације најширег спектра субјеката: од привре-
де, парламената и влада, преко међународних владиних и невладиних 
организација, до појединаца који се глобално повезују организујући ма-
совне протесте. Речју, питање заштите интелектуалне својине је изашло 
из домена уско стручне расправе и ушло на велика врата у круг „врућих“ 
политичких тема. Шта је разлог томе? С једне стране, индустрије које 
почивају на јакој заштити интелектуалне својине имају све већи значај 
за националну економију развијених држава, те је природно да су владе 
тих држава осетљиве на њихове потребе. Опште је познато да се развој 
права интелектуалне својине доминантно одвија под утицајем фармаце-
утске, филмске, музичке индустрије и индустрије софтвера. Будући да 
су економски интереси тих индустрија глобални, владе њихових држава 
се старају о томе да цели свет, преко мреже међународних споразума, 
поштује њихова права. То представља за мање развијене земље велики 
економски терет. С друге стране, такав развој недовољно узима у обзир 
чињеницу да све шира приватизација интелектуалних добара ствара 
проблеме на плану остваривања и заштите индивидуалних права и сло-
бода у области приступа информацијама, образовања, комуникације, 
стваралаштва, здравствене заштите, приватности и др. што прети да 
постане реална сметња економском и културном напретку. Кад се томе 
дода и чињеница да ауторско и сродна права у области интернета до-
минантно задиру у односе између носилаца права и појединаца (а не 
привредних субјеката), проглашавајући незаконитим (чак криминал-
ним) поједине радње сврсисходног коришћења рачунара, постаје јасно 
зашто се расправа о праву интелектуалне својине данас истовремено 
води на највишим политичким скуповима, у академским оквирима, на 
телевизији и на улици.

Шта је спорно у тој дебати? Ако се из мноштва тема, које су не-
кад противречно или конфузно артикулисане, покуша извући суштина, 
може се рећи да су предмет дебате три општа питања: а) који је оптимал-
ни друштвени модел за подстицање, ширење и коришћење иновација, 
б) како обезбедити да право интелектуалне својине не буде препрека 
приступу информацијама и знању, и в) како превазићи ограничења 
„анонимног тржишта“.31

По нашем мишљењу су ова питања међусобно тесно повезана и 
своде се заправо на преиспитивање парадигме права интелектуалне 

31 Тако Sebastian Haunss, „Th e Politicisation of Intellectual Property – IP Confl icts and 
Social Change“, WIPO Journal, Vol. 3 No. 1, 2011, стр. 132. Под анонимношћу тржиш-
та аутор подразумева децентрализован механизам доношења економских одлука, 
односно тзв. невидљиву руку тржишта.
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својине, по којој је у друштвеном интересу да приватни субјект има што 
шире искључиво право на интелектуалној творевини, јер је он, у су-
протном, неће ни створити. Савремени живот је већ упутио низ изазова 
овом концепту. Поменимо само праксе као што су creative commons, open 
source soft ware, open science и нове пословне моделе у којима је искључиво 
право интелектуалне својине замењено другим механизмима приватног 
присвајања друштвене користи од стваралаштва. Упркос свему, центри 
економске и политичке моћи у свету још увек не доводе у питање тра-
диционалну конструкцију права интелектуалне својине, и неспремни су 
да озбиљно размотре да ли је у овој области интерес приватног капита-
ла већ угрозио интерес целине друштва.

Сагледавајући ACTA из те перспективе, можемо констатовати да је 
овај споразум још један показатељ аутистичног инсистирања приватног 
капитала на јачању правне заштите интелектуалне својине, и редуковања 
проблематике сложених и драматичних социјалних промена у савреме-
ном свету на питање како најефикасније интернализовати друштвену 
вредност иновације и креативног рада у условима нових технологија.

Они који мисле другачије могу с правом приговорити да ACTA не 
уређује материјално право интелектуалне својине, већ само његово при-
нудно спровођење, те да на тај начин ради у прилог афирмацији идеје 
права per se. То је школски аргумент који занемарује истину да је норма-
тивно обликовање принудног спровођења права инструмент којим власт 
може вршити фина прилагођавања дејства материјалноправних норми 
на друштвени живот, зависно од конкретних околности. Није свеједно 
да ли је одређена повреда права кривично дело или не, колика је казна 
за то дело, како се обрачунава накнада штете, да ли и како се одговара 
за помагање у извршењу радње и сл. Зависно од законског одговора на 
ова питања померају се границе између слободе и забране, односно до-
пуштеног и недопуштеног понашања. Кад ACTA (под условом да ступи 
на снагу) почне преко билатералних и регионалних трговинских спо-
разума да производи дејство у земљама са неразвијеном економијом, 
она ће затворити и последњи вентил преко којег се испуштала енергија 
социјалне тензије због високих стандарда материјалноправне заштите 
интелектуалне својине, с једне, и потпуно неадекватног социоеконом-
ског окружења у којем оно не може произвести позитивне последице на 
домаћи економски развој, с друге стране.32

32 Међу услове у којима је могућа стриктна правна заштита интелектуалне својине 
улазе: генерално поштовање владавине права, ефикасна и независна судска власт, 
делотворан систем иновационе активности и заштите конкуренције, довољно 
развијена инфраструктура, критична маса домаћих заинтересованих субјеката и 
успостављене пословне праксе. Тако Peter K. Yu, „Six Secret and Now Open Fears 
of ACTA“, Drake University Research Paper Series, 2011, No. 11–12, стр. 240. Друга 
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Коначно, са ACTA се смањују изгледи за скорију нужну реформу 
права интелектуалне својине и цементира се онај економски механи-
зам подстицаја стваралаштву, који је био адекватан нивоу развоја пред-
информационог друштва. Тако ACTA доприноси кризи права интелек-
туалне својине, стварајући све већи јаз између правне норме и живота, и 
узрокујући чак уличне побуне против интелектуалне својине као такве. 
Уколико ова широка мобилизација јавног мњења помогне да креатори 
политике заштите интелектуалне својине у свету промене своје погледе, 
то би се post festum могло убројати у заслуге ACTA.

Slobodan M. MARKOVIĆ, PhD
Professor at the Faculty of Law University of Belgrade

ANTI-COUNTERFEITING TRADE AGREEMENT 
(ACTA) – CONTENTS, GOALS, SIGNIFICANCE

Summary

ACTA is a plurilateral agreement that aims to create a stronger legal 
framework for the enforcement of intellectual property rights, and effi  cient in-
ternational cooperation in this fi eld. Although signed between a relatively small 
number of developed countries, it will (if and when it comes into force) indirect-
ly take eff ect even in non-signatories through bilateral and regional trade agree-
ments binding its members and unsuspecting third countries. Globally, ACTA 
is the object of massive opposition for fear that it will jeopardize the integrity of 
the Internet and the privacy of its users. Th ese concerns, however, do nоt have 
a strong foothold in the text of the agreement, but are more likely to represent 
the residue of the public reaction to the radical versions of ACTA working docu-
ments during the secret negotiations. More importantly, ACTA demonstrates 

група аутора, пишући о Кини, додатно помиње: структурне реформе предузећа, 
либерализацију трговине и инвестиција, унапређење финансијских и иновационих 
система за комерцијализацију нових технологија и едукацију људи за апсорбовање 
нових технологија. Види: Keith E. Maskus et al., Intellectual Property Rights and 
Economic Development in China, у: Carsten Fink, Keith E. Maskus (eds.), Intellectual 
Property And Development – Lessons From Recent Economic Research, World Bank, 2005 
стр. 295, 297 (доступно на адреси: http://www.google.rs/#hl=sr&sugexp=frgbld&gs_
nf=1&cp=35&gs_id=2&xhr=t&q=Carsten+Fink+%26+Keith+E.+Maskus+eds.&pf=p&ou
tput=search&sclient=psy-ab&rlz=1R2ADFA_enRS448&oq=Carsten+Fink+%26+Keith+E.
+Maskus+eds.&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_
pw.r_qf.,cf.osb&fp=3689ad47ceeedced&biw=1366&bih=566).
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the continuation of the ever-stronger intellectual property protection policy in 
the world. It is a part of the eff orts of large corporations that hold major port-
folios of intellectual property rights to transfer the economic and social power 
of their owners from industrial to information society. At the same time, ACTA 
is unmasking the impotence of national governments and international govern-
mental organizations to create, from the position of public interest, a vision of 
intellectual property rights for the 21 century.

Key words: intellectual property, international trade, counterfeiting, 
enforcement, multilateralism, bilateralism, policy laundry.
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АПСОЛУТНО ДЕЈСТВО ПАТЕНТА У ВЕЗИ СА
ПРОНАЛАСЦИМА СЕКВЕНЦИ ГЕНА

Резиме

Aутор је анализирао питање деловања патента за пронала-
ске хемијских материја. Ово деловање је апсолутно, што значи да су 
заштићени сви поступци за прозводњу материје, као и све примене 
материје, без обзира да ли je то било познато титулару патента. 
Међутим, када је реч о проналасцима секвенци гена или делова секвенци 
гена, деловање патента је ограничено у значајној мери. Наиме, тај па-
тент не делује апсолутно, него је реч о заштити која је функционално 
ограничена. Овакво решење је садржано у Директиви о правној зашти-
ти биотехнолошких проналазака и део је националних правних систе-
ма држава чланица Европске уније.

Кључне речи: проналазак прозвода, апсолутно деловање, секвенца гена, 
функција гена, функционална ограниченост.

I Увод

Проналасци прозвода и проналасци поступака су основне врсте 
проналазака. Проналасци производа се деле на проналаске ствари, про-
наласке машина или уређаја и проналаске хемијских материја. Патентна 
заштита проналазака ствари и проналазака машина и уређаја никада 
није била спорна, као ни деловање патента којим су заштићени. Насу-
прот томе, већ и сама патентна заштита проналазака хемијских материја 



7–9/2012. Божин Влашковић (стр. 218–232)

219

била је једно од најспорнијих питања у патентном праву, па су литера-
тура и судске одлуке, једноставно, непрегледне. У једном тренутку, по-
лемике су утихнуле, а у судској пракси су примењивана јасно дефиниса-
на решења. Међутим, развој нових технологија је не само оживео стара 
интересовања, него је чак у фундаменту довео у питање садржину за-
штите за проналаске хемијских материја. Разлог за овакву ситуацију су 
патенти за проналаске секвенци гена или делова секвенци гена. Секвен-
це гена или делови секвенци гена су биохемијске материје, па се могло 
очекивати да за њихову заштиту важе иста правила, као за заштиту сва-
ке хемијске материје. Истраживања су, пак, показала да ови проналасци 
показују карактеристична својства по којима се значајно разликују од 
других проналазака материје. То је, наравно, имало за последицу и нова 
промишљања о садржини патентне заштите и њеној примерености по-
требама заједнице, као и импулсима за даља истраживања.

У овом раду нису посебно анализирана, него само наговеште-
на и питања која се односе на догматске основе и оправданост апсо-
лутне заштите у класичном смислу, као ни разлози који се износе за и 
против овог облика заштите. Разматране су само специфичности, или 
могуће специфичности, у деловању патента за секвенцу или део секвен-
це гена, а у поређењу са обимoм заштите проналазака других хемијских 
материја.

II Развој патентне заштите проналазака хемијских материја

Овај развој ћемо приказати у немачком праву, с обзиром на раз-
личитост решења која су примењена у различитим временским перио-
дима и јасну тенденцију сталног проширења заштите. На први поглед, 
посматрано из данашње перспективе, делује изненађујуће да су пред-
ставници хемијске индустрије у почетку били против патенте заштите 
проналазака хемијских материја. На пример, Adolf von Bruning, један од 
оснивача Hochst AG, сматрао је да процват хемијске индустрије омогућен 
тиме што на овом подручју не постоји патентна заштита, па тиме није 
ограничена конкуренција.1 Удружење немачких хемичара се, такође, 
изјаснило против патентирања проналазака материје, с образложењем 
да се тиме отежава примена касније пронађених, а усавршених посту-
пака за њихову производњу.

Полазећи од оваквих ставова, Закон о патентима из 1877. године 
искључио је из патентне заштите материје које су произведене хемијским 
путем, а дозвољено је патентирање поступака за њихову производњу.2 

1 Maximilian Haedicke, „Absoluter Stoff schutz – Zukunft skoncept oder Auslaufmodell“, 
Zeitschrift  für gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Nr. 2/2010, стр. 94.

2 M. Haedicke, нав. чланак, стр. 98.
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Но, у Закону није била садржана одредба да се патентна заштита поступ-
ка односи и на производе који су добијени у њему. То је довело до нега-
тивних практичних последица за немачку хемијску индустрију. Наиме, 
тужилац је у Немачкој заштитио поступак за производњу једне боје. Ту-
жена страна је било трговачко друштво из Базела, које је ову боју про-
изводило у Швајцарској, коришћењем немачког поступка, који није мо-
гао тада да буде патентиран у Швајцарској. Боја је коришћена за бојење 
марама које су извожене у Немачку. RG је пресудио да је увоз марама 
повреда патента којим је у Немачкој заштићен поступак за производњу 
боје. Другим речима, дејство патента за поступак производње се односи 
и на материје добијене у том поступку.3 После ове одлуке, уследила је 
реформа немачког закона о патентима.

Следећа пресуда која је од кључног значаја за проширење заштите 
проналазака хемијских материја је Congorot из 1889. године. Она се одно-
си на поступак за добијање нове боје којом се памук боји изразито црве-
но, али без употребе мочила. У поступку се користе познате материје и 
одвијају познате хемијске реакције. На основу такве комбинације „старо 
са старим“ добијена је материја што је просечни стручњак могао да пред-
види. Међутим, он није могао да предвиди посебне особине те материје, 
које се испољавају у нарочитом начину бојења целулозних влакана. Суд 
је дозволио да и такви поступци могу да буду патентирани.4

На основу ове пресуде могу се, дакле, патентирати поступци у 
којима се користе познате хемијске реакције, под условом да произ-
вод који је добијен показује непредвидљиви технички ефекат. Тиме је 
утемељено схватање о аналогним хемијским поступцима, којим се дуго 
бавио велики број правних писаца.5

Новелом Закона о патентима из 1967. године укинута је забрана 
патентирања проналазака хемијских материја. Овога пута представни-
ци хемијске индустрије су се интензивно залагали за укидање забране, 
која је, како смо истакли, првобитно била уведена управо на њихово 
инсистирање. Промена става законодавца била је заснована на прагма-
тичном политичком ставу. У првом плану било је настојање да се Па-
тентни уред растерети великог броја пријава за проналаске поступка, 
чији је циљ био заштита призвода који су добијени у њима.6

3 Божин Влашковић, Патентна заштита проналазака из области хемије, Београд, 
1989, стр. 15.

4 Б. Влашковић, нав. дело, стр. 41.
5 Б. Влашковић, нав. дело, стр. 45–59.
6 Rainer Moufang, „Stoff schutz im Patentrecht“, Zeitschrift  für gewerblicher Rechtsschutz 

und Urheberrecht, Nr. 2/2010, стр. 89.
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Тренд који је настао после измене закона је стално проширење за-
штите проналазака хемијских материја. Основно питање било је дејство 
патента којим су заштићени ови проналасци, а оно је на јасан начин 
решено у одлуци Imidazoline, коју је донео Савезни врховни суд Немачке 
(BGH).7

III Приказ Imidazoline одлуке

То је најзначајнија одлука у овој области, у којој је кратко и пре-
гнантно изречено да патетна заштита за материје које су произведене 
хемијским путем није везана за циљ примене. Када је реч о проналасци-
ма хемијске материје задатак или проблем се састоји у томе да се про-
изведе нова хемијска материја чија је конституција ближе описана. Овај 
задатак решен је већ тиме да је материја произведена. Посебно је ис-
такнуто да подаци о техничком или терапеутском ефекту материје нису 
предмет проналаска материје, па зато није ни потребно да буду наведе-
ни у првој пријави. Наводи о ефекту, који су њој садржани, могу да буду 
промењени у току поступка за стицања патента или да буду замењени 
неким другим. Када у првој пријави нису садржани подаци о техничком 
или терапеутском циљу, они могу да буду накнадно поднети. Овакво 
дефинисање предмета проналаска хемијске материје значи да титулар 
патента стиче неограничено искључиво право у односу на све могуће 
примене материје. Он може да забрани сваку примену материје, без об-
зира на то да ли му је таква примена била позната или непозната. Треће 
лице које пронађе нову примену са инвентивним нивоом, може да је са-
мостално патентира, али се такав проналазак се не може искоришћавати 
без сагласности титулара патента за проналазак материје.

Наведеном одлуком заокружен је развој патентне заштите про-
налазака материје у немачкој теорији и пракси.8 Значајно је и не би се 
смело изгубити из вида, иако је то учињено у теорији, да је и у одлу-
ци Imidazoline истакнуто да је дејство патента за проналазак материје 
у принципу апсолутно, али да се могу замислити изузетни случајеви, 
када би таква заштита била ограничена. У том контексту неопходно је, 
такође, истаћи да је BPatG у једној одлуци из 1968. године заступао пот-
пуно супротно схватање.9 Суд је одбацио апсолутну заштиту и изјаснио 

7 Одлука Савезног врховног суда Немачке „Imidazoline“ из 1972. године (Urteil BGH 
in Zeitschrift  für gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1972), стр. 541.

8 Horst P. Götting, „Kritische Bemerkungen zum absoluten Stoff schutz“, Zeitschrift  für ge-
werblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Nr. 3–4/2009, стр. 256.

9 Friedrich Feuerlein, „Patentrechtliche Probleme der Biotechnologie“, Zeitschrift  für ge-
werblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Nr. 7/2001, стр. 564.
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се за заштиту која је ограничена циљем. Сходно томе, решење задатка 
проналаска мора да буде описано на такав начин да се може очекивати 
да стручњак примени проналазак. То, пак, није случај, када је материја 
само произведена, јер коришћење материје није омогућено већ тиме да 
је она произведена. Оно је могуће тек онда када се зна које су њене ко-
рисне техничке и фармаколошке особине, па зато оне морају да буду 
наведене у пријави тако да је омогућено њихово циљно упоређивање са 
супстанцама на истом специјалном подручју.

Веома је интересантно да се Bruchhausen, као један од судија који 
је учествовао у доношењу Imidazoline одлуке, касније дистанцирао од 
ставова који су у њој садржани и истакао да схватање о апсолутној за-
штити није мотивисано полазећи од смисла и циља патентног права, 
него да су у одлуци дати чисто појмовни аргументи. Они, пак, не морају 
да буду ваљани ако је основ правичност и примереност.

У правној теорији је много пута истакнуто да одлука Imidazoline 
само потврђује већ постојећа схватања о дејству патента којим се штити 
проналазак предмета. Проналазак материје је, као што је познато, само 
подврста проналазака предмета. BGH је у својој пракси константно за-
ступао становиште да навођење циља, деловања и функције у патент-
ном захтеву, по правилу, не ограничава дејство патента чак ни онда када 
је реч о новој примени која је једини разлог за патентирање материје.10 
Такви подаци су само појашњења чији је циљ боље разумевање прона-
ласка предмета. Апсолутна заштита проналазака материје у изложеном 
смислу је последица схватања да деловање материје не спада у задатак 
или проблем.11 Но, остало је недовољно јасно да ли се деловање патента 
односи и на такве примене које нису објављене у патентном спису, нити 
стручњаку могу бити доступне на основу његовог садржаја садржаја.12

Полазећи од становишта која су изражена у Imidazoline одлуци, 
развијена је посебна доктрина која се може сажети у два основна става.13 
Прво, предмет проналаска материје је генерално сама материја. Друго, 
на дан пријаве довољно је да се индустријска применљивост наведе сас-
вим уопштено, на пример, примена на подручју медицине, а не мора 

10 Uta Köster, „Absoluter oder auf die Funktion eingeschränkter Stoff schutz im Rahmen 
von Biotech-Erfi ndungen, insbesondere bei Gen-Patenten“, Zeitschrift  für gewerblicher 
Rechtsschutz und Urheberrecht, Nr. 10/2002, стр. 834.

11 Dieter Schneider, Doris Walter, „Ist der absolute Stoff schutz noch zu retten“, Zeitschrift  
für gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Nr. 10/2007, стр. 843.

12 Dieter Schneider, Doris Walter, „Ist der absolute Stoff schutz noch zu retten“, Zeitschrift  
für gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Nr. 10/2007, стр. 843.

13 Doris Walter, „Harmonisierung und angemessene Anspruchsbreite bei der Gensequenz-
patentierung“, Zeitschrift  für gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Nr. 4/2007, стр. 
291.
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бити наведено у које се сврхе материја конкретно користи. У случају 
да је конкретна примена и наведена, могуће је да у току поступка буде 
замењена неком другом.

Оваквом доктрином излази се у сусрет подносиоцима пријава, јер 
им се омогућава подношење већ у раној фази настајања и уобличавања 
проналаска. Поред тога, њоме се постиже највиши степен правне сигур-
ности, јер је свака повреда патента већ унапред јасно одређена.14

IV Разлике у својствима проналазака предмета

На овом месту ћемо указати на основне разлике између прона-
лазака ствари и проналазака материје.15 Прво, хемијске материје у 
својим особинама нису доступне људским чулимa, па се да ли је неки 
прашак исте боје гипс или отров за глодаре, може установити тек после 
одговарајуће анализе. Насупрот томе, сито, или пропелер су, као так-
ви, одмах препознатљиви. Ова разлика се испољава и у формулисању 
патентног захтева. У класичним подручјима технике је већ из општег 
појма видљива и сврха примене проналаска, док навођење формуле 
материје још увек не мора да учини видљивом и сврху примене.

Друга значајна разлика огледа се у могућностима примене про-
налазака материје и проналазака ствари. На пример, пропелер може 
бити предвиђен за употребу на авиону, а заштита патентом се односи 
и на друге примене, као што је за кретање бродова или транспорт теч-
ности у неком систему. Све примене се заснивају на техничкој функцији 
ротирајућег кретања пропелера, а заштита се односи на сваку конкретну 
примену. Међутим, заштита је ограничена на само једно подручје при-
мена, и то из техничких разлога, јер је реч о објективно јединој могућој 
функцији.16 Када је реч о проналасцима материје ситуација је, посма-
трано у првом тренутку, слична. На пример, материја је заштићена као 
боја, што значи да је заштићен сваки облик њене примене, без обзира 
да ли се користи као боја за папир, боја за пластичне масе или лекове. И 
овде је реч о лепези примена које се заснивају на особини бојења, дакле, 
на истој техничкој функцији, па се, у првом тренутку, не уочавају раз-
лике између проналаска ствари и проналаска материје.

Проналасци хемијских материја, ипак, могу да буду и мултифунк-
ционални, те се материја за бојење може употребити и као лек, тј. на 

14 Niclas Kunczik, „Die Legitimation des Patentsystems im Lichte biotechnologischer Er-
fi ndungen“, Zeitschrift  für gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Nr. 10/2003, стр. 
854.

15 D. Schneider, D. Walter, нав. чланак, стр. 836.
16 D. Schneider, D. Walter, нав. чланак, стр. 836.
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потпуно различитом технолошком подручју.17 Аналогна ситуација се не 
може замислити у механици, јер пропелер не би извршавао само наве-
дену техничку функцију, него, хипотетички и функцију вентила, оптич-
ких стакала итд. Детаљнија анализа показује да је мултифункционал-
ност и у области проналазака хемијских материја изузетак. Наводи се 
само случај боје, као међупродукта, која није могла да буде патентира-
на, јер није испуњавала услове, али је показала и неочекивана фарма-
цеутска својства, због којих је патентирана. Патент, који је додељен на 
основу њених фармаколошких својстава, односи се и на производњу у 
индустрији боја, иако су фармаколошке особине у тој производњи пот-
пуно безначајне.

У директној вези са хемијским материјама су секвенце гена, јер су 
биохемијске супстанце, молекули.18 Као физички носачи информација 
осигуравају идентичност гена, а на другој страни су и сама информација, 
која је мултифункционална независно од свог физичког носача. Другим 
речима, секвенце гена су проналасци материје која се одликује стварном 
мултифункционалношћу. Она је правило, а не само изузетак, као што је 
то случај код проналазака хемијских материја у класичном смислу.19 Већ 
2001. године је утврђено да је 40% секвенци гена мултифункционално.20 
На пример, код неких инсеката секвенце регулишу боју, насупрот томе 
код пчела одређују пол матице и то продукцијом протеина.

Циљ истраживања на подручју секвенци гена је њихово иденти-
фиковање, али само као полазиште за утврђивање коју функцију извр-
шавају и како се она може корисно применити, на пример, у циљу 
добијања хормона раста, фактора коагулације итд. Карактеристич-
но је на овом подручју да се идентификовање, одређивање структу-
ре и производња генских секвенци паралелно спроводи у многим 
лабораторијама и то сасвим рутинском применом нових технологија.21 
Зато је и разумљиво да суштина проналаска није у производњи неке 
секвенце гена, него, напротив, у проналажењу њених неочекиваних осо-
бина или функција. Сама производња секвенци гена не отвара никакво 
ново подручје за истраживање неочекиваних, потенцијалних приме-
на, којима се могу постићи одговарајући резултати, као што је случај 

17 D. Schneider, D. Walter, нав. чланак, стр. 837.
18 Joseph Straus, Optionen bei der Unsetzung der Richtlinie EG 98/44 über den rechtlichen 

Schutz biotechnologischer Erfi ndungen, Bern, 2004, стр. 8.
19 Ј. Straus, нав. дело, стр. 11.
20 Jürgen Ensthaler, Herbert Zech, „Stoff schutz bei gentechnischen Patenten“, Zeitschrift  für 

gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Nr. 7/2006, стр. 529.
21 Joseph Straus, „Producktpatente auf DNA-Sequenzen – Eine aktuelle Herausforderung 

des Patentrechts“, Zeitschrift  für gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Nr. 10–
11/2001, стр. 1019.
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код хемијских материја. Наравно, могуће је да и секвенца гена, сама по 
себи, буде проналазак. Упркос развоју технологија за идентификацију и 
производње секвенци није искључено да ће такви случајеви наступати 
и у будућности, иако се већ сада убрајају у изузетке.22

V Основна решења у Директиви о правној заштити
биотехнолошких проналазака

После десет година контроверзних дискусија, донета је 1998. годи-
не Директива о правној заштити биотехнолошких проналазака.23 Држа-
ве чланице биле су обавезне да Директиву имплементирају у национално 
право до 30. јула 2000. године и да о томе обавесте Комисију. Међутим, 
Комисија је децембра 2002. године закључила да Белгија, Немачка, 
Италија, Француска, Холандија, Луксембург, Аустрија, Португалија и 
Шведска нису имплементирале Директиву и позвала их да то учине. 
Позиву се одазвао само Португал, а против осталих држава поднета је 
тужба Врховном суду Европске уније.

Већина приговора које су изнеле наведене земље односи се на 
патентирање секвенци гена које су хуманог порекла. У раној фази 
дискусије још увек се сматрало да би секвенце гена требало посматра-
ти као и све друге биохемијске материје, што значи да би се могле па-
тентирати. Услов је да истовремено буде објављен поступак за њихову 
производњу, на пример, поступак изоловања или синтезе, као и њихова 
индустријска применљивост. Међутим, с развојем нових технологија 
дошло се до сазнања да су секвенце гена мултифункционалне. Зато 
је истакнуто да објављивање само једне функције неке секвенце не 
може бити основ да се дејством патента обухвате све могуће функције, 
које нису објављене и нису ни у каквој вези с већ објављеном. Основ 
за овакве приговоре био је, пре свега, патент који је додељен за један 
рецептор, који је је у пријави идентификован као хемокин рецептор. 
Међутим, каснија истраживања која су се потпуно независно одвијала 
у другим лабораторијама, довела су до сазнања да је овај рецептор кључ 
за отварање ћелије приликом инфекције хив вирусом. Додељени патент 
за наведени рецептор штитио је различите варијанте секвенци, као и 
широку лепезу примена, почев од генске терапије, преко производње 
лекова, до опсервације болести, иако у патентној пријави ни једном 
речју није поменута, нити наговештена примена протеина у подручју 
HIV инфекција. Ова нова примена заштићена је зависним патентом, 

22 Ј. Straus, нав. дело, стр. 21–23.
23 Ј. Straus, нав. дело, стр. 3; Директива Европског парламента и Савета бр. 1998/44 ЕC 

од 6. јула 1998. године о правној заштити биотехнолошких проналазака.
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што је изазвало незадовољство и негодовање пре свега истраживача из 
области природних наука.24

У Директиви се истиче да правна заштита биотехнолошких про-
налазака не захтева увођење неког посебног права које би заменило на-
ционално патентно право. Оно је и даље суштинска основа за правну 
заштиту биотехнолошких проналазака, али мора бити прилагођено или 
допуњено на одређеним местима, тако да се на примерен начин узима 
у обзир развој технологија, које користе биолошки материјал, а резул-
тат испуњава све услове за стицање патентне заштите. Правни оквир 
Уније за заштиту биотехнолошких проналазака може се ограничити на 
постављање одређених начела за патентибилност биолошког материјала 
као таквог, а њихов циљ у битном је да дефинишу разлику између про-
наласка и открића у вези са патентибилношћу неких делова људског 
порекла. Правни оквир може се даље ограничити на обим патентне за-
штите биотехнолошких проналазака.

За патентирање секвенци гена полазно одредиште дефинисано 
је у тачки 16 образложења. Ту је, између осталог истакнуто, да се не 
може патентирати људско тело у свим фазама настанка и развоја, ни 
полне ћелије, као ни просто откриће неког дела или производа тела, 
укључујући секвенцу или део секвенце гена. Ови принципи су у саглас-
ности са критеријумима патентибилности, јер просто откриће не може 
да буде предмет патента.

На основу овог образложења, можемо закључити да секвенце или 
делови секвенци хуманог гена, као делови човековог тела у појединим 
фазама настанка и развоја, нису патентибилни у свом природном 
окружењу, у тзв. егзогеном стању.

VI Патентибилност секвенци или делова секвенци гена
по Директиви

У Директиви је, пошто су дати критеријуми за разграничење 
открића и проналазака, дефинисано да одређени проналасци који су у 
вези с човековим телом могу бити патентирани. Тако је у члану 5 став 
2 прописано да изоловани део човековог тела, укључујући секвенцу 
или део секвенце гена, може бити патентибилан проналазак, чак и онда 
када је структура дела идентична са структуром природног дела. Услов 
је да је реч о изолованом делу, или делу добијеном на други начин на 
основу неког техничког поступка. У овом члану, у ставу 3 садржана је и 
одредба која се тиче индустријске применљивости, као једног од услова 

24 Ј. Straus, нав. дело, стр. 7.
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за стицање патента. Наиме, индустријска применљивост секвенце или 
дела секвенце мора да буде конкретно описана у патентној пријави.

Другим речима, изоловани, или на други начин добијени део 
људског тела није искључен из патентирања. Тај део је резултат техничког 
поступка његовог изоловања, дефинисања и умножавања ван људског 
тела. Овај поступак су у стању да примењују само људи и природа их не 
може остварити. У Директиви се истиче да се патенти за проналаске сек-
венци или делова секвенци стичу под истим условима као и сви други 
проналасци. Као што је познато ти услови су новост, инвентивни ниво 
и индустријска применљивост. Услов индустријске применљивости, у 
случају да се секвенца или део секвенце гена примењује за производњу 
неког протеина или дела протеина, је испуњен када су наведени проте-
ин или део протеина и истовремено и функција коју они испуњавају.

Са становишта одређивања природе и обима патентне зашти-
те за секвенце и делове секвенци гена од велике важности је тачка 23 
образложења у којој је истакнуто да сегмент ДНК није учење за технич-
ко поступање и зато није патентибилан проналазак, ако није наведено 
коју функцију испуњава.

Решења о патентибилности секвенци и делова секвенци гена, као 
и сегмената ДНК, подржана су и у образложењу немачког закона о па-
тентима, којим су имплементирана у немачко право.25 У њему је истак-
нуто да испитивач мора у сваком конкретном случају да тачно испита 
претпоставке за стицање патента. Захтев да индустријска применљивост 
гена мора да буде конкретно описана у патентној пријави, није само 
формални захтев поступка пријаве. Напротив, опис функције је бит-
ни критеријум за испитивача да може да одреди сегмент гена који је 
пријављен за патентирање. Законодавац може да очекује да ће опис 
функције бити што је могуће прецизнији. На темељу описа функције 
испитивач мора да ограничи патент на део пријављеног гена, који је би-
тан за описану функцију. Испитивач мора да искључи из патентне за-
штите сегменте гена који нису неопходни за описану функцију, чиме се 
у битној мери избегавају преклапања. Према досадашњем праву били 
су довољни подаци опште природе о индустријској применљивости, 
који су могли бити измењени у току поступка. Насупрот томе, Дирек-
тивом се у важеће патентно право уносе суштинске допуне када је реч 
о заштити материје на подручју гена. Оне се односе на околност да 
индустријска примена мора да буде конкретно описана. Примена одред-
бе о конкретизовању у пракси ће значити смањивање броја зависних 
проналазака, јер каснији проналасци нових функција исте секвенце или 
дела секвенце нису обухваћени првим патентом.

25 Ј. Straus, нав. дело, стр. 14.
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VII Патент за секвенце и делове секвенци гена

Како је већ истакнуто, Директива прописује да се за правну за-
штиту биотехнолошких проналазака не ствара неко посебно право, 
којим би се заменило патентно право. Напротив, патентно право мора 
да буде прилагођено и допуњено одговарајућим решењима. Основно 
полазиште је да су секвенце или делови секвенци биохемијске супстан-
це, тј. материје, које се могу патентирати. То, пак, јасно значи да се шти-
те патентом за материју. Уколико се установи да је секвенца гена или 
њен део нов, а њено проналажење, утврђивање структуре и стављање на 
располагање испуњава услов инвентивног нивоа, те је у опису конкрет-
но објављена функција секвенце или дела секвенце, као и одговарајућег 
протеина, стећи ће се патент за проналазак материје. Садржина овог па-
тента, је као што смо видели апсолутна, тј. њиме се штите секвенце гена 
и делови секвенца независно од начина њихове производње, као и свака 
њихова примена.

Ово схватање је заступано у једном делу правне теорије.26 По 
другом схватању, патент има ограничено дејство.27 Наиме, када је реч 
о хемијским материјама са наведеном сврхом тада је реализација циља 
финални елемент самог проналаска. Реализација неког другог циља, а 
не оног који је наведен у патентном захтеву, није повреда патента, јер 
тај други циљ није обухваћен заштитом на основу патента. По трећем 
схватању, дејство патента се одређује у зависности од тога шта је про-
налазак у конкретном случају, или, другим речима, у зависности од тога 
шта је у конкретном случају обогаћивање стања технике. Наиме, уколи-
ко је обогаћивање стања технике у циљу примене или у посебном ефек-
ту, тада се деловање патента ограничава на ситуације у којима је овај 
циљ реализован. Патент тада не пружа апсолутну заштиту и не односи 
се на друге примене које су постигнуте секвенцом или деловима сек-
венце гена. У том случају, функција се мора навести у самом патентном 
захтеву, а не само у опису проналаска. Последица тога је, како је речено, 
ограничавање деловања патента на објављене функције за које је и за-
тражена заштита. Сматра се да ово решење има подлогу и у Директиви, 
у члану 9. У њему је прописано да се заштита на основу патента, који 

26 U. Köster, нав. чланак, стр. 842.
27 Lutz van Raden, Dorothea von Renesse, „Anmerkungen zum Stoff schutz für biotech-

nologische Erfi ndungen“, Zeitschrift  für gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Nr. 
5/2002, стр. 393; Andreas Schrell, „Funktionsgebundener Stoff schutz für biotechnologi-
sche Erfi ndungen“, Zeitschrift  für gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Nr. 5/2002, 
стр. 782; Ј. Straus, нав. дело, стр. 21–22; K.-H. Meyer-Dulheuer, „Der Schutzbereich von 
auf Nucleotid– oder Aminosäure-sequenzen gerichteten biotechnologischen Patenten“, 
Zeitschrift  für gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Nr. 3/2000, стр. 179–181.
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је стечен за производ, који се састоји из генетске информације или је 
садржи, односи на сваки материјал у којем је садржан овај производ и 
у којем је садржана генетска информација, а остварује своју функцију. 
Овај патент, пак, не обухвата производ који испуњава исту функцију 
као и патентирани, када је реализација функције у другом производу 
заснована на неком другом узроку. Поред тога, као аргумент у прилог 
овог става, износи се тачка 25 образложења Директиве. У њој је пропи-
сано да се за тумачење права, које је стечено патентом, свака секвенца 
патентноправно мора посматрати као самостална секвенца у случају да 
се секвенце преклапају у сегментима који нису битни за проналазак. Да 
ли је подручје преклапања битно за проналазак, зависи од тога које су 
функције објављене и за које од њих је захтевана заштита. Небитне су 
оне функције које нису објављене и за које није захтевана заштита. У 
овом делу теорије се још истиче да Директива не дефинише проналазак, 
нити пружа ма какву основу на који се начин оцењује његов инвентив-
ни ниво.

Интересантно је да се у овом делу теорије, у ширем контексту, 
истиче да не постоји ниједан законски пропис по којем се не може 
апсолутно заштитити проналазак нове хемијске материје, која је про-
изведена на тривијалан начин, али поседује неочекиване особине.28 
Напомињемо, да је смисао оваквог става у томе да се апсолутна зашти-
та патента, као таква, не доводи у питање, него се она обликује сходно 
конкретним условима и богаћењу стања технике.

VIII Судска пракса

Основни суд Европске уније је решавао о захтеву Монсанта који 
се односио на увоз сојиног брашна из Аргентине у Европску Унију. Реч 
је, дакле, о тумачењу члана 9 Директиве о правној заштити биотехно-
лошких проналазака.29 Монсанто је титулар европског патента којим је 
заштићено једињење толерантно на глифосат, неселективни хербицид, 
који блокира дејство одређених ензима који су значајни за раст биљака, 
што за последицу има одумирање коровских биљака.

У патенту је описана класа ензима који не реагују на глифосат. 
Биљке које садрже ове ензиме преживљавају примену глифосата, а ко-
ров бива уништен. Гени који кодирају ензиме ове класе изловани су из 
три различите бактерије. Монсанто је ове гене унео у ДНК соје, па су 
те биљке постале резистентне на глифосат. Оне су сејане у Аргентини у 

28 Ј. Straus, нав. дело, стр. 22.
29 Судска одлука од 6.7.2010. (Case 428/08, Amtsblatt EPA, 8–9/2010), стр. 428–447.
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којој Монсанто није уживао патентну заштиту. Две друге фирме су трго-
вале сојиним брашном, и увезле га у Амстердам. На основу царинских 
прописа представници Монсанта су узели пробе из овог брашна у циљу 
да установе да ли су за добијање брашна коришћене биљке соје у којима 
се налазе наведени гени. Пошто је утврђено да је брашно добијено од 
ових биљака, Монсанто је поднео тужбу због повреде патента.

Тужена страна је истакла да ДНК која се налази у брашну више 
не може да испуни своју функцију, па зато Монсанто не може да за-
брани продају брашна позивајући се само на то да је ДНК садржана 
у брашну. Холандски суд је утврдио да ДНК не може да испуни своју 
функцију у сојином брашну које је неживи материјал. Суд није прихва-
тио образложење Монсанта да је довољно да ДНК може у било којем 
тренутку да испуњава своју функцију у биљци, или да је може поново ис-
пунити, пошто је изолована из сојиног брашна и унета у живу материју. 
Међутим, суд је сматрао да се не може изоставити околност да ген не 
мора да стално испуњава своју функцију као део живог организма. Наи-
ме, постоје гени који се активирају само у одређеним ситуацијама, као 
што су жега, суша или болести. Холандски суд је поставио питање да ли 
у случају да увоз не може бити забрањен применом члана 9. Директиве, 
може да буде истакнут захтев по основу класичне апсолутне заштите. 
Зато је суд предмет упутио Суду Уније и поставио питања која се односе 
на тумачење члана 9 Директиве. Основно питање било је да ли се члан 
9 може применити и у ситуацији у којој је ДНК секвенца део сојиног 
брашна, а своју функцију не испуњава у моменту у којем је истакнут 
захтев због повреде, али је ту функцију испуњавала раније у биљци соје, 
а могуће је да је поново испуни после изоловања из брашна и уношења 
у ћелију неког организма.

Врховни суд Европске уније је установио да је заштита, уста-
новљена у члану 9 Директиве, зависна од чињенице да генетска инфор-
мација, која је садржана у производу, своју функцију испуњава у 
материјалу у којем је садржана. Употреба презента у формулацији чла-
на имплицира да се функција остварује у садашњем тренутку и управо 
у материјалу с којим ДНК секвенца, која садржи генску информацију, 
образује материјалну целину. У овом случају функција проналаска се 
испуњава када генска информација штити биолошки материјал, у којем 
је садржана, од деловања хербицида који може да води одумирању овог 
материјала. Примена хербицида на сојино брашно се нормално не може 
замислити. Уколико би то чак и био случај не би била испуњена функција 
патентираног производа да штити живот биолошког материјала у којем 
је садржана. Генска информација је само заостатак у сојином брашну, 
које је неживи материјал, добијен поступцима за прераду биљке соје. То 
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значи да се заштита, предвиђена у члану 9, не може захтевати само са 
образложењем да је ДНК која садржи генску информацију изолована из 
биолошког материјала и да своју функцију може испунити у ћелији жи-
вог организма пошто је унета у њу. Тада се функција испуњава у неком 
другом, такође, биолошком материјалу.

Монсанто је, пак, истакао да он првенствено захтева заштиту за 
патентирану ДНК секвенцу као такву. Сматра да се члан 9 Директиве 
односи само на проширење заштите на друге материјале у којима је 
садржан патентирани производ. Другим речима, патентни захтев није 
усмерен на сојино брашно у којем је садржана патентирана ДНК сек-
венца, него је у поступку реч о заштити ДНК секвенце као такве, а она 
није условљена испуњењем неке специфичне функције. Заштита је ап-
солутна.

Суд није усвојио ово мишљење. Насупрот томе, истакао је да Ди-
ректива не пружа заштиту патентираној ДНК секвенци која не може да 
испуни специфичну функцију за коју је патентирана. Тумачење по којем 
патентирана ДНК секвенца, као таква, ужива апсолутну заштиту без 
обзира на то да ли испуњава функцију, лишава сваког смисла одредбе 
Директиве. Наиме, заштита ДНК секвенце као такве нужно се фактич-
ки односи на сваки материјал који с њом образује материјалну целину. 
На крају, Суд истиче да секвенца, која не испуњава своју функцију не 
може уживати патентну заштиту.

На крају, Суд истиче да је сврха Директиве да спроведе ограни-
чену хармонизацију, која је подесна да отклони постојеће разлике, као 
и да спречи појаву нових на подручју биотехнолошких проналазака. У 
свим државама чланицама мора се обезбедити иста патента заштита за 
ове проналаске.

IX Зaкључак

Патент за проналазак ствари, машина и уређаја делује апсолут-
но. Овај став је опште прихваћен у правној теорији и пракси. Патент 
за проналазак хемијских материја у начелу делује, такође, апсолутно. 
Међутим, овај став може бити подложан преиспитивању и то са раз-
личитих аспеката, укључујучи и теорије којима се објашњава настанак 
и циљ патентног права.

Патент којим се штити проналазак секвенце или дела секвенце 
гена, као веома специфичног проналаска материје, не делује апсолут-
но. Његово деловање је ограничено на конкретно објављену функцију 
гена у патентној пријави, или у патентном захтеву, као делу патентне 
пријаве.
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ABSOLUTE EFFECT OF THE PATENT RELATED TO 
THE INVENTIONS OF GENE SEQUENCES

Summary

In this paper the author analyzes the issue of patent eff ects for the inven-
tions of chemical matter. Th is eff ect is absolute, meaning that all the processes 
for the production of matter, as well as all application to the matters, regardless 
of whether these features were known to the titular of the patent, are protected. 
However, when it comes to inventions sequences of genes or parts of gene se-
quences, the eff ect of this patent is limited to a signifi cant extent. Particularly, 
this patent does not work completely, but it is a protection that is functionally 
limited. Th is solution is contained in the Directive on the legal protection of bio-
technological inventions and became part of national legal systems of member 
states of the European Union.

Key words: invention of the product, the absolute eff ect, the sequence of 
genes, gene function, functional limitations.
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ПРАВНИ РЕЖИМ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ ДОБАРА 
СТВОРЕНИХ У РАДНОМ ОДНОСУ

Резиме

Правни режим интелектуалних добара створених у радном одно-
су различит је у односу на интелектуална добра која ствараоци створе 
у тзв. слободној режији. Највећа разлика је у томе што je по правилу 
носилац права за ову врсту интелектуалних добара послодавац а не ин-
телектуални стваралац. У раду се истиче да, на међународном нивоу, 
правни режим интелектуалних добара створених у радном односу није 
уређен, већ је то питање препуштено националним законодавствима. 
У националним законима ово питање уређено је углавном прописима 
који уређују поједина права интелектуалне својине или радне односе. У 
закључним разматрањима, аутор констатује да се правни режими ин-
телектуалних добара створених у радном односу разликују од државе до 
државе, и да је у Србији ово питање релативно добро уређено када су у 
питању проналасци а делимично и ауторска дела створена у радном од-
носу, али не и када су у питању остала права интелектуалне својине.

Кључне речи: интелектуална добра, проналазак, ауторско дело, посло-
давац, запослени, радни однос.

I Уводне напомене

Поред интелектуалних добара која се стварају у тзв. „слободној 
режији“, велики број њих, можда и највећи ствара се у радном одно-
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су, односно на основу уговора о раду, односно на основу уговора о 
реализацији иновационог или развојног пројекта који се финансира из 
средстава наручиоца пројекта или иновационе делатности. Наиме, данас 
постоји велики број лица која се стваралачким радом баве као основ-
ним занимањем. У ту категорију спадају проналазачи, дизајнери, аутори 
топографија интегрисаних кола, ствараоци нових биљних сорти, аутори 
одређених ауторских дела и интерпретатори. У неким областима при-
вредног и културног живота, стварање интелектуалних добара у радном 
односу је више а у неким мање изражено. То је резултат чињенице да су 
за стварање неких интелектуалних добара као што су проналасци, неке 
врсте ауторских дела, топографије интегрисаних кола и биљне сорте, 
поред креативног људског потенцијала, потребна и велика финансијска 
средства која појединци нису у стању да обезбеде. Подаци показују да 
највећи број интелектуалних добара створених у радном односу от-
пада на проналаске. Према подацима Међународне организације рада, 
у развијеним земљама проналасци створени у радном односу чине и 
до 90% укупног броја проналазака,1 што значи да се само 10% прона-
лазака ствара у сопственој режији.2 Иста је ситуација и са стварањем 
топографија интегрисаних кола и биљних сорти. Такође, позната је 
чињеница да велики произвођачи разних производа као што су ауто-
мобили, технички уређаји, намештај и сл. имају сопствене дизајнерске 
центре које упошљавају дизајнере.

Иако на први поглед изгледа да се стваралаштво у области 
књижевности науке и уметности може лакше стварати у сопственој 
режији, подаци говоре да се и у овој области интелектуалног ствара-
лаштва најбољи резултати постижу када се по неком основу удруже 
интелектуални ствараоци и власници капитала.3 За стварање неких ау-
торских дела (филмског дела, на пример) интелектуални ствараоци, ма 
колико били талентовани или образовани, без одговарајуће финансијске 
подршке продуцента не би могли да остваре своје идеје односно искажу 
свој потенцијал. Како се код стваралаштва у радном односу ради о пове-
заности интелектуалног стваралаштва и радноправног статуса стварала-
ца питање правног режима интелектуалних добара створених у радном 
односу једно је од сложенијих питања права интелектуалне својине, али 
и радног права. Ова сложеност произлази из супротстављених интереса 
послодавца и запосленог – ствараоца интелектуалног добра, јер према 

1 Слободан Марковић, „Неки аспекти регулисања права на проналазак створен у 
радном односу“, Право и привреда, бр. 5–8/1997, стр. 798.

2 Слободан Цветановић, Научно-технолошки прогрес и развој, Београд, 1991, стр. 
20.

3 Идрис Камил, Интелектуална својина моћно средство економског раста, Београд, 
2003, стр. 164.
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начелима радног права сви продукти које запослени створи по основу 
радног односа припадају послодавцу, док према начелима интелектуал-
ног стваралаштва, резултати интелектуалног рада припадају ствараоцу 
интелектуалног добра. Поред „сукоба“ радног и права интелектуалне 
својине додатне тешкоће представљају и проблеми одређивања реалног, 
персоналног и временског опсега интелектуалних добара створених у 
радном односу. Од свих интелектуалних добара створених у радном од-
носу предмет озбиљнијег законског регулисања су само (патентабилни)4 
проналасци а делимично и ауторска дела створена у радном односу, мада 
се законске одредбе о проналасцима из радног односа сходно примењују 
и на регулисање правног положаја стваралаца индустријског дизајна и 
топографија интегрисаних кола. У персоналном смислу је потребно одре-
дити појмове послодавца и запосленог. У најширем смислу, под под по-
слодавцем се подразумева свако физичко или правно лице које унајмљује 
туђу радну снагу. Међутим, и поред овако широко схваћеног појма по-
слодавца то не значи да не постоје ограничења. Наиме, мора се радити 
о непосредном послодавцу, тј. послодавцу у чијој се непосредној служби 
налази запослени. Од правила о непосредном послодавцу постоји изузе-
так када интелектуално добро настане на основу налога повереног науч-
ним институтима, факултетима или другим установама. У том случају се 
примењују правила о интелектуалном добру створеном у радном одно-
су без обзира на радни однос и на место на коме је добро створено.5 У 
погледу појма запосленог, под овим се подразумева свако радно анга-
жовано лице без обзира да ли се ради о трајном или привременом рад-
ноправном односу, фактичком раду, пробном раду, главном или според-
ном занимању, цивилној или војној служби, руководећем, техничком 
или административном послу. Коначно, битна је и временска димензија 
створеног интелектуалног добра. Ово из разлога што стварање сваког 
интелектуалног добра представља процес. Могуће је да је интелектуално 
добро резултат стваралачког процеса који је окончан након престанка 
радног односа у којем је започет, без обзира да ли је у међувремену за-
снован радни однос са другим послодавцем или не. У том смислу се не-
ким законима установљава необорива правна претпоставка да се инте-
лектуално добро (проналазак, на пример који проналазач створи у року 
од годину дана од дана престанка радног односа) сматра проналаском 
из радног односа (чл. 57, став 1 тачка 3 Закона о патентима – ЗОПат).6 
На тај начин се жели спречити предузимање радњи којима би прона-
лазач затајио проналазак да би га после престанка радног односа могао 
пријавити ради заштите на своје име.

4 С. Марковић, нав. чланак, стр. 802.
5 Алберт Верона, Заштита изума, Загреб, 1977, стр. 44. 
6 Службени гласник РС, бр. 99/2011.
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Иако је напред истакнуто да се у радном односу стварају разли-
чита интелектуална добра, по обиму и значају ипак се издвајају про-
наласци створени у радном односу и ауторска дела створена у радном 
односу. Из тих разлога, у овом раду предмет разматрања ће бити управо 
правни режим ове две категорије интелектуалних добара.

II Проналасци створени у радном односу

Проналасци створени у радном односу су врло важна врста про-
налазака имајући у виду да је привредни сектор „најважнији носилац 
инвентивне активности“.7 Из тога би се могло закључити да је правни 
режим проналазака створених у радном односу данас неспоран, тј. да 
постоје јасна правила у погледу међусобних права и обавеза послодав-
ца као финансијера интелектуалног подухвата с једне стране и запосле-
ног као ствараоца проналаска с друге стране. Међутим, то није случај, 
већ је ово питање различито уређено националним прописима. Разлог 
оваквог решења је између осталог и у чињеници што на међународном 
нивоу не постоји одговарајући извор права који уређује режим прона-
лазака створених у радном односу иако је у том смислу било покушаја 
како на међународном,8 тако и на регионалном нивоу.9 У прво време су 
правни односи поводом проналазака створених у радном односу регу-
лисани тзв. проналазачким клаузулама у уговорима о раду. Пронала-
зачким клаузулама послодавци су, као економски јача уговорна страна, 
успевали да у потпуности заштите своје интересе.10

Потпуније законско регулисање ове правне материје учињено је 
након Првог, а нарочито након Другог светског рата. Законодавац се, 
међутим, суочио са бројним проблемима у регулисању проналазака 

7 С. Цветановић, нав. чланак, стр. 14.
8 Такав покушај учињен је на конференцији за ревизију Париске конвенције за за-

штиту индустријске (ПК) својине у Лондону 1934. када су разматрана три пред-
лога: а) да морално право увек буде признато проналазачу; б) да проналазачу у 
радном односу буде признато право на правичну накнаду и в) да проналазач има 
право да саопшти или користи проналазак и пре патентирања, а да то не утиче на 
дејство и важност патента. Од наведена три предлога само је први прихваћен и он 
је данас садржан у члану 4 тер ПК и то као минимално право проналазача, према 
коме он има право да његово име буде наведено у пријави за признавање патента.

9 У оквиру ЕЗ је 1979. године, безуспешно окончан рад једне радне групе коју је 
формирала Комисија ЕЗ са циљем хармонизације права запослених проналазача. 
Ј. Straus, „Arbeitnehmererfi nderrcht – Grundlagen und Moeglickeiten der Rechtsan-
gleichung“ (GRUR INT 1990, стр. 355), Наведено према: Слободан Марковић, 
Патентно право, Београд, 1997, стр. 347.

10 Миодраг Јањић, Правни режим проналазака створених у радном односу, Београд, 
1965, стр. 21.
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створених у радном односу због чега је, осим патентним законима, прав-
ни режим ових проналазака био регулисан Закоником о облигацијама 
(Швајцарска), Законом о уговору о раду (Шпанија) или посебним за-
конима који су као предмет регулисања имали искључиво правну за-
штиту проналазака створених у радном односу (Шведска, Данска и 
Немачка11). Питање правног режима проналазака створених у радном 
односу није само теоријског карактера јер „од његовог решења у основи 
зависи одговор на питање коме припадају тако створени проналасци, 
као продукти интелектуалног рада“.12 Ово због тога што према прави-
лима радног права, сви резултати рада запосленог припадају послодав-
цу, а према правилима права интелектуалне својине, интелектуална до-
бра припадају њиховом творцу. С обзиром да је суштинa овог проблема 
питање коме припада право на патент за проналаске створене у радном 
односу, било је потребно постићи одређени компромис којим би се узе-
ли у обзир интереси обе стране: запосленог као ствараоца проналаска 
и послодавца као субјекта захваљујући чијим средствима је проналазак 
створен. Компромис је постигнут тако што се прописима патентног 
права углавном дефинишу проналасци за које се сматра да су настали 
у радном односу и уређују правила расподеле права на заштиту про-
налазака створених у радном односу. Тај принцип усвојен је и у нашем 
праву тако што је одредбама ЗОПат (чл. 57–66) уређен правни режим 
проналазака створених у радном односу, у смислу да је одредбом члана 
57 прописано да се проналаском из радног односа сматра: 1. проналазак 
који запослени створи извршавајући своје редовне радне обавезе или 
посебно наложене послове у вези са научно-техничким истраживањем 
и развојем, као и проналазак који настане у извршавању уговора о ис-
траживачком раду закљученог са послодавцем; 2. проналазак који за-
послени створи у вези са активностима послодавца или коришћењем 
материјално-техничких средстава, информација и других услова које је 
обезбедио послодавац; 3. проналазак који запослени створи у року од 
годину дана од дана престанка радног односа, а који би, да је створен 
у току радног односа, спадао у неки од напред наведених проналазака, 
а осталим одредбама (чл. 58–66) уређена су питања међусобних права 
и обавеза послодавца и запосленог поводом проналазака створених у 
радном односу.

11 Немачки Закон о проналасцима створеним од стране запослених (Gesetz ueber 
Arbitnehmer Erfi ndungen) из 1957. године је још увек на снази (С. Марковић, нав. 
чланак, стр. 802).

12 М. Јањић, нав. чланак, стр. 16.
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III Права ствараоца проналаска, односно послодавца
поводом проналазака створених у радном односу

Суштинско правно питање, које се поставља поводом прона-
лазака створених у радном односу, односно на основу уговора о раду, 
након што се јасно дефинише који се проналасци сматрају проналас-
цима створеним у радном односу, јесте ко има право на заштиту про-
наласка, односно на стицање патента као субјективног права за такве 
проналаске: запослени, стваралац проналаска или послодавац у чијој је 
организацији и средствима проналазак створен. Одговор на ово питање 
углавном зависи којој групи проналазак припада: оној које је запосле-
ни створио извршавајући своје редовне радне обавезе или посебно на-
ложене задатке у вези са научно-техничким истраживањем и развојем, 
као и проналасци који настану у извршавању уговора о истраживачком 
раду закљученог са послодавцем (прва група проналазака) или оној које 
запослени створи у вези с активностима послодавца или коришћењем 
материјално-техничких средстава, информација и других услова које је 
обезбедио послодавац (друга група проналазака).

Уколико уговором о раду није одређено друкчије, право на зашти-
ту проналазака из прве групе по самом закону припада послодавцу. У 
односу на ову групу проналазака, запослени-стваралац проналаска има 
личноправна овлашћења, тј. да му буде признато својство проналаза-
ча, односно да његово име, као ствараоца проналаска буде наведено у 
патентној пријави, патентним регистрима и исправи о патенту. Уз ово 
овлашћење, запослени стваралац проналаска има и право на посебну 
накнаду. Међутим, право на накнаду, једно је од најконтроверзнијих 
питања у вези са проналасцима створеним у радном односу. Као право 
запосленог признато је у Немачкој, Данској и Србији. Правда се тзв. 
„монополским принципом“ према којем се накнада ствараоцу пронала-
ска даје за „уступљено“ монополско право, а не за уложени рад, који је 
већ плаћен редовним принадлежностима у радном односу.13 У земљама 
common law система запослени, пошто је плаћен за проналазачки рад, 
нема право на посебну накнаду. У другим земљама се право на накнаду 
може стећи само изузетно и то: ако се зарада коју запослени прима за 
своју стваралачку делатност не може сматрати примереном (Аустрија), 
ако је вредност проналаска на који је право стекао послодавац већа од 
вредности онога што би, у односу на зараду и друге погодности, треба-
ло да буде разумно предвиђено (Шведска), ако се вредношћу проналаска 
далеко превазилази вредност онога што је приликом закључења угово-
ра било узето у обзир (Финска), ако је проналазак од већег привредног 

13 С. Марковић, нав. чланак, стр. 801.



7–9/2012. Зоран Миладиновић (стр. 233–246)

239

значаја (Швајцарска) или ако је лицу у радном односу рад на стварању 
проналаска додат на редован посао, а зарада за редован рад не одговара 
додатном послу (Француска).14

Нашим ЗОПат ово питање није детаљније регулисано, али је 
зато предвиђено да запосленом-проналазачу припада право на накна-
ду и у случају располагања проналаском, односно кад послодавац пре-
несе право или уступи лиценцу за искоришћавање заштићеног про-
наласка трећем лицу (чл. 58, став 3 ЗОПат). ЗОПат нису предвиђени 
ни критеријуми за утврђивање висине накнаде, мада се предвиђа да, у 
случају спора о висини, начину и времену плаћања накнаде, суд у обзир 
узима допринос који коришћење проналаска има у повећању добити од-
нносно остварењу уштеда послодавцу, што се може сматрати посредним 
прописивањем критеријума за утврђивање висине накнаде.

Када је реч о проналасцима из друге групе, ако уговором није 
одређено друкчије, право на заштиту има запослени-проналазач. Међу-
тим, он ни тада није у истој позицији као стваралац који је проналазак 
створио у сопственој режији. Наиме, запослени је у том случају дужан 
да са послодавцем закључи уговор о искључивој лиценци, уколико по-
слодавац то жели и то у року од шест месеци од пријема извештаја о 
створеном проналаску (чл. 64. ЗОПат). Висина накнаде за ову групу 
проналазака одређује се по посебним правилима зато што је и природа 
ових проналазака, који се иначе краће означавају као полуслужбени,15 
посебна и другачија од природе проналазака створених у радном одно-
су сврстаних у прву групу. По природи ствари је ова накнада – накна-
да за уступање лиценце пошто је законодавац за ову групу проналазака 
конституисао искључиву законску лиценцу16 у корист послодавца, која, 
упоредноправно гледано, није уобичајена пошто се, по правилу, у овим 
случајевима у корист послодавца прописује неискључива законска ли-
ценца.

Из изложеног се изводи закључак да је, формалноправно посма-
трано, компромис између радног и патентног права постигнут тако да 
се проналасци створени у радном односу углавном регулишу патентним 
законима (као што је и код нас случај), али уз узимање у обзир и спец-
ифичности радног права. Једна од тих специфичности је диспозитив-
ни карактер законских одредби што значи да поједина правна питања 
везана за проналаске створене у радном односу радноправни субјекти 
уговором могу и другачије решити, али не противно правним норма-

14 М. Јањић, нав. чланак, стр. 102–104.
15 С. Марковић, нав. чланак, стр. 800.
16 Д. Петровић, „Техничко стваралаштво у предузећу – проналасци из радног одно-

са“, Правни живот, бр. 11/1997, стр. 809.



ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА Право и привреда

240

ма којима се прописују минимални заштитни стандарди запосленог као 
што су, примера ради, да се запослени не може унапред одрећи права 
на накнаду или да послодавац коришћење проналаска који је створен у 
радном односу не може отпочети пре регулисања питања висине и на-
чина плаћања накнаде са запосленим.

IV Заштита права послодавца и запосленог поводом
проналазака створених у радном односу

Признајући одређена права послодавцу и запосленом поводом 
проналазака створених у радном односу, прописи патентног права 
обезбеђују и одговарајућу судску заштиту у случају повреде права једне 
или друге стране. На тој линији стоји и наш ЗОПат који, чланом 141, 
установљава посебну тужбу за заштиту права послодавца, односно за-
посленог. Суштина ове тужбе јесте да је она ограничена искључиво на 
спорове око утврђивања права послодавца, односно запосленог, на за-
штиту проналазака створених у радном односу а не евентуално и на 
остале спорове између послодавца и запосленог. Такође, овом тужбом 
прописан је и посебан рок застарелости за остваривање права посло-
давца, односно запосленог.

Према, чл. 141, став 1 ЗОПат, послодавац, односно запослени који 
сматра да му је повређено неко од права предвиђених одредбама ЗОПат 
о проналасцима створеним у радном односу, може тужбом захтевати 
од суда утврђивање и заштиту својих права. Тужба за утврђивање или 
заштиту права послодавца, односно запосленог може се поднети у року 
од две године од дана објаве пријаве за признавање патента, али не по 
истеку две године од дана престанка радног односа током којег је про-
налазак створен.

Уочава се да је законодавац предвидео прилично кратак рок за 
судску заштиту права послодавца, односно запосленог проналазача. 
Овакво решење законодавца може се тумачити његовим настојањем да 
се спорна питања из радног односа решавају у што краћем року, што 
је иначе карактеристично за радноправне спорове, и што би дужи рок 
застарелости имао за последицу знатно теже доказивање одређених 
чињеница. Правоснажну пресуду којом је усвојен тужбени захтев по-
слодавца или запосленог суд доставља Заводу за интелектуалну својину, 
на основу које се у одговарајуће регистре уписују настале промене.

У вези са судском заштитом послодавца и запосленог а пово-
дом проналазака створених у радном односу, пажњу заслужује још 
једно решење у нашем ЗОПат. Наиме, ЗОПат у делу о судској заштити 
предвиђа и посебну тужбу за утврђивање права на заштиту. Ова туж-
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ба предвиђена је за случај да неко поднесе пријаву за заштиту прона-
ласка или стекне патент а да на то није имао право. Разлог више да се 
у том случају призна посебна тужба за утврђивање права на заштиту 
јесте у чињеници што Завод за интелектуалну својину не утврђује по 
службеној дужности да ли је подносилац пријаве лице које има право 
на заштиту или не. Уосталом, то је карактеристика свих савремених 
патентних прописа укључујући и Конвенцију о европском патенту 
(КЕП).17 Занимљивост ове тужбе у односу на тужбу за заштиту права 
послодавца, односно запосленог, је у томе што је актуелним ЗОПат (чл. 
140) предвиђено да ову тужбу могу поднети проналазач, његов правни 
следбеник или послодавац. Овом тужбом се од суда захтева да утврди 
да право на заштиту одређеног проналаска припада подносиоцу тужбе, 
уместо лицу, или заједно са лицем, које је поднело пријаву за тај прона-
лазак. Ако је патент признат, подносиоцу пријаве (у ЗОПат стоји прона-
лазач што мислимо да није исправно), проналазач, његов правни след-
беник или послодавац може тужбом од суда захтевати да утврди да је 
он носилац патента уместо лица, или заједно са лицем, које је у регистар 
патената уписано као носилац патента. Ова тужба се може поднети до 
доношења решења о признању патента (у случају када се од суда захтева 
да утврди да право на подношење пријаве припада тужиоцу а не лицу 
које је пријаву поднело) или до истека рока трајања патента (у случају 
када је поступак за признање патента окончан, тј. када је патент при-
знат).

Уочава се да су одредбе члана 141 ЗОПат, који уређује судску за-
штиту права послодавца, односно запосленог, и чл. 140 који се односи 
на тужбу за утврђивање права на заштиту, у супротности, и то када је 
реч о лицима која могу поднети ову тужбу и року за подношење тужбе. 
Наиме, према члану 140, став 1 ЗОПат тужбу за оспоравање права на 
заштиту може поред проналазача и његовог правног следбеника под-
нети и послодавац, али не и запослени.

Имајући у виду драстичну разлику у роковима застарелости за 
подношење једне и друге тужбе, поставља се питање да ли, по истеку 
рока застарелости из члана 141 ЗОПат, послодавац (запослени очиглед-
но према члану 140 ЗОПат не може поднети ову тужбу) може поднети 
тужбу за утврђивање права на заштиту у случају када је запослени за 
проналазак створен у радном односу поднео пријаву и стекао право на 
патент, супротно одредбама ЗОПат. Тумачењем одредби које регулишу 
једну и другу тужбу налазимо да послодавац не може поднети тужбу 
за оспоравање права на заштиту и то из два разлога: прво, тужбу за 
утврђивање права на заштиту може поднети једино проналазач и његов 

17 Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 5/2010.
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правни следбеник, што послодавац свакако није; и друго, сматрамо 
да је одредба члана 141 lex specialis у односу на одредбу члана 140 и да 
је намера законодавца, као што је напред истакнуто, управо била да 
решавање спорова између послодавца и запосленог поводом пронала-
зака створених у радном односу уреди посебним правилима. И на крају, 
признавањем права на подношење ове тужбе послодавцу а не и запо-
сленом, очигледно су ове две стране стављене у неравноправан положај, 
јер ако је намера законодавца била да право на подношење ове тужбе 
призна послодавцу, начело правичности захтева да је то право требало 
признати и запосленом.

V Ауторска дела створена у радном односу

Проблем који се јавља са проналасцима створеним у радном од-
носу, за нијансу је израженији када су у питању ауторска дела створена 
у радном односу. Ово због тога, што је субјективно ауторско право по 
правној природи сложеније у односу на патент, јер његову садржину, 
поред искључивих имовинскоправних, чини и низ искључивих лич-
ноправних овлашћења. У недостатку одговарајућег међународног акта 
који би поставио стандарде ауторског права за ауторска дела створена у 
радном односу, ово питање је у упоредном праву уређено националним 
законодавствима, па је и разумљива шароликост решења.

По угледу на решења у упоредном праву, наш Закон о ауторском и 
сродним правима (ЗАСП)18 овом питању посвећује одговарајуће одред-
бе (чл. 98–101), остављајући доста простора да се односи између по-
слодавца и запосленог (аутора) уреде општим актима послодавца, или 
уговором између послодавца и запосленог-аутора. Одређена питања 
међутим, уређена су одредбама које имају императивни карактер.

За разлику од ЗОПат, који јасно дефинише проналаске створене 
у радном односу, права и обавезе и судску заштиту послодавца, одно-
сно запосленог као ствараоца проналаска, ЗАСП није јасно дефинисао 
која се дела сматрају ауторским делима створеним у радном односу, 
већ уместо тога говори о правима послодавца, односно аутора у вези 
са ауторским делом створеним у радном односу. Тако се, у члану 98, 
став 1 ЗАСП каже: „Ако је аутор створио дело током трајања радног 
односа, извршавајући своје радне обавезе, послодавац је овлашћен да 
то дело објави и носилац је искључивих имовинских права на његово 
искоришћавање у оквиру своје регистроване делатности, у року од пет 
година од завршетка дела, ако општим актом или уговором о раду није 
друкчије одређено.“

18 Службени гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011.
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Примећује се да је законодавац у цитираној одредби употребио 
израз „током трајања радног односа“, што је знатно ужи појам од односа 
који настаје између послодавца и запосленог лица на основу уговора о 
раду. Ово запажање је уочљиво ако се има у виду да Закон о раду (ЗОР)19 
прави разлику између рада у радном односу који је уређен одредбама 
чл. 24–47, и рада ван радног односа који је уређен одредбама чл. 197–202 
ЗОР. Имајући у виду да ЗАСП у чл. 98, став 1, користи термин „током 
трајања радног односа“ стиче се утисак да ауторска дела која радно ан-
гажовани створи ван радног односа у смислу ЗОР, не спадају у ауторска 
дела створена у радном односу. У правној теорији међутим, заступа се 
супротно становиште у смислу да под ауторским делима створеним у 
радном односу треба разумети ауторска дела која су настала било којим 
обликом радног ангажовања у смислу одредби ЗОР, тј. било којим ак-
тивностима које се могу подвести под радноправни однос.20 Имајући у 
виду напред речено, закључак је да ауторским делом створеним у рад-
ном односу треба сматрати свако ауторско дело које је створено током 
трајања уговора о раду и то извршавањем радне обавезе на основу тако 
закљученог уговора. То конкретно значи да ауторско дело не мора бити 
створено само у просторијама послодавца и у оквиру радног времена 
послодавца, већ и изван ових услова, али исто мора бити створено ин-
телектуалним радом ангажованог лица, и да је тај рад у вези са његовим 
радним задацима.21

Кључно питање које се поставља у вези са овом врстом ауторских 
дела јесте коме припадају ауторска права на ауторским делима створе-
ним у радном односу: послодавцу у чијој организацији и чијим сред-
ствима је дело створено или аутору као духовном творцу дела.

У упоредном праву постоје разлике у погледу одређивања носиоца 
права на ауторским делима створеним у радном односу. Према англо-
саксонском праву, послодавац се сматра изворним носиоцем права, под 
условом да то питање није другачије уређено уговором између послодав-
ца и запосленог.22 Таквим решењем ствара се фикција да је послодавац 
аутор таквог дела, што је крајње екстремно решење, у односу на опште 
правило (бар када је у питању континентално право) да једино физич-
ка лица могу бити ствараоци интелектуалних творевина. За континен-
тално право је карактеристично да се комбинацијом одредби радног и 

19 Службени гласник РС, бр. 24/2005.
20 Слободан Гавриловић, „Правни режим ауторских дела створених на основу угово-

ра о раду“, Правни живот, бр. 11/2006, стр. 1027.
21 Слободан Марковић, Право интелектуалне својине, Источно Сарајево, 2007, стр. 
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22 Игор Глиха, „Права на ауторским дјелима насталим у радном односу и по наруџби“, 

Зборник Правног факултета у Загребу, посебан број 2006, стр. 796.
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ауторског права, уређење овог питања препушта послодавцу и запосле-
ном, мада се из законских решења уочава да је тенденција, да се на неки 
начин питање ауторских права „расподели“ у смислу да се послодавцу 
признају имовинско-правна овлашћења, док аутор-запослени задржава 
личноправна овлашћења и право на одговарајућу накнаду коју посло-
давац оствари искоришћавањем ауторског дела.23 Тај принцип усваја и 
наш ЗАСП који, у члану 98, став 1, прописује да је послодавац овлашћен 
да дело објави и носилац је искључивих имовинских права на његово 
искоришћавање, у оквиру своје регистроване делатности, у року од пет 
година од завршетка дела, ако општим актом послодавца или уговором 
о раду није друкчије одређено. Из цитиране законске одредбе уочава 
се да, у овом случају поред имовинскоправних овлашћења, послодавац 
на основу закона стиче и дозволу да објави ауторско дело, што је ина-
че једно од најбитнијих искључивих личноправних овлашћења аутора. 
На први поглед изгледа да је ово законско решење неправедно према 
аутору. Међутим, другачије решење обесмислило би имовинскоправна 
овлашћења која стиче послодавац, јер уколико не би имао овлашћење 
да дело објави не би ни могао да искоришћава ауторско дело. Аутор, 
задржава сва остала овлашћења која чине садржину субјективног ау-
торског права.

Поред редовне зараде у виду плате, аутор има право на посеб-
ну накнаду зависно од ефеката искоришћавања ауторског дела. При 
томе се критеријуми за утврђивање висине и начина плаћања накнаде 
одређују општим актом послодавца или уговором између послодавца 
и запосленог. Везивање права аутора на посебну накнаду у зависно-
сти од ефекта искоришћавања ауторског дела је питање за дискусију. 
Наиме, закон уопште није предвидео обавезу послодавца да ауторско 
дело искоришћава у периоду за који су му законом призната имовин-
скоправна овлашћења. Стога послодавац може и да не искоришћава ау-
торско дело и тиме нанесе штету аутору. Друго, могуће је да послодавац 
искоришћава ауторско дело али то не чини на довољан начин, тако да су 
и у том случају економски интереси аутора угрожени. По истеку перио-
да од пет година, аутору се „враћају“ сва имовинскоправна овлашћења, 
која је до тада имао послодавац. Међутим, правилима која важе за ау-
торска дела која створе запослени у војсци Србије није предвиђено вре-
менско ограничење за искоришћавање ове категорије ауторских дела, 
што значи да војска као послодавац постаје трајни носилац имовинско-
правних овлашћења на ауторским делима ове врсте.24

23 Слободан Гавриловић, „Правни режим ауторских дела створених у радном одно-
су“, Правни живот, бр. 11/2008, стр. 1028. 

24 Правилник о ауторскоправним односима и накнадама за коришћење ауторских 
дела у Војсци Југославије, Службени војни лист СРЈ, бр. 37/93.
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Аутор може и пре истека рока од пет година, без дозволе посло-
давца, да објави, умножи и стави у промет примерке свога дела које је 
створено у радном односу, уколико то чини у оквиру издавања својих 
сабраних дела. Изузетак од правила да послодавцу припадају имовин-
скоправна овлашћења за период од пет година, постоји у случају када 
је у питању рачунарски програм као ауторско дело створено у радном 
односу. Наиме, у складу са одредбама члана 2, став 3 Директиве ЕУ 
о правној заштити рачунарских програма,25 национална законодав-
ства, укључујући и наш ЗАСП (чл. 98, став 4), предвиђају да ако је у 
питању рачунарски програм као ауторско дело створено у радном од-
носу, трајни носилац свих искључивих имовинскоправних овлашћења 
постаје послодавац, ако уговором између послодавца и запосленог није 
друкчије одређено. Овакав третман рачунарских програма као аутор-
ских дела је разумљив јер су рачунарски програми специфична врста 
ауторског дела, којима прописи о ауторском праву посвећују посебне 
одредбе, и то како у погледу садржине овлашћења аутора, тако и у по-
гледу ограничења искључивих имовинскоправних овлашћења.26

VI Закључци

Подаци говоре да је број интелектуалних добара, нарочито про-
налазака, који се створи у радном односу знатно већи у односу на ин-
телектуална добра која се стварају у слободној режији. То је резултат 
чињенице да су материјалнотехнички услови за стваралаштво у рад-
ном односу знатно повољнији у односу стваралаштво у тзв. слободној 
режији. Штавише, стварање неких интелектуалних добара, као што 
су проналасци из области фармације, скоро је немогуће у слободној 
режији. Иако је интелектуално стваралаштво у радном односу веома 
заступљено, закључак је да националним прописима ова област инте-
лектуалног стваралаштва није уређена на задовољавајући начин. Не-
достатак је у знатним разликама од државе до државе када је ова об-
ласт стваралаштва у питању. Ова неуједначеност била би сигурно мања 
када би ова област интелектуалног стваралаштва била уређена неким 
међународним актом ранга конвенције.

Када је реч о нашој земљи, ова област интелектуалног стваралашт-
ва је недовољно и неуједначено уређена. На прилично задовољавајући 
начин уређено је питање правног режима проналазака и ауторских дела 
створених у радном односу. Међутим, и одредбе прописа који уређују 

25 Council Directive No 91/205 of 14 May 1991 on the legal protection of computer 
programs, OJ L, 122, 17. 5.1991).

26 Види чл. 47 ЗАСП.
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проналаске и ауторска дела створена у радном односу имају недостата-
ка и контрадикторности о којима је у овом раду било речи. Имајући у 
виду да се поводом ових интелектуалних добара покреће и води вели-
ки број судских спорова који су углавном резултат недовољне законске 
уређености, неопходно је питање правног режима интелектуалних до-
бара створених у радном односу одговарајућим законским одредбама 
сасвим прецизно дефинисати.
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Summary

Legal arrangement with the intellectual property works created in the 
course of employment is diff erent from the legal arrangement with the intel-
lectual property which the authors create outside the employment. Th e largest 
distinction lies in the fact that it is the employers and not the authors who es-
sentially gain ownership of intellectual property rights for these works. In this 
work the author points to the fact that existing international legal sources do 
not regulate this matter, but leave it to be regulated by national legislations. On 
the other side, the national legislators regulate this issue through the provisions 
given either in the intellectual property law or employment law. In the conclu-
sion, the author points out that the legal arrangements with the intellectual 
property works created in the course of employment diff er from country. As for 
the Republic of Serbia, the author believes that the issue is well regulated as for 
the inventions and works created in the course of employment where the au-
thors rights are well protected, which is not the case with the rest of intellectual 
property rights.

Key words: intellectual property works, inventions, author’s work, employer, 
employee, employment.



247

Mirjana POLENAK AKIMOVSKA, PhD
Professor at the Faculty of Law, University in Skopje

Goce NAUMOVSKI, PhD
Assistant Professor at the Faculty of Law, University in Skopje

HISTORICAL DISCOURSE OF INTELLECTUAL 
PROPERTY LAW

Summary

Th e occurrence and development of intellectual property has a long way. 
Although intellectual property consists of two segments: industrial property and 
copyright with related rights, which vary among themselves, they have a shared 
aim, and that is the object of protection in a global sense from a theoretical 
point of view. From historical viewpoint, industrial property and copyright 
have their own particularities. Th e common thing among them is that, though 
in rudimentary form, the subject of protection of both segments of intellectual 
property occurs far in the past. But, intellectual property is a new right; it ap-
peared in the 17th century. With the establishment of WIPO, which is one of the 
specialized organizations of the UN, through the TRIPS agreement, UNESCO, 
WTO and other international organizations, development, promotion and pro-
tection of intellectual property is provided.
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I Introduction

Th e history of intellectual property has a long way of development.1 
It began with the appearance of human society. When it comes to industrial 
property as part of the intellectual property, we can mention the standpoint of 
Roubier, saying that three possible bases are attached to the industrial prop-
erty rights: order, justice and progress.2 According to him, these three charac-
teristics are also related to the historical development of industrial property, 
but he still makes a diff erence whether it comes to patents and designs on 
one side or marks and geographical indications on the other. Specifi city is 
certainly the development of copyright and related rights as part of intellec-
tual property. Th e basic feature of the intellectual property right is that it is 
a new right which appeared in the 17th or 18th century, while in the 19th and 
20th centuries many states have adopted their national laws, depending on the 
segment of intellectual property: industrial property or copyright. However, 
in the social relations, seeds of the content of this property existed since the 
beginning of human civilization.

II Development of the Industrial Property Law

We will begin the historical elaboration of intellectual property with 
the historical development of industrial property. Th e fact is that invention is 
a fruit of the human mind and as Stanislas de Bouffl  ers says “... if there is real 
property for a man, it is his thinking...”3 Invention is a creation of the human 
mind, but it is also a result of the spiritual work of the society; the genesis and 
development of human society are linked to the development of innovation. 
Although, as Cornish says4, invention is a crucial key to economic devel-
opment, yet the awareness of society and the individual for the signifi cance 
of the invention are linked to the industrial revolution and liberalism, all in 
order to develop new industrial and capitalist society. In this regard is a dec-
laration signed by Louis XV in 1762, which aims to regulate or consolidate 
privileges to ... stimulate the development of the inventive spirit and progress 
of the industry... Th e fi rst philosophical considerations originate from the 
standpoints of Rousseau “...Th e invention is based on the natural right of the 

1 Мирјана Поленак Акимовска, Јадранка Дабовиќ Анастасовска, Владо Бучковски, 
Основи на правото на индустриска сопственост, Скопје, 2000, p. 20.

2 Paul Roubier, Droits intellectuels ou de clientèle, Paris, 1935, p. 288.
3 Joanna Schmidt-Szalewski, Jean-Luc Pierre, Droit de la propriété industrielle, Paris, 2007, 

p. 5.
4 William R. Cornish, “Th e international relation of intellectual property”, Cambridge Law 

Journal, Vol. 52, 1993, p. 49.
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the inventor and the social contract...”5 Th is is the beginning of the modern 
notion of intellectual property. But even before that, far in history, there were 
seeds of the content of intellectual property. However, the ancient society had 
a negative attitude towards the invention and the rationalization of produc-
tion. Th e social division of labour to slaveholders, who fought wars, ran the 
state, practiced philosophy, law, arts, rhetoric and mental labour in general, 
and slaves, who were engaged in physical work on the latifundia, workshops 
and mines, minimizing the contribution of the free citizens and other free 
people, did not contribute to a positive attitude of this society towards inno-
vation. However, in the ancient world, the ancient Greek civilization formed 
the opinion of the philosopher Aristotle, who in his work „Politics“ empha-
sizes the idea of   a special tribute to those who found something useful for the 
country, and according to Aristotle the name of the architect Hippodamus is 
stresses. Aristotle sowed the seeds of unilateralism, but also of the philosoph-
ical issue that stands out to this day in patent systems, which is an immanent 
opposition to the interests of the individual versus the interests of society.

Nevertheless, the ancient world provides data for relics of the fi rst pat-
ents, for example in ancient Greece in the second century Filarcus provides 
information about the colony Sibaris where someone found a plate which no 
one had the right to produces for one year except for the inventor.6 In ancient 
Rome there was no positive attitude towards invention, except to improve the 
luxurious life of the slaveholders. It is widely known that fl oor heating was 
discovered to warm luxury villas of the slaveholding class, or for easier func-
tioning of the robust temple doors. But according to tradition, the inventor of 
the unbreakable glass was killed, so as not to reduce the value of the gold and 
silver. Roman emperors, such as Constantine who brought a decree which 
released all creative citizens from obligations, or Zeno who published a de-
cree that no monopolies relating to clothing or food would be in place, seems 
to have become aware of the importance of the “new” that will acquire right 
of citizenship much later. Lex Cornelia de fabricis provided for criminal law 
protection of the name of the person. Th e illegal use of someone else’s name 
was protected by a special action actio iniuriarum, while property damage 
was compensated by actio doli. Th is protection was of personal legal nature 
and was provided for the authors of commodity signs.

Archaeological excavations have brought to light artefacts which testify 
that the design was typical for the ancient civilizations, not only for the Greek 
and Roman but also for all other known civilizations. Aesthetics and produc-
tion, in their commonality, created unique works, masterpieces of the naïve 

5 Joanna Schmidt-Szalewski, Jean-Luc Pierre, Droit de la propriété industrielle, Paris, 2007, 
p. 5.

6 Валентин Пепељугоски, Заштита на индустриската сопственост, Скопје, 1996, 
p. 10.



ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА Право и привреда

250

art, items which testify that the design was important for the everyday life 
of ancient peoples. Th e labelling of products is as old as human civilization. 
Products were marked to identify the maker or manufacturer. Th e stones that 
were used for the buildings, frescoes, icons, iconostasis, but not only the ob-
jects that exalted the cult and religion, but also objects of everyday life, such 
as cutlery or other everyday objects testify to something new that will enter 
the historical scene in full fl ow many centuries later.

Data on the labelling of products, which popularity was due to the 
location and origin, the geographical area, region, city or village is found 
even in ancient times. Th us, there are well-known indications for wines from 
Corinth, honey from Sicily, marble from Paros and Carrara. Manufacturers 
and craft smen have created signs to mark their products, and later signs that 
guaranteed not only the place from which the product originated, but also the 
special quality. Th us, the sign B was used for tapestries, for products originat-
ing from the city Bruges; the letter E was used for products that originated 
from the city of Eugene.7

It is typical for the medieval economy that it depended on the political 
division to fi efdoms, city-states. With the development of mercantilism, com-
modity production, trade and craft s, momentum was created for the devel-
opment of invention, while the development of trade and competition have 
created conditions for more products to be labelled with signs in order to 
distinguish them. Legal protection of inventions and marking signs was in 
sight.

1. Development of Legal Protection of Industrial Property and the 
Adoption of the First Laws on Industrial Property

Th e adoption of the fi rst regulations for the protection of industrial 
property is marked by the adoption of the fi rst patent law in the United 
States. But it does not mean that there were no regulations until then which 
governed the matter of protection of industrial property. Th e period of the 
Middle Ages does not mean regression of humanity, but rather that period is 
characterized by signifi cant events and movements, such as the Renaissance 
and Enlightenment, strengthening of the commodity and money relation-
ships, development of handicraft s and trade. Th e period of early mercantilism 
is characterized in that the city authorities were trying to attract capable and 

7 Љиљана Варга, “Компаративен приказ на заштитата на географските називи 
на производите во одделни земји и нивните искуства”, Семинар организиран од 
стопанска комора на Македонија, ЗЗИС, Скопје, 1995, p. 27; Мирјана Поленак 
Акимовска, Јадранка Дабовиќ Анастасовска, Владо Бучковски, Валентин 
Пепељугоски, Љиљана Варга, Право на индустриска сопственост – практикум, 
Скопје, 2005, p. 326.
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inventive individuals to their environments, who would contribute to the de-
velopment of commodity production with their fi ndings. For such individuals 
who were inventors, special privileges were provided, even an exclusive right 
to use such invention, or exclusive use of the newly discovered activity. Th e 
privilege was granted to the inventor, so that he could use the invention for 
a certain period of time, and to acquire material benefi ts from the invention. 
Th e privilege was of exceptional character, because it was granted only to 
the one who requested it and it was time-limited. Th e privilege provided an 
exclusive right of use and exclusive right to trade. When giving the privilege, 
the right of priority was applied, because it could have only been requested 
by the fi rst inventor or the one who would fi rst use the invention. Historically 
speaking, the fi rst case of granting privilege to an inventor is to the person 
who found the device for water drainage from a mine. Th is privilege was 
given by the Czech king in 1315.

Th e right of the inventor was fi rst provided in a Venetian statute of 
March 19, 1474. It provided a general right of privilege for the protection of 
inventions for a period of 10 years. Th e privilege was granted for the com-
mon good, an invention had to be new and applicable, it had to be reported 
and protected against unauthorized use on the territory on which it had been 
reported. Th e time limits regarding the protection, sanctions in cases of viola-
tion and compulsory license were determined. Th e fi rst legal regulation that 
standardised legal protection of inventions was adopted in England in 1624. 
It was the Statute of Monopolies.8 It provided the protection of inventions by 
a way of privilege; monopoly was forbidden except for a new invention or 
new procedure. Th is statute established the patent as a legal protection of the 
invention.

Th e fi rst industrial property laws were adopted in late 18th and early 
19th century. It was already mentioned that the fi rst patent law was enacted 
in the U.S. in 1790. In Europe, the fi rst patent law was enacted in France in 
1791. Th ese laws recognized the right of patent to the inventor as an exclu-
sive right, valid during a specifi ed period. Later, all developed countries have 
adopted legislation in this area. In the mid-19th century, national patent laws 
have already been adopted in Brazil, Russia, Prussia, Belgium, the Nether-
lands, Spain and Italy. However, the Austrian Patent Law of 1820 represents 
novelty in the patent law; modern patent law is created, since the the master 
could not be the one to decide whether a patent would be granted or not, and 
thus the invention steps in on the historical stage as a legal right.

Th e protection of the industrial design (models and samples) begins 
with the provisions of the Guilds of Florence in 1418, which prohibited the 
guild members to imitate other models and samples. However, the protection 

8 J. Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Paris, 2003, p. 16.
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of models and samples undoubtedly begins in France with the ordinance of 
Louis XI of November 29, 1466 in Lyon, by establishing the fi rst manufactory 
of gold and silk fabric.9 Th e history of models and samples occurred in the 
context of the European textile industry. Th e fi rst one to occur was the right 
to samples. Th e strong silk industry in Lyon requested the use of silk sam-
ples to be protected, as it was no longer a question of pure art, but a need to 
determine the exclusive right to industrialists, by a special regulation, to use 
the aesthetic creations in the economic production and circulation without 
restrictions. Th erefore, in 1711 the Lyon Consulate brought an ordinance for 
the protection of the silk samples. Th e historical path of protecting the design 
took place through the regulations of the Lyon Guild Corporation from 1737 
to 1744, followed by a decision of the Privy Council in 1787 which provided 
for the deposition of the draft  samples and for the fi rst time it provided right 
of ownership over the samples. Later, the Law on Protection of Textile Sam-
ples from 1806 was enacted, which was valid for the city of Lyon and provid-
ed for fi ling an application for the sample. Aft erwards, these provisions also 
applied to other parts of France and other models. Th e French law of 1806 
was an example for almost all European laws for the protection of models and 
samples that were later enacted in Europe.10 A new law was later adopted in 
France that protected models and samples (1909). Under this law, the right 
to a model and sample occurs with their very creation, while the deposit only 
had declaratory character. Th e protection lasted for 50 years.

Th e legal protection of commodity signs – marks, begins with the 
Manufactures, Factories and Workshops Act in 1802 in France. Th e law fore-
saw legal protection of the registered marks, i.e. sanctions in case of unau-
thorized imitation of another mark. By all means, France is the cradle of the 
fi rst trademark law of June 23, 1857. Exclusivity of the trademark right was 
based on the use, without registration. Th e formalities for the publication of 
the marks were regulated by law later in 1890, while with the law of 1964, the 
right no longer based on use, but on registration (a special regime of the no-
torious marks is provided, which are not based on registration). In England, 
the Law on trademarks entered into force in 1785; in the United States the 
fi rst federal law on trademarks was passed in 1870, but the fi rst law found in 
the archives is that of 1837 in Massachusetts. In 1845, the fi rst court dispute 
on trademarks occurred in the same state.

Th e legal protection of the appellation of origin is linked to the French 
law. Appellations of origin and geographical indications were formally pro-
tected in the ordinance of King John in 1350 and 1395 in Burgundy by the 
Duke Philip. But, if we go back to the ancient times, the Roman artefacts in 

9 J. Ch. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Paris, 2003, p. 17.
10 Jozo Čizmić, Dragan Zlatović, Komentar zakona o žigu, Zagreb, 2002, p. 11.
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the form of amphorae that were used for transportation of wine and cereals, 
indications of origin of the wine may be found.

Th e certifi cates for the protection of plant varieties are of a more recent 
date. Nevertheless, the edict of the Pope Gregory XVI of 3 September 1833 
testifi es to the exclusive ownership of new plant varieties, or the procedure 
for growing crops.11

Th e laws that regulate unfair competition are newer. Th ey were adopted 
in the 19th century. Th e rudiment of the protection against unfair competition 
is the French law, derived from two articles of the French Civil Code. None-
theless, the fi rst law for the suppression of unfair competition was introduced 
in Germany in 1896. Th e revision of the catalogue of the Paris Convention 
for the Protection of Industrial Property, by which the unfair competition 
was also incorporated in this catalogue, contributed to the adoption of laws 
on protection against unfair competition in many countries in the world.

Nevertheless, the middle of the last century is a period when, under 
the infl uence of the liberal trends in the production, economy and society, 
negative attitude towards industrial property appears. It is believed that in-
vention is a result of the social community as a whole and the accumulation 
of knowledge throughout the centuries; while distinguishing signs, models 
and samples, particularly marks, were considered as an obstacle to free trade, 
free markets and entrepreneurship. Th is movement spread, became dominant 
and therefore, there was a tendency for the abolition of patent laws (e.g. the 
Netherlands in 1896 abolished the Patent Law, while a new law was enacted 
in 1910). But the economic crisis in the late 19th century, contributed to the 
renewal of the national protectionism, which had a positive impulse for the 
development of industrial property. Th en, several national laws and inter-
national conventions were adopted, which established the right to industrial 
property, both on national and international level.12

III Historical Development of Copyright13

Th e fi rst rudiments of copyright are supposed to be sought very far 
in the past. Th e data are not very reliable, as well as everything that extends 
far into history. Th us, the diff erence made by Gaius and Justinian between 
what is written or drawn on someone else’s paper (parchment or papyrus) 
and what is major and what a minor thing, is found in the basis of the diff er-

11 Idem, p. 16.
12 Мирјана Поленак Акимовска, Јадранка Дабовиќ Анастасовска, Владо Бучковски, 

Валентин Пепељугоски, Интелектуална сопственост 1, Индустриска сопстве-
ност, Скопје, 2004, p. 41.

13 Th e word author comes from the Latin verb augere.
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ence between the genesis of literary works and artworks. Th e fact is that Ro-
man law recognized the exclusive right over the work, or material on which 
the work was applied. For example Ulpian (D, 34, 2, 19, 130) says accessio 
cedit principali. Yet, there are authors who believe that copyright existed in 
Rome, but in an abstract form and without a practical sanction.14 Th e famous 
epigram of Marcial to Fidencio referring to his words “keep them, what they 
say about you, buy them, they do not belong to me any more...” is even the 
boundary of negation of the copyright. Th e Roman poet Marcial, called the 
poets who published other people’s poems under their own name plagiarus – 
thieves of people.15 Nevertheless, the early origins of copyright may be found 
in the town of Sybaris in Sicily in 510 BC.16

In ancient times, especially during the classical Roman state, literature 
and art were very much developed. But for the writers and scholars, as well 
as the educated people in Rome in general, today’s meaning of publishing 
was unknown. Th ey created   their works at home and in the houses of their 
patrons (maecenas, the term comes from ancient Rome, Maecenas, patron 
of the poet Horace, the man who cared about his work and paid the fees) 
and gift ed them to friends or sold them. Besarovic states that the Egyptian 
papyrus was particularly suitable for the development of the replication of 
books, and activity was done in bibliopoles where books were reproduced 
and sold and in librariuses where books were reproduced, but only for a spe-
cifi c person and work and they had transcribers or stenographers, while the 
bibliopoles were some kind of public associations for publishing.17 Cicero 
confi ded his discussions and treatises to Atticus and he produced them in his 
workshop. Caesar founded the fi rst public bookstore, and subsequently other 
bookstores were established in the provinces. Th is contributed to the appear-
ance of many booksellers – publishers, among them the family Sosius was 
most prompted. Th e entire profi t of the booksellers – publishers went to their 
account, because the author did not receive any fees for departing from his 
work in order for it to be reproduced. Th e right of publication and the right 
of display of the work were united with the right of ownership of the item to 
which the work was pressed or applied. Th e Roman principle was applied; 
each accessorium is part of the main item. However, the eminent writers of 
ancient Rome (such as Horace, Virgil, Ovid),18 regardless of whether they 

14 Marie-Claude, Dock, Etude sur le droit d’auteur, Paris, 1963, p. 7.
15 Goce Naumovski, “Die Beziehungen zwischen Crimen Plagii und zeitgenoessi-

schen Verbrechten in mazedonischen Recht”, Internationale Rechtswissenschaft liche 
Tagung,Universitat Wien,Vienna, 2008.

16 J. CH. Galloux, Droit de la propriete industrielle, 2003, p. 16.
17 Ibid.
18 Jerome Carcopino, La vie quotidienne a Rome, 1939, p. 192.



7–9/2012. Mirjana Polenak Akimovska, Goce Naumovski (стр. 247–260)

255

wrote on papyrus or parchment, their works were considered accessorium of 
the material on which they were fi xed. But Justinian expressed a diff erent 
standpoint when the picturae (painting a picture on someone else’s material) 
was at stake; he says ridiculum est enim picturam Appelis vel Pharhasii in ac-
cessionem vilissimae tabulae cedere – it is funny for a painting of Appelo or 
Phasilius to be considered19 as something belonging to a worthless slab.20 So, 
there was already some awareness about the diff erent regime of the painted 
work from the material on which it was painted.

With the discovery of the printing, Guttenberg gives the impulse for 
the development of the publishing business. Th e publishing and printing 
business developed, while in order to protect this business activity, the state 
authorities issued individual privileges to the publishers, who received mo-
nopolistic rights to print and sell books for a specifi ed period of time. Th e 
authors received compensation for their manuscript and thus lost the right 
to ownership of the manuscript, the manuscript became ownership of the 
publisher. Th e name of the publisher was marked in a visible place on the 
printout and it was more important than the name of the author. Th e fi rst 
publishing privilege was granted in Venice in 1495 for the printing of a work 
of Aristotle in Greek and then in England, France, Germany. One hundred 
years later, in 1603 the Privileges Act was adopted in Italy, which recognized 
exclusive right to the publishers to print and publish a work for a certain 
period of time. Th e next phase was the granting of copyright privileges to 
famous authors as recognition for their work. Th en, territorial privileges ap-
peared, which prohibited a certain group of persons to do reprinting for a 
specifi ed period of time. It is generally known that privileges, as the fi rst form 
of legal protection in copyright, occurred not as legal protection for authors, 
but to protect the interests of certain publishers or printers. Complementary 
to the system of privileges was the system of censorship, since the rulers only 
gave privileges to those books whose content they agreed with. Publishers’ 
privileges diff ered from the privileges of the authors who depended on the 
will of the ruler. Th e main driving force and merit for the the adoption of 
regulations concerning copyright were the publishers, not the authors, since 
the former were dissatisfi ed with “...the arbitrary and temporary nature of the 

19 Th e regime of things was diff erent for writing on someone else’s material and painting 
on someone else’s material. As for painting on someone else’s material there were two 
standpoints. Th e fi rst one was represented by Paulus (D, 6,1,23,3), who thought that both 
for the painting on someone else’s material and writing on someone else’s material the 
same regime applied. But Gaius and Paulus advocated contrary opinions, although Gaius 
found no reason for it. According to Paulus, who thought that the painting should belong 
to the painter rather than the owner of the material, the reason was that the value of the 
painting was larger than the value of the material. Compare Bertold Eisner, Marjan Hor-
vat, Rimsko pravo, Zagreb, 1948, 251

20 I, 2,1 34.
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privileges.”21 Nevertheless, the main characteristic of the privileges was the 
economic goal, to provide income for the publishers and bookshops owners.

In France, the fi rst privilege was released in 1503 by Louis XII to Anto-
ine Verard for the letter of St. Paul.22 Aft erwards, the mercy of the sovereign 
was inclined towards music and artistic works.

1. Statutory Regulation of Copyright

In the 18th century, the period of statutory regulation of copyright be-
gan. Th e fi rst regulation for the protection of copyright was enacted in Eng-
land in 1710 (Copyright Act). Th is Act recognized the right of the author to 
his work for the fi rst time, as an exclusive right for a period of 21 years from 
publication.

If the work was published before the entry into force of the law, the 
exclusive right of the author lasted 14 years since the publication of the work, 
and if the author was alive during the fi rst 14 years, he had exclusive rights 
for another 14 years. All books were recorded in a registry and the authors 
had an obligation to deposit 10 copies in a library. Anna Stewart’s Law was 
applied together with the common law until 1911. Th is law is contrary to the 
principles of natural justice for copyright, contained in the aforementioned 
system of law, under which it was applied up to the fi rst edition of the work, 
and then legal provisions were applied. In England until 1911 and in the U.S. 
until 1976, “...statutory copyright protection existed only for published works, 
and the creation of the legal protection was tied to certain formalities”. So, as 
Besarovic says, most commonly, the holder of the protection was the pub-
lisher.23 In France, the legislative activity for copyright begins in 1777, with a 
Decree brought by the State Council. Th ese were privileges for publishing and 
selling of the work, without time limit and with the right of inheritance, and 
then the legislative movement extends from 1771 to 1793 when the copyright 
work is proclaimed as the holiest and most personal form of ownership, as 
subjective copyright, so that the authors had exclusive right to exploit and 
manage their work, while their heirs 10 years aft er their death, until 1957 
when the modern copyright law was adopted.

Under the infl uence of the fi rst legislation on copyright, which was 
adopted in England and France, other European countries also brought laws, 
such as Denmark in 1741, while the U.S. Copyright Law was enacted in 1791. 
Nevertheless, worth noting are the copyright laws of Germany, the UK and 

21 Vesna Besarović, Intelektualna svojina, Industriska svojina i autorsko pravo, Beograd, 
2005, p. 48.

22 A. Lucas, H. J. Lucas, Traite de la propriete litteraire et artistique, Paris, 1994.
23 Vesna Besarović, Intelektualna svojina, Industriska svojina i autorsko pravo, p. 48.
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the Copyright Law of France from 1957 until the Code de la propriété intel-
lectuelle which is of a later date, passed in 1992, but which regulates industri-
al property and copyright in one code. Quite signifi cant is also the copyright 
law of the United States from 1976.

Hence, the development path of the legal protection for copyright was 
long. Th e notion of a copyrighted work also took time to generate. Th e main 
diff erence starts with Grotius and Pufendorf, who calling upon the Roman 
jurists and the theory of accessorium, in regard to the writing a work on 
someone else’s parchment and painting on someone else’s canvas, distinguish 
between the writing and the painting from the material of which they were 
created.24

IV Development of the International Intellectual Property Law

In the late 19th century, intellectual property was internationalized; it is 
the age when international conventions are adopted. In 1883,   the Paris Con-
vention for the Protection of Industrial Property was enacted. Th e idea of   
international protection of industrial property was manifested even in 1873, 
when the universal exhibition was held in Vienna; foreign exhibitors refused 
to participate for fear that their fi ndings may be copied and exploited for 
commercial purposes in another state. Th e movement became a worldwide 
process, as globalization became one of the basic features of the technological 
society. Th e spread-out of the industrial property and its international harmo-
nization is a major undertaking of the 20th century. Th is role was primarily 
played by the World Intellectual Property Organization. Th en, the legislative 
activity was developed in the national laws of the Western countries and the 
developing countries. At the same time, industrial property was strengthened 
with new rights.

Since 1994, the hopes of intellectual property rest with the World Intel-
lectual Property Organization, the World Trade Organization and the Mar-
rakesh Agreement, which integrates these rights in the global issues of world 
trade.

As far as the the globalization of copyright legal protection is con-
cerned, the bilateral agreements gave ineff ective results. Th en, during many 
literary conventions, like the one in Brussels and particularly the one in Paris, 
a professional association of authors was established, called the International 
Association of Literature and Arts (Association Littéraire et Artistique Inter-
nationale). Two conferences were called and on the third one in Berne, the 
Berne Convention for Literary and Artistic Works was signed in 1886. On 
the American continent, in Montevideo in 1889, the American multilateral 

24 Ibid.
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Agreement Concerning the Protection of Literary and Artistic Works was 
signed.

Historically speaking, in 1893 the United International Bureaux for 
the Protection of Intellectual Property (BIRPI) was established, which unites 
industrial property and copyright. Th e World Intellectual Property Organi-
zation, founded in 1967, unifi ed industrial property and copyright legal pro-
tection with the convention of 1970. Th e name of this organization, which is 
one of the specialized UN organizations, diff ers depending on the language 
(WIPO, OMPI, СОИС, in English, French or Russian). Th is organization 
takes care of the promotion, development and protection of intellectual prop-
erty in general, not only in the Western world countries, but also in the tran-
sition countries. We have to emphasize that the rights to industrial property 
and copyright have common historical roots, yet with some specifi cs.

V Important Components for the Development of Intellectual 
Property in Macedonia

Th e occurrence and development of intellectual property in the Re-
public of Macedonia should be viewed in context of the general development 
movements, but there are some specifi cs nonetheless. Th e territory of Mac-
edonia was part of the Kingdom of Yugoslavia until 1945, and then up until 
1991 it was part of former Yugoslavia, as one of its socialist republics. Since 
1991, Macedonia is an independent state.

In the period when Macedonia was part of the Kingdom of Yugoslavia, 
several laws were adopted. Th e Kingdom of Yugoslavia, as a legal successor of 
Serbia, which was one of the initial signatories, accepted the Paris Conven-
tion. Industrial property rights were regulated on the basis of a Royal Decree 
for the Protection of Industrial Property of 1920; subsequently, the Law on 
Protection of Industrial Property was adopted in 1922, as a result of some re-
visions to the Paris Convention and Madrid Agreement.25 For this legislation, 
it was distinctive that it was strongly infl uenced by the Austrian and German 
law. Th e fi rst copyright law was enacted in 1932, while the Law Against Un-
fair Competition was adopted in 1930.

In the period when Macedonia was part of the former SFRY, several 
laws were applicable to copyright and industrial property. Th e Copyright Law 
of 1976 was valid in independent Macedonia, as well; in accordance with the 
Constitution of the Republic of Macedonia from 1991, it was taken over as a 
state regulation. As regards the industrial property when Macedonia was part 
of former Yugoslavia, the protection was provided through several federal 

25 Slobodan Popović, Pravni režim robnog i uslužnog žiga po jugoslovenskom pravu, Pravni 
fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1969.
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regulations of the former state. Th e fi rst law was passed in 1948; it was the 
Law on the Inventions and Technical Improvements. Th e signs of diff eren-
tiation were regulated by the Law of 1922. It is characteristic that the indi-
vidual industrial property rights were regulated in separate regulations. Th e 
disintegration of former Yugoslavia and the creation of an autonomous and 
independent Republic of Macedonia were marked by an independent devel-
opment path of the intellectual property. Th e Constitution of the Republic of 
Macedonia was adopted in 1991, according to which some laws were taken 
over as state laws, among which the laws that regulated intellectual property.

Under Article 47 of the Constitution, the rights deriving from scientif-
ic, artistic and other kinds of intellectual work are guaranteed, meaning that 
the country encourages, assists and protects the scientifi c and technological 
development. Under Article 55 of the Constitution, the freedom of the mar-
ket and entrepreneurship are guaranteed and commitment is determined for 
the Republic to provide equal legal position of all parties in the market. In 
1993, the Law on the Industrial Property of the Republic of Macedonia was 
passed.

With the Declaration submitted by the Republic of Macedonia to the 
World Intellectual Property Organization, on 23.7.1993 our country became 
the 138th member of this organization, which is one of the specialized UN or-
ganizations. In late 1993, the Offi  ce for the Protection of Industrial Property 
was established, which later became the State Offi  ce of Industrial Property, as 
a separate body with a status of a legal person. To date, many amendments, 
supplements or new laws have been adopted, dealing with the complexity of 
intellectual property, where international standards in this area are incorpo-
rated.

Lastly, we may conclude that the historical development of intellectual 
property has a long development path. Although intellectual property con-
sists of two segments, industrial property and copyright with related rights, 
which vary among themselves, they still have common grounds and that is 
the subject of protection from a theoretical point of view. Th e historical path 
of industrial property on one hand, and copyright with related rights on the 
other, have their own attributes. What is common is that although in rudi-
mental form the subject of protection of both segments of intellectual prop-
erty occurs far in the historical past, still a new right is in question, which 
is immanent to its content and which, due to the connection with interna-
tional conventions and treaties, directives and regulations, has international 
features.
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ИСТОРИЈСКИ ПОГЛЕД НА ПРАВО
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Резиме

Настанак и развој права интелектуалне својине могу се пра-
тити деценијама уназад. Иако се право интелектуалне својине може 
посматрати одвојено кроз своја два сегмента – ауторско право и 
право индустријске својине, оба сегмента деле исти циљ који је ис-
товремено њихов предмет заштите. Са историјске тачке гледишта, 
право индустријске својине и ауторско право имају своје посебности. 
Заједничко им је то што се њихов предмет заштите јавља у рудимен-
тарном облику у давној прошлости. Међутим, право интелектуалне 
својине је нова правна област, која се јавила тек у седамнаестом веку. 
Са успостављањем Светске организације за интелектуалну својину, 
као специјализоване агенције Уједињених нација, преко Споразума о 
трговинским аспектима права интелектуалне својине, конвенција 
UNESCO-а, Светске трговинске организације и других организација, 
развој, промоција и заштита интелектуалне својине су засигурно 
обезбеђени.

Кључне речи: индустријска својина, ауторско право, римско право, Па-
риска конвенција, Светска организација за интелекту-
алну својину.
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Summary

In this paper we argue that the clear legal picture of what trademark 
dilution represents is essential for the protection of the economic interests of 
the trademark owners. For this purpose we review the process of branding and 
the role of the trademark in such processes. Further, we focus on the concept of 
the trademark dilution taking the US legislation and theory as starting point 
as there explicit antidilution rules exist. Based on that we review and analyze 
how this concept is treated in the international and EU intellectual property/
trademark law. Last, but not the least, we take a look at the legal standing in 
the South-Eastern European countries in regard to trademark dilution. We con-
clude that the international law and the EU legislation provide for protection 
against dilution, although the rules are not particularly clear. Th e legislation 
of the SEE countries analyzed also provides for such protection, however here 
room for improvement may be found as well.
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I Th e General Concept of Trademark Dilution

1. Th e functions of the trademark as an introduction to the 
general concept of trademark dilution

Th e protection of intellectual property is a legal expression of the need 
to stimulate creativity and innovation so as to allow time-limited monopoly 
for the rights holders to enjoy economic benefi t from their intellectual crea-
tions. Intellectual Property legislation, however, does not aim only to protect 
the proprietors, but arguably serves as one of the instruments for the pro-
tection of consumers of products and services placed on the market. Such 
protection mechanism may be found in the trademark law. Within the limits 
inherent to trademark rights, by exclusively assigning the sign to a specifi c 
entity, the trademark law off ers security to the entity in further investments. 
Th is sign, also, serves the companies to develop, by branding and market-
ing strategies, associations and expectations in the minds of the consumers. 
In the complex process of branding and marketing strategies the companies 
appeal to the consumers’ emotions and thus aff ect their purchase decisions. 
Th ese processes may result in the creation of a particular brand image1. One 
here may actually identify three steps of the trademark development: (1) res-
ervation of the sign through registration processes aff orded by the trademark 
law; (2) use of the sign in advertising and quality control and (3) creation of 
brand image. Th ese steps may be linked to the functions of the trademark 
law. Th e fi rst step of sign reservation relates to the “identifi cation function” 
of the trademark. Th e trademark law off ers exclusive link of one particular 
sign to one particular entity for specifi c goods and services, thus enabling the 
consumers to identify the enterprise owning the trademark as the commer-
cial source of the goods and services off ered under that trademark2. In the 

1 Jonathan E. Schroeder, “Brand Culture: Trade Marks, Marketing and Consumption”, in 
Lionel Bently, Jennifer Davis, Jane C. Ginsburg (eds.), Trade Marks and Brands – An 
Interdisciplinary Critique, Cambridge University press, 2008, p. 161.

2 Th is concept upheld in judgment European Court of Justice (hereinaft er “ECJ”, now 
Court of Justice of the European Union) in the Case 1/81, Pfi zer Inc. v Eurim-Pharm 
GmbH of the). In par. 8 of the decision the ECJ indicates that essential function of the 
trade mark is “[T]o guarantee the identity of the origin of the trade –marked product 
to the consumer or fi nal user by enabling him to distinguish without any possibility of 
confusion between that product and products which have another origin. Th is guarantee 
of origin means that the consumer or fi nal user may be certain that a trade –marked 
product which is off ered to him has not been subject at a previous stage in the marketing 
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substantive trademark law, the requirement of distinctiveness corresponds to 
this function, as well the entailments of the trademark owners to forbid use 
of identical or similar signs on identical or similar goods and services that 
would cause consumers confusion. Th e identifi cation function is also linked 
to the second step of advertising when the consumers develop cognitive net-
works for linking the trademark with specifi c product and/or service3. Under 
such circumstances, the companies will undertake to maintain the product/
service quality at a satisfactory level, as otherwise they will be faced with 
adverse reaction from the consumers. So, the trademark in this sense has a 
“quality function”4. Last, but not the least, the trademark plays an important 
role in the creation of brand image, where it serves as a carrier of complex 
additional information and appeals to emotions related to specifi c attitude, 
behavior, societal position etc. Th is, however, goes beyond the traditional 
functions of the trademarks. Such functions are not unrecognized. Advocate 
General Jacobs in Parfums Christian Dior also acknowledges that trademark 
has “‘communication’, investment, or advertising functions”, which “arise from 
the fact that the investment in the promotion of a product is built around 
the mark” and are, therefore, “values which deserve protection as such, even 
when there is no abuse arising from misrepresentations about either origin 
or quality”.5 In his Opinion in Arsenal case6, Advocate General Ruiz-Jarabo 
Colomer expressed the view that it was “simplistic reductionism to limit the 
function of the trade mark to an indication of trade origin” and the trademark 
“acquires a life of its own, making a statement ... about quality, reputation and 
even, in certain cases, a way of seeing life”. In view of “the current function-
ing of the market and the behavior of the average consumer”, he “[saw] no 

process to interference by a third person, without the authorization of the proprietor of 
the trade mark, aff ecting the original condition. of the product.”; available at http://curia.
europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=91373&pageIndex=0&doclang=en&mode=doc
&dir=&occ=fi rst&part=1&cid=669360.

3 See further Jacob Jacoby, Th e Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary 
Meaning, Acquired Distinctiveness, Genericism, Fame, Confusion and Dilution, New York 
University, Center for Law and Business, Working Paper #CLB–00–003, pp. 17–26, avail-
able at http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=229325.

4 Th e “quality function” of the mark can be seen in that it “symbolise[s] qualities associated 
by consumers with certain goods or services” and guarantees that “the goods or services 
measure up to expectations”; Opinion of Advocate General Jacobs delivered on 29 April 
1997 in case C–337/95: Parfums Christian Dior SA and Parfums Christian Dior BV v. 
Evora BV, par. 39, available at http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=1006
51&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=fi rst&part=1&cid=992533.

5 Opinion of Advocate General Jacobs delivered in case C–337/95, ibid, par. 39.
6 Opinion Of Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer delivered on 13 June 2002 in Case 

C–206/01: Arsenal Football Club plc v Matthew Reed, par. 46, available at http://curia.
europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=47408&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&
occ=fi rst&part=1&cid=992428.
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reason whatever not to protect those other functions of the trade mark and 
to safeguard only the function of indicating the trade origin of the goods and 
services”. Probably Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer provides the most 
comprehensive description of the functions of trademarks in the Elizabeth 
Florence Emanuel case7 distinguishing the identifi cation of origin function 
and guarantee function as primary. Th e Opinion clearly indicates the role of 
the trademark to attract consumers, stressing that a trade mark “‘condenses’ 
the reputation of the goods off ered to the public by its proprietor, recognis-
ing that the reputation of the trade mark and, consequently, that of its owner, 
may be damaged by inappropriate presentation of a packaged product”8. In 
the legal theory, such views on the specifi c functions of the trademark re-
sult in emergence of brand theory of the trademark law9. In the substantive 
trademark law, the distinctiveness requirement is not suffi  cient to embrace 
this ‘communication’ function of the trademark. Th e specifi c protection re-
lated to the reputation of a trademark more accurately refl ects these concepts. 
Briefl y, having in mind the functions of the trademarks, one can distinguish 
two major protection interests of trademark owners. First, the owners would 
be interested in protecting the process of establishment of links between the 
sign and the products/services to which it is placed. Such protection is pro-
vided by the concepts of protection against confusion where the trademark 
rights serve as an instrument to prevent confusing use of identical or similar 
signs on identical or similar products/services. Th e second protection interest 
safeguards the links between the sign and the product/service once they are 
established. When it comes to identical or similar goods/services, again pro-
tection against confusion is applied. However, beyond the area of similarity 
the protection against dilution provides the defence of the specifi c economic 
interests of the trademark owners. As we saw, trademarks qualifying for such 
protection are those who have already established the links with the consum-
ers i.e. the “well-known marks” (also known as “famous” or “trademarks with 
reputation”).

7 Opinion of Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer delivered on 19 january 2006 in Case 
C–259/04: Elizabeth Florence Emanuel v Continental Shelf 128 Ltd, par. 41–45; avalaible 
at http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=57972&pageIndex=0&doclang=EN&mo
de=req&dir=&occ=fi rst&part=1&cid=991850.

8 Par 45 of the Opinion of Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer in Case C–259/04.
9 Professor Deven Desai, for example, argues that trademark law actually protects brands, 

demonstrates how the brad theory of trademark law provides to overcome the incoher-
ence and off ers a framework to understand the purpose, functions and scope of trade-
mark law. See further Deven R. Desai, A Brand Th eory of Trademark Law, available at 
http://ssrn.com/abstract =1585327.
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2. Trademark Dilution Defi ned

“Trademark dilution refers to the gradual whittling away of a famous 
trademark’s capacity to serve as a unique source identifi er”.10 Th e antidilution 
law “...seeks to prevent diminution in the value of famous mark...by some-
one other than the trademark holder”11. Th e legal defi nition of trademark 
dilution was introduced by the Federal Trademark Dilution Act protecting
“[t]he owner of a famous mark . . . against another person’s commercial use 
in commerce of a mark or trade name, if such use begins aft er the mark has 
become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark”12. 
With the subsequent amendments by the Trademark Dilution Revision Act13 
the defi nition was précised by introduction of two types of dilution: 1) dilu-
tion by blurring and 2) dilution by tarnishment14. Th e TDRA defi nes ‘dilu-
tion by blurring’ as “association arising from the similarity between a mark 
or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the fa-
mous mark”. It also provides guidelines for the courts in determining whether 
a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring15. ‘Dilution by 
tarnishment’ is defi ned as “association arising from the similarity between 
a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the 
famous mark”. Based on these defi nitions it may be concluded that dilution 

10 Justin J. Gunnel, “Evaluation of the Dilution-Parody Paradox in the Wake of the Trade-
mark Dilution Revision Act of 2006”, Cardozo Arts & Entertainment, Vol. 26:441, 2008, 
p. 445.

11 Clarisa Long, “Dilution”, Columbia Law Review, Vol. 106, No. 5, 2006, pp. 1033–34.
12 Federal Trademark Dilution Act of 1995 § 3(a), 15 U.S.C. § 1125(c)(1) (2000).
13 H.R. 683 (109th): Trademark Dilution Revision Act of 2006 (hereinaft er TDRA.
14 TDRA Sec.2 (1), 15 U.S.C. § 1125(c)(1) (2006) provides “[s]ubject to the principles of 

equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired 
distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time 
aft er the owner’s mark has become famous, commences use of a mark or trade name in 
commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the 
famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of com-
petition, or of actual economic injury”.

15 Th us, the court may consider all relevant factors, including the following: (i) Th e de-
gree of similarity between the mark or trade name and the famous mark; (ii) Th e degree 
of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark; (iii) Th e extent to which 
the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark;
(iv) Th e degree of recognition of the famous mark; (v) Whether the user of the mark or 
trade name intended to create an association with the famous mark; (vi) Any actual as-
sociation between the mark or trade name and the famous mark”; TDRA Sec.2 (1), 15 
U.S.C. § 1125(c)(2)(B) (2006): Th us, the court may consider all relevant factors, includ-
ing the following: (i) Th e degree of similarity between the mark or trade name and the 
famous mark; (ii) Th e degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark; 
(iii) Th e extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclu-
sive use of the mark; (iv) Th e degree of recognition of the famous mark; (v) Whether the 
user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark; 
(vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.”
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may appear in at least two ways: (1) by reducing the level of brand awareness 
and/or distinctiveness (dilution by blurring) and (2) by reducing the favour-
ability of brand evaluation (dilution by tarnishmnet). Th e US courts found 
for example that the Tiff any’s restaurants blur the Tiff any & Co. jewellery 
mark16, Hyatt Legal Services the Hyatt Hotels mark17. Th e dilution protection 
in US law is aimed at protecting the rights of intellectual property owners’ 
regardless of the consumers’ confusion and the existence of economic harm 
to the existing famous or well-know trademark18.

II Trademark dilution in International and EU Law

Th e modes of protection of famous or well-know trademarks or the 
defi nitions of the subject-matter eligible for protection show that, well-known 
trademarks are in fact protected against dilution in the international and EC 
trademark law.

1. Trademark antidilution in International Law

In the international law the well-known trademarks enjoy protection 
in two respects: 1) they are exempt from national registration requirements 
with regard to similar goods and services (protection against confusion) and 
2) their protection is extended to dissimilar goods and services.

With regard to the protection against confusion Art. 6bis of the Paris 
Convention19 and Art. 16(2) of the TRIPS Agreement20 stipulate obligation 

16 Tiff any & Co. v. Th e Boston Club, Inc, 1964 as cited by Jacob Jacoby, Maureen Morrin, 
“Trademark Dilution: Empirical Measures for an Elusive Concept”, New York Univer-
sity, Center for Law and Business, Working Paper #CLB–00–005, May 2000, available at 
http://w4.stern.nyu.edu/emplibrary/00_005.PDF.

17 Hyatt Corp. v. Hyatt Legal Services, 1984, as cited by J. Jacoby, M. Morrin, ibid. 
18 By TDRA a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of 

the United States as a designation of source of the goods or services of the mark’s owner. 
In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court 
may consider all relevant factors, including the following: (i) Th e duration, extent, and 
geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publi-
cized by the owner or third parties. (ii) Th e amount, volume, and geographic extent of 
sales of goods or services off ered under the mark. (iii) Th e extent of actual recognition of 
the mark. (iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the 
Act of February 20, 1905, or on the principal register.

19 Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as amend-
ed and revised, hereinaft er PC.

20 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement is Annex 1C of the 
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, 
Morocco on 15 April 1994; hereinaft er TRIPS.
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to refuse or cancel registration and prohibit the use of signs that are confus-
ingly similar to trademarks which competent national authorities consider 
well-known21. Th e defi nitions show inconsistency on international level with 
regard to the approach in determining what shall be considered a well-known 
mark. While the PC refers to the knowledge in the country, the TRIPS refer to 
the relevant sector of the public. Such inconsistencies may aff ect the national 
legislation and practice as many national laws directly refer to Art. 6bis of 
the PC22 or use similar or exact wording23. Th is is in a way resolved by the 
WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of 
Well-Known Marks24, which in Art.2 provides for clear guidelines for de-
termination of whether a mark is a well-known mark in a Member State, in 
which as benchmark the ‘relevant sector of the public’ is used.25

21 Namely, in accordance with Art. 6bis of PC, registration shall be prohibited or cancelled 
and use shall be prohibited of trademark which constitutes a reproduction, an imita-
tion, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent 
authority of the country of registration or use to be well known in that country as be-
ing already the mark of a person entitled to the benefi ts of this Convention and used 
for identical or similar goods. Th is shall also be the case when the essential part of the 
mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to 
create confusion therewith. By Art. 16(2) of TRIPS in determining whether a trademark 
is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the 
relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has 
been obtained as a result of the promotion of the trademark.

22 See for example Article L711–4 of the Intellectual Property Code of France; Art. 2(4)(e) 
of the Benelux Convention concerning Intellectual Property (Trademarks and Designs) 
of February 25, 2005; § 10 of the Law on the Protection of Trademarks and other Signs 
(as amended 22 December 2010).

23 § 10 of the Law on Trademarks of Austria of 1970 as amended.
24 WIPO publication No. 833, Geneva, 2000, available at http://www.wipo.int/about-ip/en/

development_iplaw/pub833.htm; hereinaft er WIPO JRWKM. It was adopted by the As-
sembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General As-
sembly of the World Intellectual Property Organization (WIPO). Although it does not 
have a binding eff ect on the member states its legal force as a “soft -law” cannot be denied 
hereinaft er WIPO JRWKM.

25 In accordance with Art. 2(2) par. (b) and (c) of the WIPO JRWKM the relevant sector(s) 
of the public shall include, but shall not necessarily be limited to: (i) actual and/or poten-
tial consumers of the type of goods and/or services to which the mark applies; (ii) per-
sons involved in channels of distribution of the type of goods and/or services to which 
the mark applies; (iii) business circles dealing with the type of goods and/or services to 
which the mark applies. Where a mark is determined to be well known in at least one 
relevant sector of the public in a Member State, the mark shall be or may be considered 
by the Member State to be a well-known mark. Art. 2(2), par. (d) goes even further pro-
viding that the Members States may decide a mark to be considered known in the state or 
in a relevant sector even if it is not well known. Th e Notes to Article 2 specify that “Th e 
degree of knowledge or recognition of a mark can be determined through consumer sur-
veys and opinion polls. Th e point under consideration recognizes such methods, without 
setting any standards for methods to be used or quantitative results to be obtained.”
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Th e second level of protection of the well-known trademarks in the 
international law, as stated above, goes beyond the principle of specialty and 
provides protection of the well-known marks even in cases when similarity 
with goods/services they denote does not exist. While PC remains silent on 
the dissimilarity cases, Art. 4(1)(b) of the WIPO JRWKM, that a mark, ir-
respective of the goods and/or services for which a mark is used, “shall be 
deemed to be in confl ict with a well-known mark where the mark, or an 
essential part thereof, constitutes a reproduction, an imitation, a translation, 
or a transliteration of the well-known mark”, and where among others “the 
use of that mark is likely to impair or dilute in an unfair manner the distinc-
tive character of the well-known mark”. However, in these cases, the niche-
approach established with Art. 2(3) of the WIPO JRWKM does not apply 
as, Art. 4(1)(c) of WIPO JRWKM provides an option for the Member States 
to “require that the well-known mark be well known by the public at large.” 
TRIPS, on the other hand, is less clear. Its Art. 16(3) provides that “[A]rticle 
6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods 
or services which are not similar to those in respect of which a trademark is 
registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or 
services would indicate a connection between those goods or services and 
the owner of the registered trademark and provided that the interests of the 
owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use”. Th e 
extension of the protection of the well-known marks to the cases of dissimi-
lar goods and services, aff orded by TRIPS, may be considered as recognition 
of the concept of trademark dilution or in other words as an antidilution 
provision. However, the conditions for aff ording such protection, provided 
in Art. 16(3) of the TRIPS (indication of connection to the trademark owner 
and likelihood of damage to their interest) may question this conclusion, and 
again raise questions so as to the implementation at a national level.

To summarize, the international legislation provides for fl exible stand-
ard of protection against dilution. Art. 16(3) of TRIPS could be understood 
so as to formally recognize the trademark dilution which is further enhanced 
by the soft  law introduced with the WIPO JRWK, in particular its Art. 4(1). 
Th e question of the relevant public to which the mark should be known is 
ambiguous, as the Art. 16(2) of TRIPS and Art. 2(3) of WIPO JRWKM em-
brace the niche concept while Art. 4(1)(c) of the WIPO JRWKM provides op-
portunity for a stricter requirement of knowledge by the public at large in the 
dilution cases. In the same time, Art. 16(3) of the TRIPS could be understood 
to establish international standard that may be implemented by providing, at 
national level, a broad concept of protection against confusion. Th is leads to 
the conclusion that the specifi cation of the concept of trademark dilution at a 
national level would be a matter for the national IP policy makers.
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2. Trademark antidilution in EU Law

Th e IP policy-makers in the Member States of the European Union 
until recently did not have clearer picture as to the eligibility for protection 
against dilution. Th is for the reason that the relevant EC trademark law, until 
recently, did not have explicit provision in regard to protection against dilu-
tion, and the interpretation of thereof did not rerer to it. However, in late 
2011 the situation changed.

a) Th e Trademark Directive and the pertinent case law

Th e Trademark Directive provides protection against dilution on two 
levels – by including the concept as relative (further) ground for refusing reg-
istration or its cancellation and by coff ering such protection as one the bundle 
of exclusive rights of the trademark proprietor. In accordance with Art. 4(3) 
registration shall be refused, or if registered the trademark shall be liable to 
be declared invalid if it is identical with, or similar to, an earlier Community 
trade mark and is to be, or has been, registered for goods or services which 
are not similar to those for which the earlier Community trade mark is regis-
tered, where the earlier Community trade mark has a reputation in the Com-
munity and where the use of the later trade mark without due cause would 
take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the 
repute of the earlier. Furthermore, the directive provides option for the Mem-
ber State such rules to be applicable in the cases or earlier trademarks withy 
reputation in the Member States (Art. 4(3)(a)). Further, Art. 5(2) provides 
option for the Member States to entitle the trademark owner (proprietor) “to 
prevent all third parties not having his consent from using in the course of 
trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in rela-
tion to goods or services which are not similar to those for which the trade 
mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State (to 
be understood as well-known, explanation added) and where use of that sign 
without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinc-
tive character or the repute of the trade mark”. Th e void of further guidelines 
in the Trademark Directive is fulfi lled by the interpretation of the relevant 
article provided by the European Court of Justice26 in the case General Mo-
tors Corporation v Yplon SA27. ECJ found in order to satisfy the requirement 
relating to reputation of Art. 5(2) “a registered trade mark must be known by 
a signifi cant part of the public concerned by the products or services which 
it covers. In examining whether this condition is fulfi lled, the national court 
must take into consideration all the relevant facts of the case, in particular 

26 Now Court of Justice of the European Union.
27 Judgment of the Court of 14 September 1999; General Motors Corporation v Yplon SA; 

Case C–375/97; European Court reports 1999 Page I–05421.
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the market share held by the trade mark, the intensity, geographical extent 
and duration of its use, and the size of the investment made by the under-
taking in promoting it. Territorially, the condition is fulfi lled when the trade 
mark has a reputation in a substantial part of the territory of a Member State 
since, failing closer defi nition of requirements under Community law on this 
point, a trade mark cannot be required to have a reputation ‘throughout’ the 
territory of the Member State”. Th e ruling shows that: (1) ECJ construes the 
reference to “reputation” as requirement for a certain degree of knowledge28 
and (2) ECJ favors the niche approach, as it clearly indicates that it considers 
knowledge by individual target group of the product concerned suffi  cient29. 
Th e ECJ, later has ruled on whether antidilution plaintiff s must show actual 
or likely, detriment or unfair advantage in either infringement cases or regis-
tration challenges. In the case L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie 
SNC, Laboratoire Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd, trad-
ing as Honey pot cosmetic & Perfumery Sales, Starion International Ltd30, ECJ 
found that Article 5(2) must be interpreted as meaning that “does not re-
quire that there be a likelihood of confusion or a likelihood of detriment to 
the distinctive character or the repute of the mark or, more generally, to its 
proprietor”31.

Th e latest judgment of the ECJ explicitly introduces the concept of di-
lution in the EU trademark law. In the Judgment of the Court (First Cham-

28 Th is interpretation is confi rmed by the other language versions of the Trademark Direc-
tive, such as the German and the Dutch where the term “mark that is known” is used 
(ECJ, ibid, par. 20).

29 ECJ, ibid, par. 26.
30 Case C–487/07: Judgment of the Court (First Chamber) of 18 June 2009 (Reference for 

a preliminary ruling from the Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) — 
United Kingdom — L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire 
Garnier & Cie v Bellure NV, Malaika Investments Ltd, trading as Honey pot cosmetic & 
Perfumery Sales, Starion International Ltd, OJ C 180, 1.8.2009, p. 6.

31 ECJ provides that “[T]he taking of unfair advantage of the distinctive character or the 
repute of a mark, within the meaning of that provision, does not require that there be a 
likelihood of confusion or a likelihood of detriment to the distinctive character or the re-
pute of the mark or, more generally, to its proprietor. Th e advantage arising from the use 
by a third party of a sign similar to a mark with a reputation is an advantage taken un-
fairly by that third party of the distinctive character or the repute of that mark where that 
party seeks by that use to ride on the coat-tails of the mark with a reputation in order 
to benefi t from the power of attraction, the reputation and the prestige of that mark and 
to exploit, without paying any fi nancial compensation, the marketing eff ort expended 
by the proprietor of the mark in order to create and maintain the mark’s image By this 
the ECJ in a way confi rmed the position of the Advocate General Jacobs in the ear-
lier General Motors Corporation v Yplon SA case [ECJ, Case C–375/97], who noted that:
“... Article 5(2), in contrast to Article 5(1)(b), does not refer to a mere risk or likelihood 
of its conditions being fulfi lled. Th e wording is more positive: ‘takes unfair advantage of, 
or is detrimental to’ (emphasis added). Th e national court must be satisfi ed of evidence 
of actual detriment, or of unfair advantage.
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ber) of 22 September 2011 in Interfl ora Inc, Interfl ora British Unit v Marks & 
Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd32, the court fi nds that Art.5(2) “[M]ust 
be interpreted as meaning that the proprietor of a trade mark with a repu-
tation is entitled to prevent a competitor from advertising on the basis of a 
keyword corresponding to that trade mark, which the competitor has, without 
the proprietor’s consent, selected in an internet referencing service, where the 
competitor thereby takes unfair advantage of the distinctive character or re-
pute of the trade mark (free-riding) or where the advertising is detrimental to 
that distinctive character (dilution) or to that repute (tarnishment). Advertis-
ing on the basis of such a keyword is detrimental to the distinctive character 
of a trade mark with a reputation (dilution) if, for example, it contributes to 
turning that trade mark into a generic term. By contrast, the proprietor of a 
trade mark with a reputation is not entitled to prevent, inter alia, advertise-
ments displayed by competitors on the basis of keywords corresponding to 
that trade mark, which put forward — without off ering a mere imitation of 
the goods or services of the proprietor of that trade mark, without causing 
dilution or tarnishment and without, moreover, adversely aff ecting the func-
tions of the trade mark with a reputation — an alternative to the goods or 
services of the proprietor of that mark.” By this decision the ECJ provides:
(1) a defi nition of what in the EC trademark law shall be considered dilution – 
act that is detrimental to the distinctive character of a trademark with a repu-
tation, separating it from the acts detrimental to the repute of a trademark 
with reputation: (2) provides, although descriptive, conditions for the protec-
tion against such acts in the cases of advertising on the basis of key words.

b) Protection of the Community Trademark against dilution

Th is interpretation provided in Interfl ora Inc, Interfl ora British Unit v 
Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Ltd equally refers to Art. 9(1)(c) 
of Regulation No 40/94 on the Community trade mark33 which similarly to 
Art. 5(2) provides for protection against “any sign which is identical with or 
similar to the Community trade mark in relation to goods or services which 
are not similar to those for which the Community trade mark is registered, 
where the latter has a reputation in the Community and where use of that 
sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the 

32 Case C–323/09, OJ C 282, available at http://curia.europa.eu/juris/document/document.j
sf?text=&docid=113919&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=fi rst&part=1
&cid=992987, 21.11.2009.

33 Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, 
OJ L 11, 14.1.1994, p. 1–36. (Hereinaft er CTM Regulation). Th e CTM Regulation imple-
ments separate Community trademark (“CTM”) registration system. Th e administration 
of registrations and adjudication of oppositions is conferred to the Offi  ce for Harmoniza-
tion of the Internal Market (“OHIM”) established by the Regulation.
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distinctive character or the repute of the Community trade mark”. Th is deci-
sion will, without a doubt, l aff ect the understating of Art. 8(5) of the CTM 
Regulation which provided for protection against dilution in CTM registra-
tion process34. In regard to the question whether or not actual dilution is 
required, it is to be noted that OHIM Board of Appeal in Hollywood case 
recognized that requiring actual dilution would diverge from the objective of 
examining marks for their potential to cause dilutive eff ects before they are 
registered: “Th e detriment in question may be only potential, in as much as 
the contested sign has not yet been registered, much less used”35. Th is sug-
gests that OHIM, recognizes that in opposition proceedings mere likely detri-
ment or unfair advantage would be suffi  cient. Th e Court of First Instance in 
Spa Monopole also stated that likely dilution is the correct standard in CTM 
opposition cases, making it “clear that the proprietor of the earlier mark is not 
required to demonstrate actual and present harm to his mark”36. But what is 
the level of likelihood that should be demonstrated by the opponent for the 
registration to be rejected? In the Hollywood case the Board of Appeal refers 
to “a simple probability”37, while in the monBéBé case, required a showing 
of a “serious likelihood of unfair advantage”38, without off ering guidance on 
how a “serious” likelihood diff ers from a “normal” likelihood except “the like-
lihood of association alone... is not suffi  cient to demonstrate the existence of 
unfair advantage.” Again it seems this would be left  for dealing based on the 
specifi cities of the case.

34 Art. 8(5) provides for refusal of registration, upon opposition by the proprietor of an 
earlier trade mark, where the trade mark applied for is “identical with or similar to the 
earlier trade mark and is to be registered for goods or services which are not similar to 
those for which the earlier trade mark is registered, where in the case of an earlier Com-
munity trade mark the trade mark has a reputation in the Community and, in the case 
of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State 
concerned and where the use without due cause of the trade mark applied for would take 
unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the 
earlier trade mark.”

35 Decision of the Th ird Board of Appeal of 25 April 2001 in Case R 283/1999–3, Holly-
wood S.A.S. v. Souza Cruz S.A., available at http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/1999/
en/R0283_1999-3.pdf.

36 Case T–67/04, Spa Monopole v. OHIM, available at http://oami.europa.eu/en/mark/as-
pects/pdf/JT040067.pdf.

37 If one undertakes linguistic interpration of the wording may found that ‘probability’ sug-
gests a relatively high likelihood – something that is more likely to happen than not, 
rather than the mere possibility of unfair advantage or detriment. Th is as the English 
language makes diff erence between ‘possibility’ (a thing that may happen or be the case) 
and ‘probability’ (the extent to which something is likely to happen or be the case); see 
for example http://oxforddictionaries.com/.

38 Case R 220/2002–1, Johnson & Johnson GmbH v. Ampafrance S.A.; available at http://
oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2002/en/R0220_2002-1.pdf.
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III Trademark dilution in the law of the SEE countries

Th e counties of the South-Eastern Europe, driven by their EU and WTO 
integration eff orts, strive to achieve the international and the EC standards in 
the trademark protection. However, as we saw, the international standards in 
regard to the protection against the dilution are rather broad and leave room 
for interpretation by the national policy-makers. Th e EU standards in this 
fi led, only recently have become more precise. In this part of the article we 
will provide a brief review of the legislation in some SEE countries related to 
the protection of well-know marks.

Th e Law of the Republic of Albania on Industrial Property no. 9977 of 
July 07, 200839 recognizes the two folded concept of protection against trade-
mark dilution – protection in the registration procedure and in infringement 
litigation. Th e legislator provided that registration shall be refused or can-
celled on relative grounds if the mark is “identical with, or similar to, an ear-
lier mark, even when it is, or has been, registered for goods or services which 
are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where 
the earlier trade mark has a reputation in the Republic of Albania, and its use 
or registration, without due cause, takes unfair advantage of, or damages, the 
distinguishing nature or the good name of the earlier mark”40. Th is provision 
is almost ad literam transposition of the Art. 4(3)(a) of the Trademark Direc-
tive. Similarly, Art. 5(2) of the Trademark Directive has been transposed in 
the Art. 156 (Rights that Come from the Registration) where the antidilu-
tion concept is protection against infringement of the well-known mark. In 
determining the relevant knowledge the Albanian legislator used the stricter 
approach requesting such knowledge to exist on the territory of the country 
and not in the relevant market niche.

Th e Trademark Law of Bosnian and Herzegovina41 as relative grounds 
for refusal of registration sets both the existence of the condition in the Art. 
6bis of the Paris Convention and Art. 16(3) of the TRIPS42, thus, distinguish-

39 Offi  cial Gazette No. 121/2008, page 121.
40 Art. 143, par. 1(c).
41 Zakon o žigu (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, No. 53/2010).
42 Art. 7(1): On the grounds of an opposition fi led, a trademark shall not protect a sign:

...b) which is identical or similar to, for the identical or similar kind of goods or services, 
a sign of another person which is well-known in BiH, within the meaning of Article 6bis 
of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (hereinaft er: a well-
known sign); c) which, in accordance with Article 16, paragraph 3 of the TRIPS Agree-
ment (the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), regard-
less of the goods or services to which it relates, constitutes a reproduction, an imitation 
or a transliteration of a protected sign of another person or the essential part thereof, 
which is known beyond any doubt by the participants in the course of trade in BiH as 
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ing between the well-known marks and famous marks and only the later fall 
in the antidulution concept. Specifi c for the law of Bosnia and Herzegovina 
is that it sets forth clear guidelines for determining if a sign is a well-know 
or a famous sign43. Art. 49 provides exclusive rights of the owner, and the 
protection against trademark dilution is one of them44. As a specifi city of the 
B&H legislation it is to be noted that, this legislative piece is one of the rare 
which uses the broader niche approach, even though it is applicable only in 
the protection against dilution in the registration procedure.

Th e Trademarks Act of Croatia45 sets the protection against dilution as 
one of the relative grounds for the refusal of registration. Upon opposition 
registration may be refused in the cases of dissimilar goods/services where 
the earlier trademark has a reputation in the Republic of Croatia and where 
the use of the later trademark without due cause would take unfair advantage 
of, or be detrimental to, the distinctive character or the reputation of the ear-
lier trademark46. In addition, the Croatian legislation provides entitlement to 
the holder to prevent all third parties from having their authorization from 
using in the course of trade: any sign which is identical with, or similar to, 
his trademark in relation to goods or services which are not similar to those 
for which the trademark is registered, where the trademark has a reputa-
tion in the Republic of Croatia and where use of that sign without due cause 
takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the 
reputation of the trademark47. Such defi nition in the Croatian legislation are 
in line in the EC standards, however the legislator opted for the stricter ap-
proach in determining the knowledge i.e. the reputation.

a sign of high reputation (hereinaft er: a famous trademark) used by another person to 
designate his goods or services, if the use of such a sign would take unfair advantage of 
the reputation of a famous trademark or be detrimental to its distinctive character or 
reputation.

43 Art. 8 provides that in determining whether the sign is a well-known sign or is a famous 
trademark, “the knowledge of the sign in the relevant sector of the public, including the 
knowledge which has been obtained as a result of the promotion of the sign shall be 
taken into account”, where as relevant sector of the public “the actual and potential users 
of goods or services designated by such a sign, as well as persons involved in the distribu-
tion channels of such goods or services” shall be considered.

44 By art. 49 (1) Th e holder of a trademark shall be entitled to prevent other persons from 
using without authorization: ...c) a sign which is identical with or similar to his trade-
mark with respect to the goods or services which are not similar to those for which 
the trademark is registered, where the trademark has a reputation in Bosnia and Her-
zegovina, and where the use of that sign without due cause takes unfair advantage of or 
is detrimental to the distinctive character or the reputation of the trademark (a famous 
trademark). 

45 Zakon o žigu (Narodne Novine, No. 173/2003, 76/2007, 30/2009 and 49/2011).
46 Art. 6(3), which is transposition of the Art. 4(3)(a) of the Trademark Directive.
47 Art. 7(2)(3), by which Art. 5(2) of the Trademark Directive is transposed.
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Th e Law on Industrial Property of the Republic of Macedonia48 provides 
that protection by trademark shall not be conferred to a sign which is identical 
or similar to an earlier registered trademark to other party, for goods/services 
which are neither identical, nor similar to the goods/services the sign has been 
reported for, if the earlier registered trademark has reputation in the Republic 
of Macedonia and if the use of this sign, without justifi ed reason, would rep-
resent an unfair competition or would do harm to the distinctive character 
or the reputation of the trademark49. In defi ning the ‘earlier registered trade-
mark’ the legislator refers both to Art. 6bis of the Paris Convention and the 
Art. 16(3) of the TRIPS50. Art. 206, par. 3(3) confers the right to the holder to 
prohibit the use of identical or similar trademarks for dissimilar goods/service 
provided the trademark has the reputation in the Republic of Macedonia and 
the use of that sign without justifi ed reason may lead to unfair competition 
and damage the distinctive character or reputation of the trademark. Th e leg-
islative text shows transposition of the relevant Trademark Directive, as seen 
in the other SEE countries, as well as the use of the predominant stricter ap-
proach in determining the existence of knowledge.

Th e trademark legislation of Montenegro51, also provides the existence 
of earlier mark as a relative ground for refusal of registration in the cases of 
dissimilar goods/services52. Th e question on the standard of knowledge that 
should exist in these cases is rather ambiguous. Namely, for the cases of appli-
cation for registration for similar goods/services the Trademark Act specifi es 
the niche approach53, while for the dissimilar remains silent, thus leading to 
the conclusion that the stricter approach – need for knowledge on the ter-
ritory of the State, is adopted. Th e protection against dilution is one of the 
exclusive rights which the legislation grants as it provides that the proprietor 
may forbid use of “[A]ny sign which is identical with his/her trademark or 
similar to his/her trademark in relation to goods and/or services which are 
not similar to those for which the trademark has been registered, where such 
trademark has a certain reputation in Montenegro and where it represents 
unjustifi ed utilization and acquisition of unjustifi ed benefi t or is detrimental 
to the distinctive character or repute of the trademark”54. Again in regard to 
the determination existence of reputation the stricter approach is adopted.

48 Закон за индустриската сопственост (Службен весник на Република Македонија, 
No. 21/2009 and 24/2011).

49 Art. 178, par. 4.
50 Art. 178, par. 3(3).
51 Th e Law on Trademarks – Закон о жигу (Службени лист Црне Горе, No. 72/2010).
52 Art. 7, par. 6.
53 Art. 7 par 5 and 6 in relation to par. 2 and 3.
54 Art. 10, par. 2(3).



ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА Право и привреда

276

In Serbia the Trademarks Act55 clearly provides protection of well-
known trademarks against use for dissimilar goods and service. Art. 5, par. 1 
point 11) provides that trademark registration may not be aff orded to a sign 
which “regardless of the goods and/or services concerned, is a reproduction, 
imitation, translation or transliteration of a registered trademark of another 
person, or the essential segment thereof, which is known without any doubt 
to those participating in the commerce in the Republic of Serbia as a mark 
of widespread reputation (hereinaft er; “famous trademark”) used by other 
persons for marking their goods and/or services, if the use of such a mark 
would result in an unfair benefi t from the reputation acquired by the famous 
trademark or in harm to its distinctive character and/or reputation”. In deter-
mining if the mark is famous “the familiarity of the relevant part of the public 
with the mark shall be taken into account, including their familiarity with the 
mark as a consequence of promotional activities in respect of the mark”56. 
Th e protection against dilution is seen as an exclusive right of the holder in 
the Serbian legislation as Art. 43 clearly entitles the holder of a registered 
famous trademark to forbid others “from using the same or similar mark 
for marking goods and/or service, which are not similar to those for which 
the trademark has been registered if such use of the mark would indicate a 
connection between those goods and/or service and the holder of a famous 
trademark and if it is likely that the interests of the holder of the famous 
trademark would suff er damages by such use57. Th e Serbian legislation, as we 
see, compared to the legislation of other SEE counties, provides the broadest 
protection against trademark dilution.

IV Conclusion

Th e notion that trademark dilution may in fact be harmful originated 
with Schechter who described the potential damage as “the gradual whittling 
away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark 
or name by its use upon non-competing goods.”58 Others have described it as 
lessening of the uniqueness or distinctiveness of a famous brand in the minds 

55 Закон о жиговима (Службени гласник РС, No. 104/2009).
56 Art. 5, par 5, where Th e relevant part of the public shall be understood to mean the 

actual and the potential users of the goods and/or services designated by the mark, as 
well as the persons involved in the process of distribution of the respective goods and/or 
services.

57 Art. 46, par 2.
58 Frank I. Schechter, “Th e rational basis of trademark protection”, Harvard Law Review, 

No. 40, p. 813, as cited by Mathias Strasser, “Th e Rational Basis of Trademark Protection 
Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context”, Fordham Intell. Prop., Media & 
Ent. L. J., 10:375 2000, p. 413, n. 146.
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of consumers, blurring of a famous brand’s identifi cation, watering down the 
potency of a famous brand, and weakening a famous brand’s propensity to 
bring to mind relevant associations (Pattishall59, Simonson60). Such potential 
for harm requires development of clear legal standards in the trademark dilu-
tion. In the international trademark legislation the Paris Convention provides 
for protection against dilution in the registration process, while the TRIPS 
agreement considers it as one the entitles of the trademark holders. In addi-
tion, soft -law has been established to provide further guidance on the issues 
of what shall be considered relevant knowledge of the trademark and how 
its existence should be determined. However, the international legislation 
does not have a clear defi nition of what constitutes trademark dilution. Such 
defi nition at EU level emerged only recently and is yet to be seen how it will 
aff ect the legislation of the Member States and the practice of the Court of 
Justice of the European Union and the OHIM. Th e SEE countries with dif-
ferent degrees of success have transposed the existing international and EU 
trademark law in regard to protection against dilution and provide for such 
protection both in the registration procedures and infringement litigations. 
Th is sets goods grounds for further development of the concept of trademark 
dilution.

59 Beverly W. Pattishall, “Dawning acceptance of the dilution rationale for trademark-trade 
identity protection”, Th e Trademark Reporter, 74/1984, pp. 289–310.

60 Alexander Simonson, “How and when do trademarks dilute: A behavioral framework to 
judge ‘likelihood’ of dilution”, Th e Trademark Reporter, 83(2)/1983, pp. 149–174.
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др Јадранка ДАБОВИЋ-АНАСТAСОВСКА
редовни професор Правног факултета „Јустинијан Први“ Скопље, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

др Неда ЗДРАВЕВА
асистент Правног факултета „Јустинијан Први“ Скопље,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

КОНЦЕПТ РАЗВОДЊАВАЊА ЖИГА У 
МЕЂУНАРДНОМ ПРАВУ, ЖИГОВНОМ ПРАВУ

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЖИГОВНОМ ПРАВУ
ЗЕМАЉА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

Резиме

У овом раду аргументујемо да je јасна правна слика о томе шта 
је разводњавање жига од особите важности за заштиту економских 
интереса носиоца жигова. У ту сврху разгледамо процесе брендирања 
и функције жигова у тим процесима. Даље, фокусирамо се на појмовно 
опредељење разводњавања жига, узимајући америчке законе и теорије 
као полазну тачку јер они садрже експлицитна правила против 
разводњавања. На основу тога, анализирамо како се овај концепт тре-
тира у међународном праву и праву жига Европске уније. Последње, али 
не и најмање важно, разгледамо и оцењујемо правни оквир разводњавања 
жига у земљама југоисточне Европе. Закључујемо да међународно пра-
во и ЕУ законодавство обезбеђује заштиту од разводњавања жига, 
мада правила нису посебно јасна. Законодавство анализираних земаља 
југоисточне Европе такође обезбеђује такву заштиту, међутим и овде 
се може наћи простора за унапређење правног оквира.

Кључне речи: функције жига, чувени жигови, разводњавање жига, Пари-
ска конвенција, ТРИПС, жиговно право Европске уније.
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др Видоје СПАСИЋ
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Нишу

НОВА ЛЕГИСЛАТИВА О ПРАВУ ОПЛЕМЕЊИВАЧА 
БИЉНИХ СОРТИ У СРБИЈИ

Резиме

Оплемењивачима биљних сорти припада на основу закона искљу-
чиво право на заштиту и искоришћавање својих творевина.

У Србији су последњих година донета два закона у овој обла-
сти. Они су савремени, позитивни и напредни, јер побољшавају правни 
положај оплемењивача нових биљних сорти. Међутим, ови прописи сад-
рже и значајне мане, односно носе одређене опасности. Оне се огледају у 
могућности да се може стећи оплемењивачко право и на генетски мо-
дификоване биљке. То носи велики ризик за људе и и животиње, јер још 
увек нема поузданих доказа о последицама коришћења ГМО.

Кључне речи: оплемењивачко право, биљна сорта, семе.

I Увод

Биљне сорте и њихов диверзитет имају витални значај за живи 
свет и природу. Њихова улога је вишеструка, а нарочито се манифестује 
у виду значајног сегмента исхране живих бића, као и незаобилазног 
фактора за одржање равнотеже еко система. Селекција биља представља 
једно од најстаријих занимања човека. Процес доместикације трајао је око 
пет хиљада година. Значење појма „оплемењивање“ или „побољшање“ 
биљне врсте врло је различито, зависно од жеља и потреба човека, по-



ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА Право и привреда

280

трошача пољопривредних производа као и од времена којем је произ-
вод намењен.1

Модерно оплемењивање биља, засновано на научним основама ге-
нетике, постоји један век, а генетичко инжењерство само три деценије. 
Управо, захваљујући оплемењивању код готово свих култивисаних 
биљака успела се побољшати њихова физиолошка својства.2

Прилагођавање биљне врсте на нове услове узгоја омогућило је 
проширивање подручја узгоја те врсте.3 Сем тога, оплемењивање биља 
је најјефтинији начин подизања пољопривредне производње и продук-
тивности.

Постоји преко 1,5 милиона биљних и животињских врста на 
нашој планети. Од око 250 хиљада врста цветница, само њих дваде-
сетак чини највећи део људске исхране. Мали број врста које човек 
искоришћава у исхрани представља велики хендикеп и латентну опас-
ност по егзистенцију, па чак и опстанак човека.4 Слаба заступљеност 
неких хранљивих састојака, као нпр. незасићених масних киселина, или 
витамина, могу имати озбиљне нежељене или чак штетне последице по 
човечанство.5

1 Тако, нпр. код парадајза намењеног индустријској преради пожељна је дебела 
покожица и већи садржај сувог садржаја, због лакшег подношења транспорта и 
мањег утрошка енергије прилико прераде, па ће и оплемењивање бити усмерено 
у том правцу. Напротив, потрошачи свежег парадјза даће предност укуснијем 
плоду тање покожице, па ће оплемењивање конзумног парадајза бити усмерено 
у супротном правцу. Укус потрошача такође се временом мења. Тако, нпр. 
док су некада биле цењене слатке јабуке, данас потрошачи више преферирају 
киселије јабуке. Ове особине се међусобно искључују, па тако не можемо имати 
истовремено укусан конзумни парадајз дебеле и чврсте покожице. Но, у сваком 
случају оплемењивање неке врсте не води само у једном правцу, односно циљу.

2 Као пример може нам послужити шећерна репа. Први покушаји да се произведе 
шећер из репе били су безуспешни, јер је тадашња репа садржавала свега 5–7% 
шећера. Данас, након приближно 200 година, оплемењене су сорте које могу про-
извести и преко 20% шећера.

3 Најбољи је пример сирка за зрно, који је у ствари тропска трава. Извезен у САД 
прво се успешно узгајао у јужним државама, да би се постепено оплемењивањем 
у њега уносила ранозрелост и тиме се омогућио његов узгој у све севернијим 
подручјима.

4 Тако, изненадне појаве епидемија биљних болести или штеточина може довести до 
уништења главног извора хране, што може имати катастрофалне поседице. По злу 
је позната глад која је, због болести кромпира, захватила Ирску 1845–1847. године. 
Уништење винограда појавом филоксере у прошлом веку многе је виноградарске 
крајеве довело на руб економске пропасти.

5 Чињеница је да више од 50% калорија у људској исхрани потиче од житарица. У 
неразвијеним земљама пиринач је важнији од пшенице, просо и сирак од кукуруза, 
а касава (тропска коренаста биљка) од кромпира.
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Биолошки диверзитет је значајан фактор људског постојања, и 
одлучујући фактор у одрживом развоју и искорењивању сиромаштва 
и глади у свету. Такође, биолошка разноврсност представља ослонац 
људској врсти у погледу исхране, лекова, станишта. Применом науке и 
технологије у производњи (као што су стандардизована и контролисана 
употреба пестицида, органски начин узгајања и сл.), пољопривредници 
могу да одрже равнотежу између одрживог развоја, повећања приноса 
и очувања екосистема.6

II Нови закони о оплемењивачком праву у Србији

Постоје многи међународни извори права у овој области. 
Најзначајнији је Међународна конвенција за заштиту нових биљних 
сорти (краће: УПОВ конвенција).7

У Србији су задњих година донета два кључна системска закона 
везана за права оплемењивача биљних сорти. Најпре је донет Закон о 
заштити права оплемењивача биљних сорти, 2009. године8, а следеће го-
дине и Закон о признавању сорти пољопривредног биља.9 Они ће цен-
трални предмет пажње у овом раду.

У чл. 2, Закона о праву оплемењивача дато је значење појединих 
појмова.

Биљна сорта (у даљем тексту: сорта) јесте скуп биљака унутар 
јединствене ботаничке класификације најниже познате категорије који 
је, без обзира на то да ли су услови за додељивање права оплемењивача 
испуњени:

6 Организацаија за храну и пољопривреду при Уједињеним Нацијама (ФАО) 
процењује да је током последњег века изгубљено око 3/4 генетског материјала 
гајених врста. На глобалном нивоу, биљне врсте се чувају у банкама гена, бо-
таничким баштама, али једнако важан задатак је очување биолошке разноврс-
ности на пољопривредним добрима и у природном окружењу, где се врсте могу 
прилагођавати новонасталим условима у борби са осталим врстама у природном 
окружењу.

7 International Convention for the Protection of new Varieties of Plants, of December 2, 
1961, as Revised at Geneva on November 10, 1972, on October 23, 1978, and on March 
19, 1991. Конвенција је закључена 2. децембра 1961. године, а текст је измењен у 
Женеви 10. новембра 1972. године, 23. октобра 1978. године и 19. марта 1991. годи-
не. 

8 Закон је донет 29.5.2009. године, а објављен је у Службеном гласнику Републике 
Србије, бр. 41/09, из 2009. године; измене и допуне Закона објављене су у Службе-
ном гласнику Републике Србије, бр. 88/11, од 22.11.2011. године.

9 Закон је објављен у Службеном гласнику Републике Србије, бр. 30/10, од 5.5.2010. 
године.
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– дефинисан изражавањем особина које су последица утицаја да-
тог генотипа или комбинације генотипова;

– различит од другог скупа биљака по изражавању најмање једне 
од датих особина;

– који представља јединицу у односу на могућност сорте за 
умножавање без промена;

Репродукциони материјал јесу целе биљке или делови биљака, 
укључујући и семе, који се могу користити за умножавање и узгајање 
биљака.

Заштићена сорта јесте сорта која је заштићена у складу са одред-
бама овог закона.

Оплемењивач јесте: лице које је створило или открило и развило 
нову сорту; Послодавац лица које је у радном односу створило или от-
крило и развило нову сорту или лица које је по његовом овлашћењу 
обавило посао; Правни следбеник лица које је створило или открило и 
развило нову сорту или његовог послодавца.

1. Услови за признавање права оплемењивача

Општи услови за додељивање права оплемењивача прописани су 
у чл. 6 Закона. Право оплемењивача додељује се ако је сорта нова, раз-
личита, униформна, стабилна и ако испуњава услове за давање имена 
сорте, у складу са овим законом.

Новитет сорте. Сорта се сматра новом ако на дан подношења 
захтева за додељивање права оплемењивача биљне сорте репродук-
циони или убрани материјал те сорте није продат или на други начин 
отуђен од стране оплемењивача или уз његову сагласност, а ради њеног 
коришћења у Републици Србији дуже од једне године или на територији 
друге државе дуже од четири године, односно дуже од шест година у 
случају винове лозе, дрвенастих воћних врста и осталог дрвећа. Сорта 
ће се сматрати новом и ако је отуђена на неки од законом прописаних 
начина. Сорта ће се сматрати новом и ако је располагање том сортом 
од стране оплемењивача резултат представљања те сорте на званичним 
изложбама.

Различитост сорте. Сорта се сматра различитом ако се јасно 
разликује у изражавању најмање једне особине која је последица утицаја 
генотипа или комбинације генотипова, у односу на било коју другу со-
рту чије је постојање општепознато у време подношења захтева за 
додељивање права оплемењивача биљне сорте.

Униформност сорте. Сорта се сматра униформном ако је довољно 
уједначена у изражавању особина које су укључене у испитивање раз-
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личитости, с обзиром на одступања која се могу очекивати због особе-
ности њеног умножавања.

Стабилност сорте. Сорта се сматра стабилном ако њене особи-
не које су биле предмет испитивања различитости остају непромењене 
и после поновљеног умножавања или у случају појединачног циклуса 
умножавања после сваког таквог циклуса. Министар прописује методе 
испитивања испуњености за сваки услов правне заштите стабилности 
сорте.

Име сорте. Сорта се означава именом које је њена својствена 
ознака.

Име сорте:
1) мора бити такво да се на основу њега може извршити 

идентификација сорте;
2) не може се састојати само од бројева, осим у случају када такав 

начин означавања сорте представља уобичајену праксу;
3) мора бити такво да не доводи у забуну или проузрокује не-

доумице у погледу особина, вредности или идентитета сорте, односно 
идентитета оплемењивача;

4) мора се разликовати од сваког имена које на територији дру-
гих чланица УПОВ-а носи нека друга сорта, а која припада истој или 
блиској биљној врсти;

5) не сме бити исто или такво да се може заменити са именом на 
које је треће лице стекло право коришћења, или га је у доброј вери ко-
ристило у правном промету;

6) не сме да се односи искључиво на особине које су заједничке и 
за друге сорте исте биљне врсте;

7) не сме бити неподесно за употребу у Републици Србији.
Ако је сорта заштићена у чланици УПОВ-а или ако је захтев за 

додељивање права оплемењивача биљне сорте за исту сорту поднет 
у чланици УПОВ-а, оплемењивач који подноси захтев за додељивање 
права оплемењивача биљне сорте у Републици Србији може предложи-
ти само име сорте које је већ предложено или уписано у регистар у тој 
чланици УПОВ-а.

2. Поступак за признавање права оплемењивача биљне сорте

Поступак заштите права оплемењивача који су одређени овим за-
коном у Републици Србији спроводи министарство надлежно за посло-
ве пољопривреде, по општим правилима управног поступка.

Поступак за додељивање права оплемењивача биљне сорте покреће 
се на основу захтева за додељивање права оплемењивача биљне сорте 
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Министарству (чл. 15). Уз захтев, у писаној форми, потребно је доста-
вити документацију о стварању сорте и предлог имена сорте, а на захтев 
Министарства и одговарајуће узорке репродукционог материјала.

Подношењем захтева заснива се право приоритета и ексклузи-
витета. Оплемењивач се може користити правом унионистичког при-
оритета у оквиру чланица УПОВ-а, у периоду од 12 месеци од дана 
подношења првог захтева.

У поступку разматрања захтева за додељивање права оплемењивача 
Министарство врши испитивање сорте у огледном пољу, лабораторији 
или друга неопходна испитивања (чл. 19). Заинтересована лица могу 
поднети приговор на предлог имена сорте као и приговор на упис зах-
тева за додељивање права оплемењивача у Регистар захтева.

На основу резултата испитивања и предлога Стручног савета ми-
нистар доноси решење о додељивању права оплемењивача или одбијању 
захтева за додељивање права оплемењивача, у року од 30 дана од дана 
давања предлога од стране Стручног савета (чл. 22). Сорта за коју је 
оплемењивачу додељено право оплемењивача уписује се у Регистар 
заштићених биљних сорти, који води Министарство.

Право оплемењивача на заштићену сорту траје 25 година, а за 
кромпир, винову лозу, дрвенасте воћне врсте и остало дрвеће 30 година 
од дана додељивања права оплемењивача. Под даном додељивања пра-
ва оплемењивача сматра се дан доношења решења о додељивању права 
оплемењивача.

Пример испитивања резултата нове и постојеће сорте, које спро-
води надлежни орган у поступку признавања нове сорте.

Ботаничка припадност: ЈАРА ГРАХОРИЦА – Vicia sativa L.
У поређењу са сортом, која је послужила као стандард, Сорта 1 

одликује се следећим особинама:
* Морфолошко – биолошке особине (оцена 1–9)
Биљка: висина биљке – 87,3 цм сорта, за 8,7 нижа од стандарда.
Биљка: број махуна по биљци – 10,6 сорта за 2,0 мањи од стан-

дарда.
Маса 1000 зрна: 68,6 сорта за 3,6 већа од стандарда.
Отпорност према полегању: 4,5 сорта за 0,1 већа од стандарда.
* Хемијско технолошке особине (%)
Садржај сирове целулозе: 26,08 сорта за 0,59 мањи од стандарда.
Садржај сирових протеина: 21,93 сорта за 1,29 мањи од стандар-

да.
Садржај масти: 2,52 сорта за 0,29 мањи од стандарда.
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Садржај пепела: 9,31 сорта за 0,77 мањи од стандарда.
БЕМ: 40,16 сорта за 2,94 већи од стандарда.
НДФ. 56,39 сорта за 1,65 већи од стандарда.
АДФ: 45,61 сорта за 4,37 већи од стандарда.
* Продуктивност
У просеку година и локалитета Сорта 1 грахорице остварила је 

врло значајно мањи принос зелене масе (24.741 – кг/ха) у поређењу са 
стандардом „Нови Београд“ и значајно мањи принос суве материје (5359 
– кг/ха), док је принос зрна (1.714 – кг/ха) био на нивоу сорте стандарда. 
Принос протеина Сорте 1 је био 1.441 кг за 33 кг мањи од приноса про-
теина стандарда.

Tреба истаћи да је последњих година семенарство у Србији у кри-
зи, о чему сведочи и чињеница да су у 2010. површине под усевима биле 
за готово трећину мање него годину пре. Семенска производња лане у 
Србији била реализована на 42.189 хектара (ха), што је за близу 20.000 
ха мање него 2009. када су те површине износиле 61.824 ха.

3. Садржина права оплемењивача

У чл. 25, регулисан је обим права оплемењивача. Садржину 
његовог права чине моралноправна и имовинскоправна овлашћења.

Оплемењивач има право да његово име, односно назив буде на-
значен у захтеву за додељивање права оплемењивача, списима, реги-
стрима, исправама и публикацијама.

Оплемењивач има искључива имовинска овлашћења која обухва-
тају следеће активности:

1) производњу или репродукцију, односно умножавање заштићене 
сорте;

2) кондиционирање за репродукцију заштићене сорте;
3) понуду заштићене сорте на продају;
4) продају или други вид пласмана заштићене сорте на тржишту;
5) извоз или стављање у слободан промет заштићене сорте;
6) складиштење за било коју намену наведену у тач. 1) до 5) овог 

става.
Одредбе о правима оплемењивача сходно се примењују и на:
1) сорте које су у основи изведене од заштићене сорте, при чему 

заштићена сорта у основи није изведена сорта;
2) сорте које се не могу јасно разликовати од заштићене сорте;
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3) сорте чија производња захтева поновну употребу заштићене 
сорте.

Сорта се сматра изведеном из друге сорте (иницијалне сорте) 
ако:

1) је претежно изведена из иницијалне сорте или из сорте која је и 
сама претежно изведена из иницијалне сорте, све док задржава основне 
карактеристике које произилазе из генотипа или из комбинације гено-
типова иницијалне сорте;

2) се јасно разликује од иницијалне сорте;
3) је слична иницијалној сорти у испољавању основних особина 

које су последица генотипа или комбинације генотипова иницијалне со-
рте, изузев разлика које произилазе из самог чина извођења.

У основи изведене сорте могу бити добијене селекцијом неког при-
родног или индукованог мутанта или сомаклоналне варијанте, селекцијом 
једне индивидуе од биљака иницијалне сорте, повратним укрштањем 
или трансформацијом насталом генетичким инжењерингом.

a) Изузеци од права оплемењивача

У чл. 26, прописано је да се из оплемењивачког права изузимају:
1) активности које се предузимају за личну употребу и у некомер-

цијалне сврхе;
2) активности које се предузимају у експерименталне сврхе;
3) активности које се предузимају у сврху оплемењивања других 

сорти и активности ус кладу са овим Законом.
За сорте биљних врста на које се односе изузеци од права 

оплемењивача, сматра се да право оплемењивача није повређено од 
стране пољопривредног произвођача који у оквиру разумних граница и 
у складу са очувањем права оплемењивача, у сврху умножавања на соп-
ственом имању, користи убрани материјал заштићене сорте (у даљем 
тексту: „семе са тавана“) који је добио сетвом на сопственом имању.

Сорте воћака, украсног биља, повртарског биља и шумског дрвећа 
не могу бити укључене у листу врста пољопривредног биља из ст. 2 овог 
члана.

Пољопривредни произвођачи, осим малих пољопривредних про-
извођача, дужни су да плате носиоцу права оплемењивача разумну на-
кнаду, у складу са тржишним условима, за коришћење „семена са тава-
на“, која је значајно нижа од накнаде за куповно семе. Пољопривредни 
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произвођачи дужни су да оплемењивачу, на његов захтев, доставе у 
писменој форми потребне податке у вези са коришћењем „семена са та-
вана“.

Најзад, Закон прописује ограничење права оплемењивача у обли-
ку исцрпљења права.

б) Пренос права оплемењивача и уступање права коришћења 
заштићене сорте

Закон је прописао два облика преноса права оплемењивача: цесију 
и лиценцу. У том смислу, носилац права оплемењивача може своје пра-
во оплемењивача у односу на заштићену сорту, у целини или делимич-
но, уговором у писаној форми да пренесе на друго лице (чл. 29). Такође, 
носилац права може право коришћења заштићене сорте, у целини или 
делимично, да уступи другом лицу, на основу уговора о лиценци (чл. 
30).

У чл. 31, прописани су услови за издавање обавезне лиценце, као 
вид својеврсне санкције за носиоца права оплемењивача. То ће се дого-
дити, ако носилац права оплемењивача одбије да другим лицима усту-
пи право на коришћење заштићене сорте или им поставља неоправда-
не услове за такво уступање, на захтев заинтересованог лица министар 
решењем може, само из разлога националне или друге изузетне потребе 
(заштита здравља и исхрана становништва, заштита јавног интереса) 
дати обавезну лиценцу, под условом да носилац права оплемењивача, сам 
или преко другог лица, не користи или недовољно користи заштићену 
сорту у Републици Србији.

в) Престанак права оплемењивача

Право оплемењивача може престати на три начина. Пре све-
га, право оплемењивача може престати на захтев носиоца права 
оплемењивача (чл. 36). Други начин престанка права јесте оглашавање 
права оплемењивача ништавим (чл. 37). Оно се може извршити од стра-
не министра у законом прописаним случајевима. Најзад, укидање права 
оплемењивача, може бити учињено од стране министра, у законом тач-
но прописаним случајевима (члан 38).

Решење о оглашавању ништавим, као и решењео укидању права 
оплемењивача Министарство уписује у Регистар заштићених биљних 
сорти и објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“.
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III Закон о признавању сорти пољопривредног биља

Овај Закон унеколико надопуњује претходни у одређеним сег-
ментима, тако што регулише услове и поступак за признавање сорти 
пољопривредног биља, упис сорти у регистар биља, као и одржавање 
сорти пољопривредног биља.

У чл. 5, наведеног Закона прописани су услови за признавање со-
рте. У том смислу, потребно је да је сорта:

а) дистинктивна (различита), униформна и стабилна (тзв. ДУС 
тест);

б) има бољу производну и употребну вредност (ВЦУ тест) и да
в) име сорте буде у складу са прописаним захтевима.
Поступак за признавање сорте спроводи се на захтев заинтересо-

ваног лица, а одвија се пред Министарством за пољопривреду Републи-
ке Србије (према општим правилима управног поступка).

Све ово што је горе наведено у складу је са претходним Законом 
(о правима оплемењивача), само је даље разрађен начин за признавање 
сорти пољопривредног биља.

Оно што је по мишљењу аутора овог рада значајно и дискутабилно 
јесу следеће одредбе. У члану 2, ст. 1, који одређује поље примене Закона, 
наведено је да се на признавање сорти генетски модификованог биља, 
поред одредаба овог Закона, као супсидијарни (допуњујући) примењују 
прописи који регулишу ГМО (генетски модификовани организми). Ова 
одредба прећутно и посредно најављује могућност признавања, односно 
заштите и ГМО.

Исто тако, у чл. 22, регулисан је упис стране сорте воћа и винове 
лозе. Упис такве сорте врши се на захтев носиоца права, уколико је сорта 
заштићена у некој земљи чланици УПОВ конвенције. Упис у регистар 
признатих сорти реализује се на захтев страног носиоца права, с тим 
што наш-домаћи орган само спроводи пуке административне радње, 
односно просто прима к знању чињенично стање, не упуштајући се ни 
најмање у било каквоу суштинску проверу. Ова одредба фаворизује 
стране носиоце права у односу на домаће. Такође, ова одредба ствара 
могућност релативно лаког уписа у регистар страних непроверених 
(сумњивих) сорти, па и сорти ГМО. Наиме, страни носилац права може 
у својој земљи регистровати и ГМО (ако то допушта његово национал-
но законодавство), па затим то просто пренети у наш регистар. Пошто 
се наш орган не упушта у садржај права (тј. сорте), ето лаког начина за 
улазак ГМО у нашу земљу.

Чини се, ипак, да највише подозрења изазива чл. 30, који регу-
лише одобравање увоза семена или садног материјала сорте која није 
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уписана у регистар. У том смислу, министар може решењем дозволити 
увоз одређене количине семена или материјала, у циљу:

– оплемењивања;
– научно-истраживачког рада;
– вођења поступка признавања сорте;
– заштите сорте пољопривредног биља;
– предиспитивања сорте; и
– демонстрационих огледа.
Укупна количина семена ратарског и повртарског биља не 

може бити већа од оне која је потребна за сетву на 1 хектара, а садног 
материјала воћа и винове лозе до 1 ара.

Слично претходном и овај члан на посредан начин допушта увоз 
ГМО (у облику семена или садног материјала).

IV Савремени глобални трендови у биотехнологији

Биотехнологија, уз информатику, представља научну дисциплину 
која се у последње време највише развија. Међутим, она, такође, изази-
ва и озбиљне полемике и контроверзе. С једне стране, ова наука нуди 
оптимизам и наду за решавање великих проблема са којима се сусреће 
човечанство, нарочито глад и многе неизлечиве болести. Али, с друге 
стране, биотехнологија носи и одређене страхове и неизвесности.

У првом реду, велике потенцијалне опасности изазивају намере 
највећих светских компанија за производњу семена (где је најпознатији 
Монсанто). Монсанто и неколицина других гиганата желе имати влас-
ништво над свим семеном и свету путем својих патената и генетског 
инжењеринга. Оне желе апсолутну контролу над целим биодиверзи-
тетом, земљом и водом. Они желе надзор над начинима путем којих 
се храна узгаја, процесуира и доставља. А у настојању да задобију ту 
контролу, уништавају еколошке процесе на планети, наше фарме, наше 
здравље и нашу слободу. Њихово „решење“ било је то да се над семеном 
уведе интелектуално власништво, тако да је дословно чување семена 
постало крађа, а дељење семена криминални чин.

Као противтежа Монсанту и сличним компанијама, у свету су 
почела да се формирају удружења са задатком чувања семена и био-
диверзитета, као основном еколошком и етичком дужношћу. Једно од 
најпознатијих удржења такве врсте је Navdanya основана пре четврт 
века. Ово удружење, које је, у ствари покрет, делује под слоганом „оку-
пирати семе“. До данас су основали 66 јавних банки семена, сачували 
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преко 3.000 врста риже, зауставили доношење закона који онемогућавају 
њихову делатност о омогућавају „биопиратсва“.

Монсанто и друге корпорације створили су узбуну по питању 
очувања семена. Стога су удружења почела глобалну кампању за суве-
ренитет семена. До сада су преко 84 организације поднеле тужбу против 
компаније Монсанто и њиховог програма патентирања семена.

Тренутно гиганти на подручју генске технологије поседују преко 
30 патената типа „терминатор“, што је после открића и примене фено-
мена хетерозиса, најмоћнији монопол у семенарству. Тзв. „терминатор“ 
технологија је уопштено прихваћена као неморална, опасна по сигур-
ност производње хране, посебно 1,4 милијарде сиромашних сељака 
који зависе од властитог семена. Та је технологија изразит пример по-
грешно усмерене науке (генетско инжењерство) и биотехнологије у 
пољопривреди. Из ње је видљива покретачка снага мултинационалних 
корпорација – доминација над светским залихама хране, односно жеља 
за контролом и поседовањем живота. Ово је део плана који су осмис-
лиле корпорације одлучне да преузму контролу над светским залихама 
хране. Процењује се да ће за пет година око 95 посто семења бити генет-
ски модификовано.

Следећи корак путем којих корпорације желе завладати пре-
храмбеним сектором је контрола пољопривредних имања ситних 
пољопривредника У неким америчким државама већ постоје зако-
ни који прописују иконтролишу производњу хране од стране ситних 
пољопривредника, који могу произвести само за своје потребе, а ника-
ко за комерцијалне сврхе, чак не и за рођаке и пријатеље.Тиме се једино 
омогућава великим компанија да имају монопол над производњом и 
продајом хране. Компанија Cargill, највећи произвођач жита на свету, 
креирао је пољопривредни закон при организацији СТО – који је униш-
тио малу производњу широм света, мале пољопривреднике, девастирао 
амазонске шуме и од хране створио спекулативну робу којом се тргује 
на светским берзама. Све је то учињено да би се наводно смањила глад 
у свету. Таква прича је лицемерна, јер и даље у свету гладује преко 2 
милијарде људи, док се истовремено баца велика количина хране. Да-
кле, проблем није у глобалном мањку хране у свету, већ у нерационал-
ном трошењу и неправилној расподели, због похлепне, капиталистичке 
и неодрживе корпоративно-индустријске пољопривреде.

Велике мултинационалне компаније су једноставно замениле 
здраву, локалну храну са „junk food-oм“ и процесуираном храном путем 
закона о „сигурности хране“ које ја називам псеудо-хигијенским зако-
нима. Те законе на глобалном нивоу проводи WТО, а на националној 
корпорације.
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Последња карика у ланцу корпоративног преузимања прехрам-
беног сектора су велики шопинг центри као што је Walmart у САД-у. 
У Индији су се снажно борили и изборили против доласка Walmarta 
који има за циљ уништити све мале продавнице локалне хране које 
прехрањује милионе. Стога, антиглобалисти чине све како би „окупи-
рали“ изворе хране, јер сматрају да ће корпорације уништити и тло и 
семе, и воду и земљу, климу и цели биодиверзитет.10 Они сматрају да 
постоји алтернатива којом можемо спасити нашу планету, наше фар-
ме и наше здравље. Окупирати прехрамбени процес значи одупрети се 
корпоративној контроли и почети с изградњом одрживих алтернатива 
– од семена до стола.

Осим наведеног, генетски инжењеринг отворио је могућност ме-
шања гена различитих врста и то без јасног знања о исходу, пробијајући 
баријеру врста! Гене за своју трансгену мешавину могу тражити било 
где – у вирусима, бактеријама, биљкама, животињама, па чак и у људима 
– а оне гене који не постоје у природи могу стварати у лабораторијама. 
Дакле, буквално је постало могуће (и дешава се у пракси) спајање гена 
вируса, бактерије, човека, биљке и животиње – у један живи организам, 
који често зову трансгени или генетски модификован ГМО. Ако се так-
вим поступком створи нешто налик животињама то се зове трансгени 
химера, а ако резултат буде нешто налик биљци она је генетски модифи-
кована. У бити, не зна се какве ће особине имати ово биће, нити какве 
све последице могу настати услед примене ове технологије на здравље 
људи, биљака и животиња и укупно појмљив свет. У том смислу, моле-
куларна биотехнологија представља етички изазов 21. века. Све у свему, 
нема сумње да таква наука није холистичка, већ редукционистичка.

Технике генетичког инжењеринга засноване на рекомбинацији 
ДНК и задирући у генетички код човека отварају могућност управљања 
животом на нивоу његовог настанка, променом генетичке гарнитуре и 
новом еволуцијом људске врсте. Сваки покушај да се промене закони 
о патентирању увек наилази на исте приговоре индустрије: сврха па-
тената је да се заштите права онога ко је производ изумео, како би мо-
гао експлоатисати свој проналазак у комерцијалне сврхе, јер без тога 
компанија не би могла ни оправдати инвестирање у истраживање. Бројне 
расправе се воде око експлоатације, профита, власништва, контроле над 
генетски модификованим организмима и производима. Биотехнологија 
је већ обезбедила спасилачке лекове као што су инсулин, и еритропо-
етин Херцептин, а изгледи да се пронађу и лекови за тренутно неиз-
лечиве болести су прилично оствариви. Како год карактерисана, као 

10 Сматра се да 40% стакленичких плинова долази од стране индустријске пољо-
привреде, 70% воде се троши за индустријску пољопривреду, 75% биодиверзитета 
већ је уништено због индустријских монокултура.
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манипулација облицима живота, преобликовање живота, архитектура 
новога доба, последња технолошка еволуција, привреда времена које до-
лази биће заснована на генетским ресурсима планете.

Без обзира на све изречено, биотехнологија је дефинитивно опре-
дељење развијеног света. Да ли ће инфлација биотехнолошких прона-
лазака довести до дефлације болести људског тела не можемо засигурно 
рећи. Такође, у овом тренутку не можемо знати да ли ће биотехнологија 
решити неке од глобалних проблема човечанства.

V Закључак

Околност да је у Србији донето ново законодавство о заштити 
права оплемењивача биљних сорти заслужује позитивне оцене. Пре 
свега, треба истаћи да је регулатива у потпуности рађена по узору на 
УПОВ конвенцију и савремене тенденције у овој области. На овај на-
чин су, с једне стране заштићена права оплемењивача сорти, а држава 
усаглашавањем законодавства повећала своје предиспозииције за члан-
ство у значајне европске и светске институције и укључивање у савре-
мене трендове у овој материји.

Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти исправио је 
недостатак који је имао претходни закон. Ранији закон није предвиђао 
грађанскоправну заштиту права оплемењивача биља. Такав пропуст био 
је резултат аутоматског слеђења курса УПОВ конвенције (која такође не 
предвиђа грађанскоправну заштиту). Чињеница је да ово право спада у 
права сродна патентном праву, али није било никаквог реалног разлога 
да се признатим правима не обезбеди адекватна заштита. Таква греш-
ка је уочена и нови закон обезбеђује грађанскоправну заштиту права 
оплемењивача биљних сорти, прописујући тужбу због повреде права 
оплемењивача. Носилац права оплемењивача, коме је повређено пра-
вао, може у објективном року од пет година и субјективном року од 
три године, подићи тужбу којом може тражити престанак повреде, на-
кнаду штете, као и објављивање пресуде о трошку туженог. Осим, тога, 
нема никаквих сметњи да, у случају повреде права оплемењивача но-
силац права може остварити заштиту и по основу одредаба прописа о 
нелојалној конкуренцији.

Без обзира на позитивне стране новог законодавства, с друге 
стране, истакли би смо и нека критичка и забрињавајућа запажања у 
погледу њега.

Основна замерка нашем Закона о правима оплемењивача усмере-
на је ка одредбама које омогућавају да и творци генетски модификова-
них сорти добију правну заштиту.
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Аутор овог рада има знатно озбиљније замерке и резерве према 
Закону о признавању сорти пољопривредног биља. Чини се да је он још 
експлицитнији у погледу допуштања регистровања и увоза непровере-
них, па и сумњивих сорти, а нарочито у погледу ГМО.

Наведена решења која садржи наше ново законодавство, с пра-
вом, изазивају дилеме и оправдане страхове, јер утиру пут за легалну 
заштиту или увоз ГМО, а тиме и за производњу генетски модификоване 
хране. Ово, нарочито због тога што последице употребе оваквих про-
извода по људску и животињску исхрану, још увек нису у потпуности 
испитане и, у најмању руку су ризичне и неизвесне. Стога, ове теме и 
питања, у времену које је пред нама, биће предмет посебне пажње, не 
само научне већ и најшире јавности.

Vidoje SPASIĆ, PhD
Associate Professor at the Faculty of Law, University of Niš

NEW LEGISLATION ON THE PLANT BREEDERS’ 
RIGHTS IN SERBIA

Summary

Plant breeders’ rights, also known as plant variety rights, are rights grant-
ed to the breeder of a new variety of plant that give him exclusive control over 
the propagating material (including seed, cuttings, divisions, tissue culture) and 
harvested material (cut fl owers, fruit, foliage) of a new variety for a number of 
years.

In the past two years, Serbia passed two Laws related to this topic. Th ose 
Laws are modern, progressive and positive, since they improve the legal status 
of breeders of new plant varieties.

However, these are some disadvantages as well as risk involved with those 
regulations. For instance, there is a possibility to acquire the breeder’s right even 
on genetically modifi ed plants. It carries a great risk to humans and animals, 
because there is still no evidence of the consequences of the GMO use.

Key words: plant breeders’ right, plant variety, seed.
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др Душан ПОПОВИЋ
доцент Правног факултета Универзитета у Београду

О ОГРАНИЧЕЊИМА И КОЛЕКТИВНОМ 
ОСТВАРИВАЊУ АУТОРСКОГ ПРАВА

И СРОДНИХ ПРАВА*

Резиме

У раду се анализирају ауторскоправни прописи Републике Србије 
у области ограничења ауторског права и колективног остваривања ау-
торског права и сродних права. Аутор закључује да су, усвајањем Закона 
о изменама и допунама Закона о ауторском праву и сродним правима, 
крајем 2011. године, одредбе којима су прописана ограничења ауторског 
права додатно усклађене са одредбама Директиве ЕУ о информатич-
ком друштву и Споразума о трговинским аспектима права интелекту-
алне својине. Аутор, међутим, истиче бројне пропусте при уређивању 
поступка колективног остваривања ауторског права и сродних права, 
како у важећем Закону из 2009. године, тако и у Предлогу закона о изме-
нама и допунама Закона о ауторском праву и сродним правима, који је 
Влада Србије упутила Народној скупштини почетком 2012. године.

Кључне речи: ауторско право, сродна права, интелектуална својина, 
ограничење ауторског права, колективно остваривање 
ауторског права и сродних права.

* Овај чланак је резултат рада на пројекту Правног факултета Универзитета у Бео-
граду „Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске уније 
(правни, економски, политички и социолошки аспекти)“.
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I Уводна разматрања

У последње три године спроведена је темељна реформа пра-
ва интелектуалне својине у Србији. Током 2009. године усвојени су 
Закон о ауторском праву и сродним правима,1 Закон о правној за-
штити индустријског дизајна,2 Закон о жиговима3 и Закон о заштити 
топографија интегрисаних кола.4 Током 2010. године усвојен је Закон о 
ознакама географског порекла,5 а током 2011. године Закон о патенти-
ма6 и Закон о изменама и допунама Закона о ауторском праву и срод-
ним правима.7 Усвајањем нових прописа, српско право интелектуалне 
својине у већој мери је усклађено са правом Европске уније и одред-
бама најважнијих међународних конвенција у области заштите инте-
лектуалних добара, пре свега са одредбама Споразума о трговинским 
аспектима права интелектуалне својине (TRIPs). Неопходност усвајања 
нових или измене постојећих прописа о заштити интелектуалних до-
бара у Србији била је истицана и у извештајима о напретку Србије у 
процесу европских интеграција, које сваке године сачињава Европска 
комисија. У Извештају за 2010. годину, наводи се да је Србија у области 
заштите интелектуалне својине остварила „умерени напредак“, као и да 
су „неопходни даљи напори у погледу усклађивања домаћих прописа са 
правним тековинама Европске уније“. У вези са спровођењем прописа, 
оцењено је да је неопходна „боља координација рада различитих држав-
них органа“.8

До сада, област правне заштите интелектуалних добара остала 
је имуна на манир честих измена прописа, карактеристичан за нашу 
земљу. Нажалост, у области ауторскоправне заштите, претходна тврдња 
више није тачна. Иако је 2009. године усвојен нови Закон о ауторском 
праву и сродним правима (надаље, ЗАСП),9 већ крајем 2011. године 
усвојен је Закон о изменама и допунама (надаље, ЗИД). Најзад, почетком 

1 Сл. гласник РС, бр. 104/2009.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Сл. гласник РС, бр. 18/2010.
6 Сл. гласник РС, бр. 99/2011.
7 Ibid.
8 Извештај Европске комисије о напретку Србије током 2010. године, SEC (2010) 

1330, стр. 35–36 Извештај за 2011 годину није био објављен у време предаје овог 
рада у штампу.

9 Назив овог прописа – Закон о ауторском и сродним правима, није језички испра-
ван. Законодавац је, одабравши да не понавља реч „право“, пренебрегнуо чињеницу 
да се она у називу не појављује оба пута у истом падежу, те да такво сажимање није 
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2012. године Влада Србије је усвојила Предлог закона о изменама и до-
пунама Закона о ауторском праву и сродним правима (надаље, Предлог 
закона).10 Измене основног ауторскоправног прописа, које су предмет 
Закона о изменама и допунама ЗАСП из 2011. године и Предлога закона 
из 2012. године, могу се определити у две групе. У првој би биле одредбе 
којима се прописују ограничења ауторског права, док би у другој биле 
одредбе којима се уређује колективно остваривање ауторског права и 
сродних права.

II Ограничења ауторског права

Приликом усвајања ЗАСП 2009. године одредбе којима су про-
писана ограничења ауторског права нису додатно усклађивана са прав-
ним тековинама Европске уније, пре свега са Директивом бр. 2001/29 
о хармонизацији одређених аспеката ауторског права и сродних пра-
ва у информатичком друштву (надаље, Директива о информатичком 
друштву).11 Усклађивање одредаба о ограничавању ауторског права 
са правом ЕУ био је стога један од разлога за доношење Закона о из-
менама и допунама након само две године од усвајања ЗАСП. Такође, 
неке измене представљају систематску и номотехничку надоградњу 
ЗАСП. Извршене измене обухватиле су како одредбе о суспензији 
искључивих права и права на накнаду, тако и одредбе којима се уређује 
тзв. законска лиценца, тј. дозвола законодавца трећим лицима за 
коришћење туђег дела без сагласности носиоца ауторског права али 
уз обавезу плаћања накнаде. Путем законске лиценце, искључива имо-
винскоправна овлашћења из ауторског права се претварају у законску 
облигацију, односно обавезу корисника дела да плати накнаду. Прили-
ком прописивања ограничења субјективног ауторског права, законода-
вац је везан одредбама међународних конвенција којима су прописана 
минимална права. Због тога се националним прописима не смеју про-
писивати ограничења којима би минимална права била укинута или 
умањена, осим уколико је то допуштено одредбама саме међународне 
конвенције. Законодавац, дакле, није везан одредбама међународних 
конвенција донетих у области заштите интелектуалних добара, само 
уколико предмет ограничавања чине овлашћења која не улазе у корпус 

допуштено. Због тога у овом раду користимо исправан назив – Закон о ауторском 
праву и сродним правима, занемарујући његов званични али нетачни назив. 

10 Текст Предлога закона о изменама и допунама ЗАСП доступан је на сајту Народне 
скупштине Републике Србије: www.parlament.gov.rs.

11 Директива (ЕЗ) бр. 2001/29 о хармонизацији одређених аспеката ауторског права и 
сродних права у информатичком друштву (Сл. лист ЕЗ, 2001 бр. L167). 
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минималних права зато што их међународне конвенције не познају или 
не квалификују као минимална.12

Највећи део измена ЗАСП односи се на додатно уједначавање 
одредаба основног ауторскоправног прописа са одредбама Директиве 
о информатичком друштву. Досадашње искуство у процесу европских 
интеграција показало је да се од држава кандидата и потенцијалних 
кандидата очекује да националне прописе дословно уподобе одредба-
ма директива ЕУ, иако ти акти чак и државе чланице Европске уније 
обавезују само у погледу циља. Па ипак, увидом у недавно усвојене 
националне прописе може се закључити да се поступак хармонзације 
прописа са правом ЕУ најчешће своди на дословно преношење тек-
ста директиве у одређени национални пропис.13 Поврх тога, Директи-
ва о информатичком друштву највећим бројем одредаба не обавезује 
државе чланице да националним прописима ограниче ауторско право 
у одређеним околностима, већ само набраја ограничења која државе 
чланице могу прописати. Ипак, законодавац је одабрао да већину пре-
осталих ограничења пропише Законом о изменама и допунама ЗАСП, 
преузимајући дословно текст Директиве, вероватно желећи да осигу-
ра повољну оцену усклађености српског ауторског права са правом ЕУ 
приликом годишње процене коју врши Европска комисија. У наставку 
рада ћемо укратко анализирати најважније извршене измене.

Чланом 42 ЗАСП прописана је суспензија искључивог ауторског 
права у случају када је ауторско дело потребно умножавати и јавно са-
општавати ради спровођења поступка пред судским или другим држав-
ним органима. Законом о изменама и допунама прописан је нови основ 
за умножавање и јавно саопштавање ауторског дела без дозволе ауто-
ра и без плаћања накнаде – обезбеђење јавне сигурности. У праву ЕУ, 
појам јавне сигурности тумачи се екстензивно, тако да означава инте-
гритет правног поретка, државних институција, али исто тако и жи-
вота, здравља, имовине, као и поштовање права грађана. Ограничење 
ауторског права у сврху обезбеђења јавне сигурности могло би, тако, 
да се примени у случају потраге за починиоцима кривичних дела или у 
случају контроле епидемија болести.

Чланом 43 ЗАСП прописана су ограничења ауторског права у окви-
ру извештавања јавности путем медија о текућим догађајима. Законом о 

12 Више о ограничењима субјективног ауторског права: Слободан Марковић, Право 
интелектуалне својине, 1. издање, Сарајево, 2007, стр. 76–78; Весна Бесаровић, Ин-
телектуална својина – индустријска својина и ауторско право, 4. издање, Београд, 
2005, стр. 306–308.

13 Критички осврт на поступак хармонизације националних прописа са правом ЕУ: 
Dusan Popovic, „L’harmonisation du droit privé des pays des Balkans occidentaux avec le 
droit communautaire “, Revue du marché commun et de l’Union européenne, бр. 536/2010, 
стр. 170. 
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изменама и допунама ЗАСП најпре је проширена синтагма „штампа, ра-
дио и телевизија“ додавањем речи „и други медији“. Измена је извршена 
како би се обухватили интернет медији, тј. средства информисања која 
искључиво постоје на интернету. Још важније, изменом је отклоњена 
противречност чланова 43 и 56 ЗАСП. Наиме, Законом из 2009. године 
било је дозвољено умножавати примерке дела, у оквиру извештавања 
јавности путем штампе, радија и телевизије о текућим догађајима, без 
дозволе аутора и без плаћања накнаде (чл. 43). Међутим, истим про-
писом било је дозвољено, без сагласности аутора а уз обавезу плаћања 
накнаде, у средствима јавног информисања умножавање, стављање у 
промет примерака, као и други облици јавног саопштавања чланака 
који су објављени у другим средствима јавног обавештавања, под усло-
вом да се ти чланци односе на текућа економска, политичка или вер-
ска питања, а да аутор то није изричито забранио (чл. 56). Исти облик 
искоришћавања ауторског дела за потребе извештавања јавности био је 
истовремено прописан и као суспензија искључивог ауторског права и 
као законска лиценца. Због тога је Законом о изменама и допунама из 
2011. године учињена разлика између, с једне стране, умножавања при-
мерака објављених дела која се појављују као саставни део догађаја о 
којима се извештава, те припремања и умножавања кратких извода или 
сажетака из новинских или других сличних чланака у прегледима штам-
пе, и, с друге стране, умножавања у средствима јавног обавештавања, 
стављања примерака у промет и других облика јавног саопштавања 
чланака који су објављени у другим средствима јавног обавештавања, 
под условом да се односе на текућа економска, политичка или верска 
питања. Првопоменута ограничења прописана су измењеним чланом 43 
ЗАСП и уведена су у режим суспензије искључивог ауторског права, а 
другопоменута ограничења ауторског права су прописана чл. 56 ЗАСП 
и налазе се у режиму законске лиценце. Према томе, по важећем про-
пису, приликом умножавања кратких извода новинских и сличних чла-
нака у оквиру извештавања јавности о текућим догађајима не плаћа се 
накнада носиоцу ауторског права, док се приликом умножавања члана-
ка у целини накнада мора платити. Извршене измене су у складу са чл. 
3, ст. 3, под ц) и ф) Директиве о информатичком друштву.

Интервенција законодавца била је неопходна и у члановима 44 
и 55 ЗАСП, који су били у колизији. Наиме, чланом 44 ЗАСП била је 
прописана суспензија субјективног ауторског права у случају када се 
за некомерцијалне сврхе наставе, испита или научног истраживања 
умножавају кратки одломци објављених дела. Чланом 55 ЗАСП би-
ла је прописана законска лиценца у случају када се у образовним 
институцијама, за потребе наставе или научног истраживања, на па-
пиру или сличном носачу умножавају одломци из публикација путем 
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фотокопирања или било којег облика фотографске или технике која 
даје сличне резултате. Истим законом био је, дакле, прописан разли-
чит режим ограничења ауторског права за потребе наставе или научног 
истраживања у случају када се умножавају делови ауторског дела. Зако-
ном о изменама и допунама ЗАСП чл. 44 је измењен тако да се њиме сада 
прописују следећа ограничења ауторског права за некомерцијалне сврхе 
наставе, и то у режиму суспензије: а) јавно извођење или представљање 
објављених дела у облику непосредног поучавања на настави; б) јавно 
извођење или представљање објављених дела на школским приредбама, 
под условом да интерпретатори не приме накнаду за своје извођење и 
да се не наплаћују улазнице; в) јавно саопштавање емитованих школ-
ских емисија путем техничких уређаја унутар образовне установе. 
Овим изменама се чл. 44 ЗАСП усклађује са чл. 5, ст. 3 под а) Дирек-
тиве о информатичком друштву. Ипак, усклађивање није потпуно. 
Наиме, наведеном одредбом Директиве допушта се државама члани-
цама ЕУ да пропишу поменути изузетак за сврхе наставе, при чему се 
појам наставе екстензивно тумачи тако да може обухватити и онлајн 
подучавање, док се ЗАСП ограничава само на непосредно поучавање на 
настави, што чини се да искључује сваки облик наставе на даљину.14 
С друге стране, измењеним чланом 55 ЗАСП сада се, у режиму закон-
ске лиценце, прописује ограничење ауторског права у случају када се 
у облику збирке намењене настави, испиту или научном истраживању 
врши умножавање, путем фотокопирања или сличне технике, одло-
мака објављених ауторских дела или појединачних кратких ауторских 
дела (нпр. афоризама). Ограничење прописано чл. 55 ЗАСП више се не 
везује за природу установе у којој се умножавање врши (раније: у об-
разовним установама, јавним библиотекама или државним органима), 
чиме се проширује обим ограничења.

Изменама чл. 46 ЗАСП прописују се још два изузетка у односу на 
ограничење ауторског права у случају умножавања, од стране физич-
ког лица, објављеног ауторског дела за личне некомерцијалне потребе. 
Ти изузеци су: а) умножавање писаних дела у обиму целе књиге, осим 
уколико су примерци те књиге распродати већ најмање две године; и
б) умножавање нотних записа музичких дела, осим уколико се то не 
чини ручним преписивањем.

Надаље, Законом о изменама и допунама ЗАСП детаљније је 
уређено тзв. право цитирања, на основу чл. 49 Закона. Извршеним изме-
нама сада се омогућава цитирање појединачног кратког ауторског дела, 
што до сада није било могуће пошто је ЗАСП уређивао само цитирање 

14 За коментар чл. 5 Директиве о информатичком друштву вид. Michel M. Walter, Silke 
von Lewinski, European Copyright Law, Оксфорд, 2010, стр. 1043.
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кратких одломака ауторских дела. Ово је посебно значајно због тога 
што понекад није могуће цитирати само одломак ауторског дела, већ је 
неопходно цитирати га у целости (нпр. кратка песма, фотографија). За-
тим, уводи се услов усклађености цитирања са добрим обичајима, чиме 
се онемогућава злоупотреба права цитирања, а основни ауторскоправ-
ни пропис усклађује са чл. 5, ст. 3, под д) Директиве о информатичком 
друштву. Надаље, цитирање (делова) ауторског дела допушта се само 
уколико је неопходно ради илустрације, потврде или референце, чиме се 
оцена допуштености цитирања везује за сврху за коју је оно предузето, 
што је у складу са чл. 10, ст. 1 Бернске конвенције о заштити књижевних 
и уметничких дела.15 Најзад, лице које врши цитирање ослобађа се од 
обавезе навођења назива цитираног дела, његовог аутора или издава-
ча, уколико ти подаци нису познати, што је такође прописано чл. 5, ст. 
3 под д) Директиве. Режим овог ограничења није мењан – дозвољено 
цитирање уређено је као вид суспензије субјективног ауторског права.

Законом о изменама и допунама у ЗАСП је унет нови члан 54а 
којим се уређују одређени облици слободне прераде објављеног аутор-
ског дела. Овим чланом се најпре прописује ограничење ауторског права 
(у режиму суспензије) у случају прераде објављеног дела за потребе ка-
рикатуре или пародије, под условом да то не ствара забуну или не може 
створити забуну у погледу извора дела. Овим путем Закон се усклађује 
са чл. 5, ст. 3, под к) Директиве о информатичком друштву. Појмови 
карикатуре и пародије нису дефинисани Законом, па их треба тумачити 
у складу са постојећом судском праксом и упоредноправним решењима. 
Под појмом карикатуре би требало разумети представљање одређене 
личности или ситуације уз коришћење било ког облика изражавања (не 
нужно литерарног изражавања). Карикатура подразумева претерано 
наглашавање одређених особина личности или ситуације која се жели 
приказати. Појам пародије би требало разумети као приказ садржине 
или уметничких карактеристика одређеног ауторског дела на ирони-
чан или подсмешљив начин. Поврх тога, чланом 54а ЗАСП дозвољава 
се прерада дела за личне потребе која није намењена и није доступна 
јавности, и прерада у вези са дозвољеним коришћењем дела која је про-
узрокована самом природом или начином коришћења (нпр. приликом 
сачињавања монографије потребно је умањити димензије фотографија 
које се желе објавити).

15 Чл. 10, ст. 1 Бернске конвенције: „Допуштени су цитати узети из дела које је на за-
конит начин већ постало доступно јавности, под условом да је то у складу с добрим 
обичајима и у мери оправданој циљем који се има постићи, подразумевајући ту и 
цитате из новинских чланака и повремених зборника у облику прегледа штампе.“ 
Превод преузет из: Благота Жарковић, Весна Бесаровић, Интелектуална својина: 
међународни уговори, Београд, 2000. 
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Најзад, новим члановима 54б и 54в ЗАСП прописана је суспензија 
искључивог права у још две специфичне ситуације. Чланом 54б Зако-
на се тако дозвољава овлашћеном кориснику објављене базе података 
или њеног умноженог примерка да, без сагласности носиоца сродног 
права и без плаћања накнаде, умножава или прерађује базу подата-
ка уколико је то потребно ради приступа њеном садржају и редовног 
коришћења тог садржаја. Ово ограничење условљено је самим карак-
теристикама базе података као збирке засебних података, ауторских 
дела или других материјала уређених на систематичан или методичан 
начин, и појединачно доступних електронским или другим путем. Ре-
довно коришћење садржаја базе података требало би разумети као онај 
начин коришћења базе података који је уговорен између титулара срод-
ног права и корисника. То може бити коришћење базе података унутар 
одређеног привредног друштва, коришћење за личне потребе или за по-
требе наставе. Уколико начин коришћења базе података није уговорен, 
појам редовног коришћења требало би тумачити према објективним 
критеријумима, пре свега с обзиром на уобичајени и преовлађујући 
начин коришћења одређене врсте базе података. Прописивањем овог 
ограничења, српско ауторско право усклађује се са чл. 6, ст. 1 Директи-
ве бр. 96/9 о правној заштити база података.16 Чланом 54в прописано 
је ограничење ауторског права у случају коришћења објављених дела 
која представљају небитан састојак у односу на главно дело у које су 
укључена или у односу на ствар са којом се заједно користе, приликом 
искоришћавања таквог главног дела или такве ствари. Ово ограничење 
уведено је из практичних разлога свакодневног живота, тј. због не-
сметаног стварања и искоришћавања ауторског дела. Ово ограничење 
деловаће, на пример, у случају када се приликом снимања филма у делу 
кадра појави телевизор на коме се приказује друго филмско ауторско 
дело. Овакав облик коришћења филмског ауторског дела представља 
небитан састојак главног дела у које је укључено, те се не мора тражити 
сагласност, ни плаћати накнада носиоцу ауторског права чији предмет 
је филмско дело „ухваћено“ у кадру.

III Колективно остваривање ауторског права
и сродних права

Током важења Закона о ауторском праву и сродним правима, 
усвојеног 2004. године,17 колективно остваривање ауторског права и 

16 Директива (ЕЗ) бр. 96/9 о правној заштити база података (Сл. лист ЕЗ, 1996 бр. 
L77).

17 Закон о ауторском праву и сродним правима (Сл. лист СЦГ, бр. 61/2004).
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сродних права у пракси је наилазило на бројне препреке које су биле 
последица одређених недостатака самог закона. Пре свега, Законом из 
2004. године било је прописано да тарифу, на основу које корисници ау-
торских дела и предмета сродних права плаћају накнаду за коришћење 
дела, утврђује управни одбор организације за колективно остваривање 
ауторског права и сродних права.18 Овакво неправично решење довело 
је до око 5.000 судских поступака које су корисници ауторских дела од-
носно предмета сродних права, незадовољни висином накнаде, покрену-
ли против организација за колективно остваривање права.19 Због тога је 
Законом усвојеним 2009. године прописан другачији режим колективног 
остваривања ауторског права и сродних права, који почива на обавези 
преговарања о тарифи између репрезентативне организације корисника 
и организације за колективно остваривање права. У одсуству споразума, 
тарифу утврђује организација за колективно остваривање права, уз не-
опходну сагласност Комисије за ауторско право и сродна права.20 Како 
ће показати анализа спроведена у наставку овог рада, постоје бројни 
пропусти при уређивању поступка колективног остваривања ауторског 
права и сродних права, како у важећем Закону из 2009. године, тако и у 
Предлогу закона о изменама и допунама ЗАСП из 2012. године.

1. Критички осврт на важећи режим колективног 
остваривања права

Законом о ауторском праву и сродним правима, усвојеним 2009. 
године, прописано је да посебно тело – Комисија за ауторско право и 
сродна права,21 даје мишљење о предлогу тарифе који предлаже управ-
ни одбор организације за колективно остваривање права, у случају 
када између репрезентативне организације корисника и организације 
за колективно остваривање права није постигнут споразум о тарифи. 
Комисија је надлежна да утврди тарифу и у случају када организација 
произвођача фонограма и организација интерпретатора не поднесу 
захтев Комисији за добијање мишљења о предлогу јединствене тарифе, 
под условом да је протекло 90 дана од дана објаве позива на преговоре 

18 ЗАСП из 2004. год., чл. 163, ст. 6.
19 Око 2.000 тужби поднето је против СОКОЈ-а (Организација музичких аутора 

Србије), а око 3.000 против ОФПС-а (Организација произвођача фонограма Србије). 
Подаци о броју покренутих судских поступака преузети су из Образложења Пред-
лога закона о изменама и допунама ЗАСП из 2011. године. 

20 ЗАСП из 2009. год., чл. 173–178.
21 Поново се сусрећемо са истом језичком неправилношћу, пошто је званични назив 

овог тела – Комисија за ауторско и сродна права. У даљем излагању користићемо 
правилни али не и званични назив овог тела.
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о тарифи.22 Исто важи и у случају јединствене тарифе за остваривање 
права на посебну накнаду.23

И поред тога што је законодавац веома исцрпно уредио питања 
везана за образовање и рад Комисије (чл. 192–201 ЗАСП), након анали-
зе релевантних одредаба Закона није могуће дати недвосмислени одго-
вор на једноставно питање – каква је правна природа овог тела. Да ли је 
Комисија за ауторско право и сродна права државни орган управе, по-
себна (управна) организација, организациона јединица у оквиру посеб-
не организације (Завода за интелектуалну својину), саветодавно тело? 
Законодавац је Комисију дефинисао као стручно тело овлашћено да у 
области остваривања ауторског права и сродних права даје мишљење 
о предлогу тарифе који предлажу организације. Такође је прецизира-
но да Комисија није стално тело.24 Комисију чине председник и чети-
ри члана, који се именују из реда истакнутих стручњака који својим 
досадашњим радом и познавањем проблема примене ауторског права 
и сродних права могу да допринесу остваривању циљева због којих је 
Комисија основана. Председника и чланове Комисије именује Влада 
на предлог директора Завода за интелектуалну својину. Кандидате за 
председника и чланове Комисије предлажу организације за колектив-
но остваривање права и репрезентативна удружења корисника аутор-
ских дела и предмета сродних права. Завод за интелектуалну својину 
уступа радни простор и опрему неопходну за рад Комисије, те пружа 
неопходне административно-техничке услове за рад.25 У Закону о ау-
торском праву и сродним правима других одредаба о образовању и 
уређењу Комисије нема. Стога се одговор на постављено питање мора 
потражити у другим прописима. Устројство и делокруг државних орга-
на управе у Србији уређује Закон о државној управи (надаље, ЗДУ).26 
Поменутим законом се као једини облик самосталних државних орга-
на управе у Србији одређују министарства, а као облици органа управе 

22 На овај начин отклања се могућност блокаде до које би могло доћи у случају када 
се најпре не би постигао споразум о тарифи између организација за колективно 
остваривање права и репрезентативног удружења, а затим се ни управни одбори 
двеју организација за колективно остваривање права не би споразумели о пред-
логу јединствене тарифе. Вид. ЗАСП, чл. 177.

23 Реч је о накнади коју плаћају произвођачи односно увозници техничких уређаја 
и празних носача звука, слике или текста за које се оправдано може претпоста-
вити да ће бити коришћени за умножавање дела. Такође, појмом посебне накна-
де обухваћена је и накнада чији обвезници су лица која на комерцијалној основи 
пружају другима услугу репрографског умножавања дела (фотокопирање). Вид. 
ЗАСП, чл. 39, 146 и 178.

24 ЗАСП, чл. 192.
25 ЗАСП, чл. 193–194, 196.
26 Закон о државној управи (Сл. гласник РС, бр. 79/05 и 101/07).
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у саставу – управе, инспекторати и дирекције.27 Комисија за ауторско 
право и сродна права очито није ни самостални државни орган управе, 
ни облик органа управе у саставу. С друге стране, посебне организације 
образују се за обављање стручних и са њима повезаних извршних по-
слова чија природа захтева већу самосталност од оне коју има орган у 
саставу. Врсте посебних организација су секретаријати и заводи, а зако-
ном се могу образовати посебне организације другачијег назива.28 Већ 
на основу назива Комисије, јасно је да би она могла једино бити посебна 
организација другачијег назива. Међутим, у Закону о министарствима29 
Комисија за ауторско право и сродна права није наведена као једна од 
посебних организација, нити је посебним законом (конкретно, ЗАСП) 
дефинисана као таква.

Остаје још да се утврди да ли је Комисија организациона јединица 
у оквиру посебне организације (Завода за интелектуалну својину) 
или је можда „обично“ саветодавно тело. Анализом одредаба ЗАСП 
закључујемо да Комисија није организациона јединица30 Завода за ин-
телектуалну својину, већ самостално, стручно и нестално тело, чији рад 
не надзире нити за њега одговара Завод.31 То нас упућује да испитамо 
последњу претпоставку – евентуални саветодавни карактер овог тела. 
Назив акта који Комисија доноси („мишљење о предлогу тарифе“) мо-
гао би нас навести да закључимо да је Комисија за ауторско право и 
сродна права својеврсно саветодавно тело. Међутим, о правној природи 
одређеног акта не треба судити по његовом називу. Мишљење Комисије 
садржи оцену о томе да ли предлог тарифе обухвата она права за која 
та организација има дозволу за колективно остваривање издату од над-
лежног органа и да ли је накнада одређена у складу са правилима за 
одређивање тарифе. Уколико се Комисија сагласи са предлогом тарифе, 
своје мишљење доставља организацији, која га у року од петнаест дана 
од дана пријема објављује у Службеном гласнику. Уколико се Комисија 
не сагласи са предлогом тарифе, организација је дужна да у року од три-

27 Управа се образује за извршне и са њима повезане стручне послове. Инспекто-
рат се образује за инспекцијске и са њима повезане стручне послове. Дирекција се 
образује за стручне и с њима повезане извршне послове који се, по правилу, одно-
се на привреду. Вид. ЗДУ, чл. 29.

28 Секретаријат се образује за стручне послове значајне за све органе државне управе 
и са њима повезане извршне послове. Завод се образује за стручне послове који 
изискују примену посебних метода и сазнања и са њима повезане извршне посло-
ве. ЗДУ, чл. 33–34.

29 Важећи Закон о министарствима (Сл. гласник РС, бр. 16/2011), чл. 23. Ранији Закон 
о министарствима (Сл. гласник РС, бр. 65/08), чл. 30.

30 Сектор, одељење, група, одсек.
31 Вид. ЗАСП, чл. 192–196.
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десет дана од дана пријема мишљења понови преговоре са репрезента-
тивним удружењем корисника или у истом року достави Комисији нови 
предлог тарифе. Ако се Комисија не сагласи ни са новим предлогом та-
рифе, сама ће донети одлуку о тарифи.32 Из претходно реченог јасно 
произилази да давање сагласности Комисије на предлог тарифе, дата 
у облику мишљења, представља обавезну фазу поступка утврђивања 
тарифе, у случају када се током преговора не постигне споразум о та-
рифи. Улога Комисије није саветодавна, јер ускраћивање сагласности 
обавезује организацију за колективно остваривање ауторског права и 
сродних права или да понови преговоре или да сама утврди нови пред-
лог тарифе. Недавање сагласности на нови предлог тарифе има за после-
дицу супституцију Комисије учесницима у преговорима, те самостално 
утврђивање тарифе од стране Комисије.

Досадашња анализа није довела до сврставања Комисије за аутор-
ско право и сродна права ни у једну од познатих категорија. Недоре-
ченост законодавца проузроковала је, очекивано, озбиљне проблеме у 
раду Комисије. Пре свега, није се могло поуздано утврдити да ли је рад 
Комисије уређен и управноправним прописима, односно да ли могуће 
изјавити жалбу на мишљење Комисије и ком органу, да ли је могуће 
покренути управни спор и сл. У недостатку одговора на ова питања, 
мишљења и други акти које је Комисија доносила нису садржавали поу-
ку о правном леку. Уколико би се заузео став по коме Комисија, у обли-
ку мишљења, применом прописа, непосредно решава о правима, обаве-
зама или правним интересима физичког лица, правног лица или друге 
странке, мишљење Комисије заправо би представљало решење коме је 
посебним прописом дат други назив.33 У том случају, а по аналогији са 
решењима која доноси Завод за интелектуалну својину, право на жалбу 
било би (по правилу) искључено, па би странка једино могла поднети 
тужбу Управном суду и тако покренути управни спор.34 Ипак, оваква 
аналогија могла би се оспоравати због чињенице да Комисија за аутор-
ско право и сродна права није, као што смо већ утврдили, убројана међу 
посебне организације.

32 ЗАСП, чл. 200.
33 Закон о општем управном поступку (Сл. лист СРЈ, бр. 33/1997, 31/2001, Сл. гласник 

РС, бр. 30/2010), чл. 1 и чл. 196, ст. 1.
34 Право на жалбу спада у Уставом зајемчена процесна права грађана. Законом о 

општем управном поступку прописано је да свако овлашћено лице има право да 
изјави жалбу против сваког првостепеног решења донетог у управном поступку. 
Жалба се може искључити у односу на поједине првостепене управне одлуке (ако 
је на други начин обезбеђена заштита права и законитости) или у односу на прво-
степене одлуке појединих органа. Реч је о, између осталог, решењима министар-
става и посебних организација, односно других државних органа, на која се може 
изјавити жалба само када је то законом прописано.
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Коначно, одлучујући крајем 2011. године у управном спору по 
тужби Удружења информатичке делатности Привредне коморе Србије, 
Управни суд је закључио да мишљење Комисије за ауторско право и 
сродна права о предлогу јединствене тарифе посебне накнаде нема ка-
рактер управног акта у смислу чл. 4 и чл. 5 Закона о управним спорови-
ма, будући да се тим мишљењем не решава о одређеном праву или оба-
вези тужиоца у управној ствари, јер се не ради о појединачној неспорној 
ситуацији од јавног интереса у којој непосредно из прописа произилази 
потреба да се будуће понашање странке ауторитативно правно одреди. 
Према ставу који је заузео Управни суд, давање мишљења Комисије само 
је једна фаза у поступку за одређивање тарифе, због чега мишљење не 
ужива заштиту у управном спору. Тужба је, стога, одбачена решењем.35 
Нажалост, решење Управног суда не садржи детаљније образложење. 
Чини се да мишљење Комисије има два основна недостатка због којих 
није допуштено његово оспоравање у управном спору. Први јесте не-
потпуна одредивост лица, пошто се број носилаца ауторског права и 
сродних права, као и број корисника ауторских дела и предмета срод-
них права мења током времена. Други, значајнији недостатак односи 
се на саму (новчану) обавезу, која није једнако утврђена за сва лица, 
пошто се тарифом утврђују само критеријуми који ће бити примењени 
приликом обрачуна накнаде појединачном кориснику. Чини се стога да 
би правна заштита, уместо у управном спору, могла бити остварена у 
грађанском судском поступку, у складу са чл. 165, ст. 1 ЗАСП и чл. 142 
Закона о облигационим односима.36

Приликом усвајања Закона о изменама и допунама ЗАСП крајем 
2011. године пропуштена је прилика да се уочене недоречености при 
уређивању рада Комисије исправе. Поврх тога, Предлогом закона о из-
менама и допунама ЗАСП из 2012. године предвиђа се да даном његовог 
ступања на снагу престаје да ради Комисија за ауторско право и сродна 
права именована у складу са ЗАСП усвојеним 2009. године.

2. Критички осврт на Предлог закона о изменама и допунама 
ЗАСП

Крајем 2011. године, колективно остваривање ауторског пра-
ва и сродних права у Србији постало је предмет интересовања шире 

35 Управни суд Републике Србије, предмет бр. 6У 14400/11 од 29. децембра 2011. год.
36 ЗАСП, чл. 165, ст. 1: „Општи акти организације су: статут, тарифа, план расподеле и 

други општи акти којима се уређују одређена питања из делатности организације.“; 
ЗОО, чл. 142, ст. 1 (Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89; Сл. лист СРЈ, бр. 31/93; 
Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003): „Општи услови одређени од стране једног уговарача, 
било да су садржани у формуларном уговору, било да се на њих уговор позива, 
допуњују посебне погодбе утврђене међу уговарачима у истом уговору, и по пра-
вилу обавезују као и ове.“
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јавности. Лобирање за измену ЗАСП било је лишено сваке софистици-
раности37 и довело је до усвајања Предлога закона о изменама и допу-
нама ЗАСП у необично кратком року. Како се наводи у Образложењу 
Предлога закона, измене и допуне ЗАСП неопходне су како би се „уве-
ла егзактна мерила за одређивање накнада које су у пракси најчешће“, а 
то су посебна накнада и накнада за јавно саопштавање музичких дела, 
интерпретација и фонограма.38 Пре него што анализирамо предложе-
не измене критеријума за одређивање поменутих накнада, напоменимо 
да овим Предлогом закона неће бити исправљени недостаци у погледу 
уређивања поступка доношења мишљења од стране Комисије за аутор-
ско право и сродна права, који су били предмет критике у претходном 
одељку овог рада. Биће измењен једино начин именовања председни-
ка и чланова Комисије, који ће, уколико Предлог закона буде усвојен, 
бити именовани од стране Владе на предлог надлежног министарства (а 
не Завода за интелектуалну својину), без спроведеног јавног позива за 
предлагање кандидата.39

Као што је већ напоменуто, измене и допуне ЗАСП Влада је пред-
ложила пре свега ради прецизирања критеријума по којима се утврђују 
посебна накнада и накнада за јавно саопштавање музичких дела, 
интерпретација и фонограма. Тако се предлаже измена чл. 39 ЗАСП која 
ће несумњиво довести до смањења броја техничких уређаја и предме-
та приликом чије продаје или увоза постоји обавеза плаћања посебне 
накнаде.40 Наиме, најпре се предлаже да Листу техничких уређаја и пред-
мета за коју постоји обавеза плаћања посебне накнаде Влада утврђује 
самостално, а не, како прописује важећи ЗАСП, на предлог Завода за 
интелектуалну својину, уз претходно прибављено мишљење органа 
државне управе надлежног за развој информационог друштва. Нејасно 
је због чега Влада жели да искључи Завод за интелектуалне својине из 
поступка усвајања Листе, када су једино у овом органу запослена лица 
са посебним знањима из ове области (сумњамо да таквих има у над-
лежном министарству). Још важније, предлаже се да се, у случају да 
неки уређај или предмет са Листе има више функција, постојање оба-
везе плаћања посебне накнаде утврђује на основу превасходне намене 
уређаја или предмета. Овакво правило у пракси би могло довести до 
изузимања уређаја који се често користе за незаконито умножавање 

37 На пример, о потреби измена ЗАСП дописивали су се на Твитеру власник компаније 
која се бави производњом и продајом рачунара и других техничких уређаја и ми-
нистар животне средине, рударства и просторног планирања.

38 Образложење Предлога закона доступно је на сајту Народне скупштине Републике 
Србије: www.parlament.gov.rs.

39 Предлог закона о изменама и допунама ЗАСП, чл. 4.
40 Предлог закона о изменама и допунама ЗАСП, чл. 1.
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ауторских дела и предмета сродних права. Наиме, превасходна наме-
на одређеног уређаја не мора бити умножавање музичких и видео за-
писа, али се он несумњиво може користи у ту сврху, чиме се наноси 
штета титуларима ауторског права и сродних права. Из формулације 
предложене одредбе нејасно је и који орган утврђује постојање оба-
везе плаћања посебне накнаде за уређаје који имају више функција. У 
предложеном тексту користи се неодређени облик „утврђује се“, због 
чега се не може са сигурношћу знати да ли предлагач има у виду Владу, 
која је овлашћена да усвоји Листу уређаја и предмета, или можда За-
вод за интелектуалну својину. Поред тога, предложеним изменама чл. 
39 ЗАСП држава би се обвезницима плаћања посебне накнаде обаве-
зала да поврати плаћену накнаду, уколико је уређај или предмет са Ли-
сте касније отпремљен са територије Србије. Посебна накнада не би се 
плаћала за: а) техничке уређаје и празне носаче звука, слике и текста 
које потенцијални обвезник плаћања накнаде41 купује у другој држави 
или царинској територији, ако се они непосредно испоручују у другу 
државу или царинску територију или ако их потенцијални обвезник 
плаћања накнаде после спроведеног одговарајућег царинског поступка 
отпрема са територије Републике Србије; б) рачунаре, рачунарску опре-
му, компоненте и рачунарске меморије, изузев ако неки од тих уређаја 
није изричито наведен у Листи. Изузимањем рачунара, који несумњиво 
представљају уређаје који се данас најчешће користе за умножавање ау-
торских дела и предмета сродних права, потпуно се обесмишљава ин-
ститут посебне накнаде. Најзад, Влада предлаже утврђивање највишег 
износа посебне накнаде на 0,3% вредности техничког уређаја односно 
предмета приликом чијег увоза или продаје се ова накнада плаћа.42

У погледу накнаде за јавно саопштавање музичких дела, интер-
претација и фонограма, предложене су још драстичније измене. Најпре, 
предлаже се да ову (јединствену) накнаду наплаћује само једна орга-
низација и то организација за колективно остваривање права аутора 
музичких дела. Расподела наплаћених средстава између организације 
аутора музичких дела (СОКОЈ), организације интерпретатора (ПИ) и 
организације произвођача фонограма (ОФПС) уредила би се њиховим 
међусобним споразумом.43 Потом, предлаже се утврђивање највишег 

41 Није уобичајено да се у прописима говори о потенцијалним обвезницима одређене 
обавезе. Било би једноставније и исправније да је предлагач уместо тога користио 
термин увозник.

42 За уређаје и предмете који се производе у Србији, као вредност узима се њихова 
продајна цена без пореза на додату вредност при првој продаји. Када се уређаји и 
предмети увозе у Србију, као њихова вредност узима се набавна цена прерачуната 
у динаре по курсу на дан царињења, увећана за износ царине. Вид. Предлог закона 
о изменама и допунама ЗАСП, чл. 3. 

43 Предлог закона о изменама и допунама ЗАСП, чл. 2.



7–9/2012. Душан Поповић (стр. 294–316)

309

износа накнаде, као и изузимање одређених категорија корисника ау-
торских дела и предмета сродних права од обавезе плаћања ове накнаде. 
Када је јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фонограма 
нужно за обављање делатности корисника (нпр. у случају концертног 
коришћења или емитовања), највиши износ накнаде на месечном нивоу 
не би могао бити већи од 1/12 минималне зараде у Србији без пореза и 
доприноса, за кориснике чије су комерцијалне пословне просторије повр-
шине до 50 метара квадратних. Уколико је површина просторија већа од 
50 метара квадратних, највиши износ накнаде не би могао бити већи од 
1/9 минималне зараде у Србији. Када је јавно саопштавање музичких 
дела, интерпретација и фонограма само корисно или пријатно (нпр. у 
превозним средствима, угоститељским објектима, занатским радњама, 
тржним центрима и др.), накнада на месечном нивоу мора бити нижа 
од највиших износа прописаних у случају јавног саопштавања које је 
нужно за обављање делатности корисника и зависи од категоризације 
корисника. Категоризацију корисника врши репрезентативно удружење 
корисника на основу значаја који јавно саопштавање музичких дела, 
интерпретација и фонограма има за обављање пословне делатности ко-
рисника у одређеној привредној грани или сектору, нарочито водећи ра-
чуна о географском месту седишта корисника и финансијском промету 
који он остварује на годишњем нивоу. Предлогом закона се од обавезе 
плаћања накнаде за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација 
и фонограма изузимају корисници у занатским радњама.44 Појам занат-
ске радње није дефинисан.

У Предлогу закона се дефинише појам комерцијалних пословних 
просторија тако да обухвата само простор који корисник користи за 
пријем гостију, потрошача и наручилаца услуга, а искључује помоћне 
просторије за рад особља, складишни и санитарни простор. Оваква 
дефиниција појма комерцијалних пословних просторија је, сматрамо, 
преуска, пошто занемарује чињеницу да се данас чак и у санитарним 
просторијама већине модерних угоститељских објеката јавно саопштава 
ауторско дело са носача звука или јавно саопштава ауторско дело које се 

44 Готово истовремено са упућивањем Предлога закона о изменама и допунама ЗАСП 
Народној скупштини, Организација произвођача фонограма Србије (ОФПС) и 
Организација за колективно остваривање права интерпретатора (ПИ) обавестиле 
су јавност да ће „поучене захтевима корисника музике и узимајући у обзир велику 
економску кризу која погађа економију наше земље (...) у 2012. години дати попуст 
од 100%, односно неће наплаћивати јединствену накнаду за јавно саопштавање фо-
нограма и на њима забележених интерпретација у занатским радњама“. Обавештење 
јавности доступно је на интернет страницама ових организација. Одлука двају 
организација за колективно остваривање права донета је супротно циљу за чије 
остваривање су оне основане. Завод за интелектуалну својину би стога морао да, 
вршећи своја надзорна овлашћења, наложи мере за отклањање неправилности и 
одреди рок за њихово отклањање. 
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емитује (нпр. на радију). Нешто ређе, то може бити случај и у осталим 
просторијама искљученим из дефиниције појма комерцијалних послов-
них просторија.

Изузимање корисника у занатским радњама од обавезе плаћања 
накнаде за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација и фоно-
грама требало би размотрити узимајући у обзир обавезе које за државе 
чланице произилазе из Споразума о трговинским аспектима права ин-
телектуалне својине (TRIPs) и Бернске конвенције о заштити књижевних 
и уметничких дела.45 Наиме, сличан пропис Сједињених Америчких 
Држава био је већ предмет поступка решавања спорова, који је у окви-
ру Светске трговинске организације покренула Европска унија.46 САД 
су 1998. године усвојиле Закон о изменама и допунама Закона о аутор-
ском праву и сродним правима (тзв. Закон о правичном лиценцирању 
музике),47 којим су била прописана два изузетка од обавезе плаћања на-
кнаде за јавно саопштавање музичког дела које се емитује. Тачније, била 
је прописана суспензија искључивих права и права на накнаду, тако да 
се музичко дело могло користити без дозволе аутора и без плаћања на-
кнаде.

У првом случају, суспензија се односила на јавно саопштавање му-
зичких дела која се емитују у угоститељским објектима површине до 348 
метара квадратних, као и у малопродајним објектима48 површине до 186 
метара квадратних. Ако је објекат испуњавао услов формулисан у одно-
су на површину објекта, накнада за овај облик јавног саопштавања дела 
није се плаћала, независно од тога каква опрема се користила у објекту. 
Уколико би поменути објекти имали већу површину од претходно на-
ведене, до суспензије искључивог права и права на накнаду дошло би 
само уколико је испуњен додатни услов у погледу опреме која се кори-
сти у објекту (нпр. одређује се максимални број звучника у објекту). 
Додатни услов важио је једнако за угоститељске објекте и малопродајне 
објекте, али је био различито постављен у зависности од тога да ли 
приликом јавног саопштавања музичког дела које се емитује долази до 
трансформације звука у електромагнетни или други сигнал (емитовање 

45 Србија је чланица Бернске уније (Краљевина Југославија је приступила Бернској 
конвенцији 1930. године), а тренутно преговара о приступању Светској трговинској 
организацији.

46 Поступак за решавање спорова у оквиру СТО, број предмета DS160. Вид. http://
www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds160_e.htm.

47 Енгл. Fairness in Music Licensing Act. У САД се често у називу прописа користе лаички 
термини. Овде је заправо реч о пропису којим се утврђују правила правичности 
при закључивању уговора о промету ауторског права на музичким делима.

48 Малопродајним објектима који нису угоститељски објекти, како је дословно на-
ведено у америчком пропису.
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путем радија) или до претварања звука и слике у одговарајући сиг-
нал (емитовање путем телевизије). Није се правила разлика између 
дигиталног и аналогног емитовања, између терестријалног и сателит-
ског емитовања, нити између емитовања и реемитовања. Овај облик 
ограничења ауторског права назван је тзв. пословним изузетком.49

У другом случају, суспензија се односила на јавно саопштавање му-
зичких дела која се емитују у угоститељским и малопродајним објектима 
у којима се користи опрема првобитно намењена домаћинствима а 
не пословним објектима. Суспензија ауторског права у овом случају 
била је прописана због чињенице да до јавног саопштавања, уз помоћ 
техничких уређаја намењених домаћинствима, музичких дела која се 
емитују ретко долази у пракси. Наиме, сматрало се да угоститељски и 
малопродајни објекти по правилу имају професионалну опрему (звуч-
нике велике снаге и др.), те да се у њима ретко када користи опрема 
намењена домаћинствима. Ипак, овакво објашњење је данас теже при-
хватити, имајући у виду напредак технике односно високи квалитет 
уређаја намењених домаћинствима. Коришћење тзв. аматерске опреме 
условило је примену овог ограничења само уколико се јавно саопштавају 
музичка дела која се емитују у објектима мање површине.50 Наиме, сма-
трало се да мала површина објекта оправдава некоришћење професио-
налне опреме. Такође, до суспензије ауторског права и права на накнаду 
долазило би само уколико је реч о јавном саопштавању „самосталног“ 
музичког дела које се емитује. Наиме, до суспензије неће доћи приликом 
јавног саопштавања драмско-музичког дела које се емитује (осим ако 
се музичко дело које је део драмско-музичког дела издвојено емитује 
и тако јавно саопштава51). Овај облик ограничења ауторског права на-
зван је тзв. домаћим изузетком.52

Европска унија, која је овим поводом затражила консултације у 
оквиру Светске трговинске организације, сматрала је да су Сједињене 
Америчке Државе поменутим одредбама пододељака А) и Б) одељка 
110(5) Закона о ауторском праву и сродним правима повредиле чл. 
9, ст. 1 TRIPs-а53 и чл. 11, ст. 1, тач. ii и чл. 11bis, ст. 1, тач. iii Берн-

49 Енгл. business exception.
50 Став судске праксе најпре је био да површина објекта не сме прећи 98 метара 

квадратних, од чега би 56 метара квадратних било намењено гостима. Вид. Twenti-
eth Century Music Corp. v. Aiken, 422 U.S. 151 (1975). Каснијим пресудама, максимална 
површина објекта је готово удвостручена.

51 Нпр. путем радија се емитује музичка нумера из мјузикла, а радио програм се слу-
ша у угоститељском објекту.

52 Енгл. homestyle exception.
53 Државе се обавезују да се придржавају чланова 1–21 Бернске конвенције и Анек-

са Бернске конвенције (1971). На тај начин државе које су приступиле TRIPs-у 
обавезују се да поштују минимална права прописана Бернском конвенцијом.
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ске конвенције.54 Насупрот томе, САД су сматрале да су поменута 
ограничења ауторског права у складу са чл. 13 TRIPs-а, којим је про-
писан тзв. тростепени тест.55 Не улазећи у овом раду у анализу свих 
изнетих аргумената, напоменимо само да је панел Светске трговинске 
организације прихватио аргумент САД по коме се тзв. домаћим изузет-
ком неразумно не вређају легитимни интереси аутора, пошто приходи 
организација за колективно остваривање ауторског права и сродних 
права од јавног саопштавања музичких дела која се емитују у објектима 
мале површине, опремљених опремом намењеном домаћинствима, по 
правилу нису значајни. Приликом наплате накнаде за јавно саопштавање 
дела које се емитује, организације за колективно остваривање права 
приоритет дају објектима веће површине, опремљеним професионал-
ним уређајима. Стога, изостанак прихода услед изузимања објеката 
мање површине са опремом намењеном домаћинствима неће значајније 
умањити приходе организација, а тиме ни носилаца ауторског пра-
ва. У случају покушаја наплате накнаде од власника оваквих објеката, 
вероватније је да би они престали са јавним саопштавањем музичких 
дела која се емитују, него редовно измиривали обавезе. Панел СТО је, 
међутим, закључио да су Сједињене Државе повредиле одредбе TRIPs-а 
прописујући тзв. пословни изузетак. Наиме, према подацима које је па-
нелу доставила Европска унија, тзв. пословни изузетак наноси озбиљну 
штету носиоцима ауторског права, пошто се његовом применом од 
обавезе плаћања накнаде за јавно саопштавање музичких дела која 
се емитују изузима око 70% од укупног броја угоститељских објеката, 
односно око 45% од укупног броја малопродајних објеката. Проценат 
изузетих објеката може бити и већи, ако се узму у обзир и објекти који 
се изузимају након испуњавања додатног услова у вези са опремом у 
објекту. САД су покушале да релативизују податке које је изнела Европ-
ска унија, наводећи да се у неким од објеката који потпадају под тзв. 
пословни изузетак музичка дела која се емитују уопште не саопштавају 
јавно, тј. да се у значајном броју објеката уопште не саопштавају музич-
ка дела или се она јавно саопштавају са носача звука или слике. Ценећи 
изнете аргументе, а узимајући у обзир чињеницу да је терет доказивања 
испуњености услова из чл. 13 TRIPs-а на држави чланици која прописује 
ограничење, панел је закључио да Сједињене Државе нису доказале да 

54 Прописује се да аутори музичких, драмско-музичких, драмских, књижевних и 
уметничких дела имају искључиво овлашћење да дозволе јавно саопштавање свог 
дела које се емитује.

55 Ограничења искључивих права могу бити прописана само у посебним случајевима, 
а обим ограничења не сме бити у супротности са нормалним искоришћавањем 
дела, нити сме неразумно вређати легитимне интересе аутора. За рецепцију тзв. 
тростепеног теста у српском ауторском праву вид. ЗАСП, чл. 41. 
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се применом тзв. пословног изузетка неразумно не вређају легитимни 
интереси аутора.

Најзад, изузимање корисника у занатским радњама од обавезе 
плаћања накнаде за јавно саопштавање музичких дела, интерпретација 
и фонограма, које се предлаже текстом Предлога закона о изменама и 
допунама ЗАСП, требало би размотрити и у контексту недавне пресуде 
Суда правде ЕУ донете у предмету Societa Consortile Fonografi ci v. Marco 
Del Corso.56 У овом предмету, Суду правде ЕУ италијански суд поста-
вио је неколико претходних питања од којих се једним тражило од Суда 
правде да утврди да ли је појмом јавног саопштавања, у смислу чл. 8, ст. 2 
Директиве бр. 92/100 о праву давања у закуп и на послугу, и о одређеним 
правима умножавања, у области интелектуалне својине,57 обухваћено 
јавно саопштавање фонограма са техничких уређаја у стоматолошким 
ординацијама. Уколико јесте, власници стоматолошких ординација 
били би обавезни да плате накнаду за јавно саопштавање фонограма. У 
својој пресуди, Суд је најпре подсетио да се појам јавног саопштавања 
из поменуте директиве мора тумачити узимајући у обзир подударне 
појмове из Римске конвенције,58 Споразума о трговинским аспекти-
ма права интелектуалне својине и WIPO Уговора о интерпретацијама 
и фонограмима. Чланом 8, ст. 2 Директиве државе чланице преузимају 
обавезу да осигурају да корисник плати одговарајућу накнаду уколико 
се фонограм објављен у комерцијалне сврхе или умножени примерак 
тог фонограма емитује бежичним путем (радиодифузија) или на дру-
ги начин јавно саопштава, као и да обезбеде да се тако убрана накнада 
расподели између интерпретатора и произвођача фонограма. Овај члан 
Директиве представља рецепцију чл. 12 Римске конвенције. На основу 
чл. 8, ст. 2 Директиве носилац права је, дакле, овлашћен да потражује 
накнаду за одређене облике јавног саоштавања фонограма објављених 
у комерцијалне сврхе. Стога је неопходно у сваком конкретном случају 
утврдити да ли спорни облик коришћења фонограма представља јавно 
саопштавање у смислу чл. 8, ст. 2 Директиве, као и утврдити идентитет 
корисника и лица којима се фонограм јавно саопштава.

Суд се осврнуо и на своју ранију праксу, пре свега пресуду донету 
у предмету SGAE v. Rafael Hoteles, где је закључено да јавно саопштавање 

56 Суд правде ЕУ, Societa Consortile Fonografi ci v. Marco Del Corso, предмет бр. C–135/10, 
15. март 2012. год.

57 Директива (ЕЗ) бр. 92/100 о праву давања у закуп и на послугу, и о одређеним пра-
вима умножавања, у области интелектуалне својине (Сл. лист ЕЗ, 1992 бр. L346). 
Директива (ЕЗ) бр. 92/100 престала је да важи даном ступања на снагу Директиве 
(ЕЗ) бр. 2006/115 (Сл. лист ЕУ, 2006 бр. L376).

58 Конвенција о заштити уметника извођача, произвођача фонограма и организација 
за радиодифузију.
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постоји у случају када хотел својим гостима дистрибуира по собама 
телевизијски сигнал, тј. омогућава гледање телевизије у собама.59 Наиме, 
хотели наплаћују услугу снабдевања сигналом кроз наплату своје основ-
не услуге (смештаја и/или прехране). Та додатна услуга има утицаја на 
категоризацију хотела, па самим тим и цену преноћишта. Такође, прили-
ком оваквог облика јавног саопштавања ауторског дела односно предме-
та сродног права, лица која чине јавност нису пасивна, тј. нису случајни 
адресат јавног саопштавања. Ослањајући се на критеријуме утврђене 
пресудом SGAE v. Rafael Hoteles, Суд правде је, одговарајући на прет-
ходно питање у предмету Societa Consortile Fonografi ci v. Marco Del Corso, 
закључио да се чињенично стање у ова два предмета значајно разликује. 
Наиме, зубар који јавно саопштава фонограм у својој ординацији то 
чини, по правилу, малом броју особа (пацијената), које у просторији 
у којој се фонограм јавно саопштава уз помоћ техничког уређаја про-
воде мало времена. Пацијенти се непрестано мењају, због чега разли-
чита лица по правилу одслушају различита музичка дела забележена 
на фонограму. Исто важи и у случају јавног саопштавања фонограма 
који се емитује. Суд је, најзад, закључио да јавно саопштавање фоно-
грама нема утицаја на повећање прихода које остварује зубар, пошто 
се број пацијената неће повећати услед узгредног јавног саопштавања 
фонограма током зубарских интервенција. Због тога је овде реч о тзв. 
јавном саопштавању услед кога не долази до повећања прихода лица 
које га предузима. Критеријум утицаја јавног саопштавања ауторских 
дела односно предмета сродних права на увећање прихода већ је раније 
примењен при доношењу пресуде у предмету SGAE v. Rafael Hoteles. 
Суд правде је, дакле, закључио да саопштавање фонограма уз помоћ 
техничког уређаја у зубним ординацијама не представља радњу јавног 
саопштавања у смислу чл. 8, ст. 2 Директиве (ЕЗ) бр. 92/100.

IV Закључна разматрања

Законом о изменама и допунама ЗАСП, усвојеним крајем 2011. го-
дине, одредбе којима се прописују ограничења ауторског права додатно 
су усклађене са правним тековинама Европске уније, пре свега са Ди-
рективом о информатичком друштву. Поред тога, отклоњене су против-
речности у појединим одредбама које су приликом усвајања ЗАСП 2009. 
године углавном у неизмењеном облику преузете из ранијег Закона, 
усвојеног 2004. године. Извршене измене обухватиле су како одредбе о 
суспензији искључивих права и права на накнаду, тако и одредбе којима 
се уређује тзв. законска лиценца, тј. дозвола законодавца трећим лици-

59 Суд правде ЕУ, SGAE v. Rafael Hoteles, предмет бр. С–306/05, 7. децембар 2006. год. 
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ма за коришћење туђег дела без сагласности носиоца ауторског права 
али уз обавезу плаћања накнаде. Захваљујући извршеним изменама и 
допунама ЗАСП, режим ограничења ауторског права сада је усклађен 
не само са прописима Европске уније, већ и са одредбама Споразума о 
трговинским аспектима права интелектуалне својине.

Насупрот томе, приликом усвајања Закона о изменама и допуна-
ма ЗАСП, крајем 2011. године, област колективног остваривања аутор-
ског права и сродних права није била предмет интервенције законодав-
ца, и поред уочених недостатака у уређивању поступка пред Комисијом 
за ауторско право и сродна права. Ни Предлогом закона о изменама 
и допунама ЗАСП, који је Влада упутила Народној скупштини почет-
ком 2012. године, не мењају се правила поступка, нити се појашњава 
статус Комисије за ауторско право и сродна права. Међутим, значајно 
се мења режим колективног остваривања права тако што се: а) предла-
же утврђивање највишег износа накнаде за коришћење музичког дела, 
интерпретације и фонограма, односно највиши износ посебне накнаде; 
б) сужава круг обвезника плаћања посебне накнаде; в) изузимају корис-
ници у занатским радњама од обавезе плаћања накнаде за коришћење 
музичких дела, интерпретација и фонограма; г) предлаже да накна-
ду за коришћење музичких дела, интерпретација и фонограма, као 
јединствену накнаду, самостално наплаћује организација за колективно 
остваривање права аутора музичких дела.

Пре усвајања предложених измена основног ауторскоправног 
прописа, неопходно је недвосмислено утврдити да ли су оне у складу 
са правним тековинама Европске уније и Споразумом о трговинским 
аспектима права интелектуалне својине. То је додатно важно због тога 
што се одређеним изменама, као што је изузимање корисника у занат-
ским радњама од обавезе плаћања јединствене накнаде, може нанети 
извесна штета носиоцима ауторског права и сродних права. Чини се, 
међутим, да скорашње пресуде Суда правде ЕУ донете у предметима 
SGAE v. Rafael Hoteles и Societa Consortile Fonografi ci v. Marco Del Corso, 
могу послужити као аргумент у прилог предложених измена и допу-
на ЗАСП. Применом критеријума утицаја саопштавања музичких дела 
на повећање прихода које остварује корисник ауторског дела одно-
сно предмета сродног права, утврђеног овим пресудама Суда правде, 
могло би се оправдати изузимање већине занатских радњи од обавезе 
плаћања накнаде за јавно саопштавање. Једино саопштавање које би 
довело до увећања прихода корисника, тј. које би увећало цену услуге 
коју тај корисник пружа, представљало би јавно саопштавање аутор-
ског дела односно предмета сродног права за које би постојала обаве-
за плаћања накнаде. У том смислу, изузимање корисника у занатским 
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радњама од обавезе плаћања накнаде за јавно саопштавање музичких 
дела, интерпретација и фонограма било би начелно сагласно праву Ев-
ропске уније. Није, међутим, сасвим извесно да ће овакво рестриктивно 
тумачење појма јавног саопштавања бити прихваћено ван ЕУ. Нека од 
држава чланица Светске трговинске организације могла би затражити 
консултације са Европском унијом овим поводом, имајући у виду да се 
панел СТО раније већ изјаснио у прилог тзв. нијансираног приступа, 
односно изузимања само корисника у одређеним објектима чије карак-
теристике су веома прецизно дефинисане (намена објекта, површина 
објекта, број и врста техничких уређаја и друге опреме у објекту). Из 
тог разлога, неопходно је да одредба Предлога закона о изменама и до-
пунама ЗАСП, којом би корисници у занатским радњама били изузе-
ти од обавезе плаћања накнаде за јавно саопштавање музичких дела, 
интерпретација и фонограма, буде додатно усклађена са поменутим 
критеријумима.

Dušan POPOVIĆ, PhD
Assistant Professor at the University of Belgrade Faculty of Law

ON THE EXCEPTIONS AND LIMITATIONS
AND COLLECTIVE MANAGEMENT OF RIGHTS

Summary

In this paper, the author analyzes provisions of the Serbian Copyright 
Act related to the exceptions and limitations of copyright and related rights, on 
the one hand, and the collective management of copyright and related rights, 
on the other hand. Th e author positively assesses the futher harmonisation of 
provisions related to exceptions and limitations with the EU Directive on the 
information society and the Agreement on trade-related aspects of intellectual 
property rights, undertaken in late 2011. However, the author identifi es numer-
ous defi ciencies related to the collective management of copyright and related 
rights, both in the Copyright Act in force and in the amendments to the Copy-
right Act proposed by the Government at the beginning of 2012.

Key words: copyright, related rights, intellectual property, exceptions and 
limitations, collective management of copyright and related 
rights.
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ФЕР УПОТРЕБА МУЗИЧКИХ ДЕЛА, ОБИМ
АУТОРСКОПРАВНЕ ЗАШТИТЕ И НОВИ

ЛЕГИСЛАТИВНИ РАЗВОЈИ

Резиме

У чланку разгледамо обим ауторскоправне заштите, имајући у 
виду адекватну идеолошку основу ауторског права. При том, износи-
мо став да је идеологија ауторског права супстанцијално повезана са 
културом, тако да културна размена искустава мора бити идеолош-
ки детерминиран фактор обима овлашћења носиоца ауторског права. 
У жељи да излагање учинимо практичнијим, наводимо случај јавног 
саопштавања тзв. tribute covers преко глобалне рачунарске мреже. Пре-
ко утврђивања да ли овакве обраде представљају повреду овлашћења 
носиоца ауторског права, износимо концепт фер употребе, правећи па-
ралеле између ауторског права САД и ауторског права Европске уније. 
Ову анализу стављамо у контекст одговорности пружаоца услуга ин-
формационог друштва, имајући у виду и нове легислативне развоје, као 
што је ACTA. Коначно, изводимо закључак да је европском ауторском 
праву, и ауторском праву уопште, потребан један генералан концепт 
фер употребе, имајући у виду идеолошке основе обима ауторскоправне 
заштите.

Кључне речи: фер употреба, култура, tribute covers, YouTube, музичка 
дела, ауторско право.
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„...Кратицом у рај никад стић’,
Овако цијепљен против ријетких инфекција...“

Горан Бреговић (Бијело дугме), Пјесма мом млађем брату
(из Ниша у прољеће ‘78), Доживјети стоту, Загреб: Југотон, 1980

I Неколико речи о обиму ауторскоправне заштите

Право интелектуалне својине је помало субверзивно. Ово из раз-
лога што право интелектуалне својине поседује специфичности које 
озбиљно доводе у питање културну слободу човека и грађанина и рас-
поделу користи из економског развоја. Као свака правна област, право 
интелектуалне својине подразумева постојање потребе за легислатив-
ну интервенцију. Наиме, бар у приватном праву, уређивање правних 
односа је остављено учесницима промета. Одатле, доминантна је при-
мена принципа приватне аутономије, па законодавац интервенише 
само када неки такође фундаментални принципи, као што су поштење 
и савесност, једнакост или правичност, захтевају постављање граница 
принципу приватне аутономије. Са друге стране, када је реч о врсти 
и садржају субјективних права, онда је законодавна интервенција 
директнија.

Наиме, за разлику од ситуација промета, каде принцип при-
ватне аутономије долази до највећег могућег израза, а законодавна 
интервенција се ограничава на подручјима када се озбиљно доводи у 
питање остваривање неких других правних принципа, ситуација када 
законодавац додељује или признаје постојање одређеног субјективног 
права одражавају већу потребу државне интервенције. Права инте-
лектуалне својине, као субјективна права, се састоје од опредељених 
(искључивих или не) овлашћења. Као и стварна права, права интелек-
туалне својине подложе numerus clausus приступу, па се врсте и сад-
ржина субјективних права интелектуалне својине одређује законом. 
Ово најчешће из два разлога. Први је у интересу субјеката који извлаче 
користи из постојања субјективних права интелектуалне својине, док 
је други у интересу субјеката који, познајући обим овлашћење носила-
ца права интелектуалне својине, могу да одлуче о свом понашању ка 
објектима заштите.1

Мора се знати, другим речима ко шта може чинити у односу на 
објект заштите. Пошто се правни односи врста друштвених одно-

1 Cf. Adam D. Moore, Intellectual Property and Information Control: Philosophic Foundations 
and Contemporary Issues, New Brunswick, NJ and London: Transaction Publishers, 2001, 
стр. 181 et sqq.
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са, овлашћења носиоца субјективног права никада нису неограничена. 
Као и код стварноправне својине, интелектуална својина поседује своје 
границе.2 Питање је, дакле, не само шта носилац може да чини у односу 
на релевантни објекат заштите, него и шта други субјекти могу да чине 
у односу на исти тај објекат. Апсолутно неограничена и искључива сад-
ржина субјективног права интелектуалне својине би, иначе, осујетила 
идеју правне заштите одређених нематеријалних добара. Свака прав-
на регулатива, наиме, мора бити базирана на некој иделогији, док је ова 
потоња детерминирана друштвено-економским односима. Кад је реч о 
праву интелектуалне својине, идеолошке дискусије су неизбежне.3 У пра-
ву, идеологија заштите се изражава кроз одређене правне принципе.

Принципи права интелектуалне својине свакако почивају на 
идеологији која подразумева да нематеријална добра морају ужива-
ти заштиту од ометања са стране трећих лица. Потреба државне 
интервенције, мислећи на законодавну интервенцију, одатле постоји 
да би формулисањем и применом правних правила постојао ефикас-
ни систем остварења овакве идеологије. Али ово и даље не даје одго-
вор на питање зашто постоји потреба овакве идеологије, пошто и 
свака идеја представља део неке шире или уже идеологије, зависно од 
угла посматрања, да би се коначно дошло до актуелних друштвено-
економских односа који, у једном дијалектичком споју са идеологијом, 
дају крајњу формулацији и примену правних правила. Само је право 
интелектуалне својине, пак, исувише широка правна област да би се 
могао идентификовати један савршено функционални идеолошки си-
стем имплементиран кроз одређене правне принципе и, свакако, кроз 
одређена правна правила.

Ауторско право, чини се, захтева темељнију друштвени елаборацију. 
Наиме, код права индустријске својине постоји једна јасна линија усме-
реност ка економском развоју. Ово је можда очигледније код патената 
и топографија, али није толико неприменљиво ни код дизајна, жигова 
и заштите географских назива. Код сродних права изгледа да постоји 
слична линија резонирања али је она, бар по нама, неприменљива на 
ауторско право. Правна заштита ауторских дела, ма колика била уло-
га ове заштита у смеру економског развоја,4 ипак има знатније више 

2 Cf. Jane C. Ginsburg, „From Having Copies to Experiencing Works: Th e Development 
of an Access Right in U.S. Copyright Law“, у: Hugh Hansen (уредник), U.S. Intellectual 
Property Law and Policy, Cheltenham and Northampton, MA: Edward Elgar, 2006, стр. 
39 et sqq.

3 Siva Vaidhyanathan, Copyrights and Copywrongs: Th e Rise of Intellectual Property and 
How it Th reatens Creativity, New York, NY and London: New York University Press, 
2001, стр. 153 et sqq.

4 Ivan L. Pitt, Economic Analysis of Music Copyright: Income, Media and Performances, 
New York, NY: Springer, 2010, стр. 65 et sqq.
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веза са културом и слободом изражавања.5 Ауторско дело, начелно, не 
мора имати уметничку вредност али подразумева постојање заједнице 
појединаца који изражавајући своји индивидуалност остављају свој пе-
чат на културне стубове цивилизације. Баш због тога, идеологија прав-
не заштите објеката ауторског права више зависи од културе и њених 
белега него од економске активности.

Одатле и потреба да се већи акценат стави на оно што могу чи-
нити трећа лица, пошто се начелно утврди шта може чинити носилац 
заштите.6 Одговор на ово питање се чини једноставнијим код права 
индустријске својине јер, нпр., када законодавац уређује да носилац 
жига не може да забрани другом лицу да под истим или сличним зна-
ком ставља у промет своју робу а тај знак представља његову фирму, 
онда је очигледно детерминиран економским разлозима. Наравно, шири 
друштвени разлози имају своје место и код права индустријске својине 
какав је, нпр., случај забране патентирања проналазака који се односе 
на хируршке или дијагностичке поступке или поступке лечења који се 
примењују непосредно на људском или животињском телу. Ипак, прав-
на су правила више фокусирана на овлашћења носиоца него на потребе 
трећих лица и заједнице уопште.7

Док су приговори обиму заштите права индустријске својине, бар 
законски посматрано, мање или више инцидентни, код ауторскоправ-
не заштите постоји, бар идеолошки посматрано, потреба систематске 
интервенције у обим заштите. Јасно је да умесни законодавац, када 
формулише правна правила о обиму заштите појединих нематеријалних 
добра, увек паралелно цени и потребе носиоца, и потребе трећих 
појединаца и потребе заједнице. Законодавни продукти, међутим, не 
откривају увек да је се законодавац, било домаћи било међународни, во-
дио овом приступом. Дакако, изгледа да се најпре поставља питање шта 
се треба признати носиоцу па тек онда где се мора уступити трећим 
појединцима и заједници. Непосредни закључак овог приступа је да не 
постоји систематска идеолошка позадина при утврђивању обима ау-
торскоправне заштите.

Улога међународне регулативе је нарочито значајна када је реч о за-
конодавном приступи у области права интелектуалне својине, јер домаћи 

5 Cf. Graham Dutfi eld, Uma Suthersanen, Global Intellectual Property Law, Cheltenham 
and Northampton, MA: Edward Elgar, 2008, стр. 291 et sqq.

6 Упореди са ставовима: Wendy J. Gordon, „Fair Use as Market Failure: A Structural and 
Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors“, Columbia Law Review, 
Vol. 82, No. 8/1982, стр. 1600 et sqq.; Paul Goldstein, „Fair Use in a Changing World“, 
Journal of the Copyright Society of the U.S.A., бр. 50, 2002–2003, стр. 133 et sqq.

7 Gluseppina D’Agostino, „Healing Fair Dealing: A Comparative Copyright Analysis of 
Canada’s Fair Dealing to U.K. Fair Dealing and U.S. Fair Use“, McGill Law Journal, Vol. 
53, No. 2/2008, стр. 312 et sqq.
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законодавац увек стреми ка имплементацији одређених међународних 
стандарда и правила. Право интелектуалне својине, наиме, је једна 
од правних области која подлеже високом степену међународноправне 
хармонизације. Не може се са сигурношћу рећи да ова правна област 
подлеже највећем степену хармонизације али, кад је реч о субјективним 
правима, ово је свакако случај. Домаћи законодавац, због тога, има 
ограничени простор за маневар. Наравно, држава сама одлучује дали ће 
прихватити одређени међународни инструмент или не. Ипак, ова одлу-
ка је више политичко него правно питање. Битно је подвући, одатле, да 
национална законодавна интервенција у области права интелектуалне 
својине претежно зависи од међународних токова.

Идеологија права интелектуалне својине, имајући у виду овак-
во стање ствари, помера угао посматрања на обим ауторскоправне за-
штите, а својевремено је наглашавано да приступ ауторског права не 
сме бити изолирајући.8 Употреба ауторских дела није, по правилу, сло-
бодна. Напротив, ова употреба потпада под (најчешће) искључивим 
овлашћењима носиоца права а права и интереси заједнице и трећих лица 
имају своју примену у границама које уреди (најчешће међународни) 
законодавац.9 Обим ауторскоправне заштите је широко постављен, 
тако да покрива највећи могући број употреба ауторског дела. Права и 
правно заштићени интереси трећих лица и заједнице су формулисани 
као ограничења и изузеци који се имају применити у законски уређеним 
ситуацијама. У суштини, како смо споменули, ово није једино ствар за-
конодавног приступа него и идеологије права интелектуалне својине.

Наша идеја је да покажемо механизам функционисања оваквог 
приступа, имајући у виду музичка дела као објекат заштите. Избор му-
зичких дела је, мање више, инцидентан, желећи да наше излагање учи-
нимо практичнијим. Не желимо, дакле, тврдити да код музичких дела 
постоје нека посебна правила него их једино узимамо као пример, како 
би се потрудили да покажемо да актуелна правила ауторскоправне за-
штите не одговарају идеологији по којој би, бар по нама, ауторско право 
требало бити изграђено. Да би утврдили шта може чинити носилац 
права, полазимо од онога шта могу чинити трећа лица, јер ово одговара 
нашем схватању о ономе како би требао да изгледа обим ауторскоправ-
не заштите. При том, када говоримо о правима и правно заштићеним 
интересима трећих лица, полазимо од концепта тзв. фер употребе ау-

8 Cf. Lionel Bently, Robert Burrell, „Copyright and the Information Society in Europe: A 
Matter of Timing as Well as Content“, Common Market Law Review, Vol. 34, No. 5/1997, 
стр. 1219 et sqq.

9 Marie-Christine Janssens, „Th e Issue of Exceptions: Reshaping the Keys to the Gates in 
the Territory of Literary, Musical and Artistic Creation“, у: Estelle Derclaye (ур.), Re-
search Handbook on the Future of EU Copyright, Cheltenham and Northampton, MA: 
Edward Elgar, 2009, стр. 317 et sqq.
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торских дела над којима одређени субјекат има ауторско право. Свесно, 
дакле, не говоримо о искоришћавању ауторског дела него о употреби 
која се, под одређеним условима, може квалификовати као оправдана.

II Шта је то фер употреба?

Појам фер употреба има генеричко значење, подразумевајући да 
трећа лица могу употребити ауторско дело над којем друго лице има 
ауторско право уколико се, у очима правног поретка, ова употреба 
сматра оправданом. Сама терминологија фер употребе показује да је 
реч о ограничењима и изузецима у односу на ауторскоправну зашти-
ту, када трећа лица могу приступити употреби ауторског дела а да се 
њихове радње не сматрају повредом. Чистом правном терминологијом, 
ово значи да радње трећих лица нису противправне па следствено от-
пада општи услов одговорности за повреду ауторског права. Фер упо-
треба, као институт ауторског права, зависи од законодавног при-
ступа при опредељивању њене примене. Генерално, фер употреба има 
свој међународноправни корен у чл. 9(2) Бернске конвенције о заштити 
књижевних и уметничких дела из 1886 године.10

Наведена одредба чл. 9(2) је уведена ревизијом БК из 1967. године у 
Стокхолму11 када је, поред изричитог признавања права на репродукцију, 
предвиђено да је законодавствима земаља Уније остављено право да до-
пусте репродукцију дела у извесним посебним случајевима, под условом 
да ово репродуковање не иде на штету редовног коришћења дела и да не 
наноси неоправдану штету законитим интересима аутора. Тако је уве-
ден тзв. тест у три корака.12 Оваква формулација је касније усвојена, 
као општа, и у чл. 13 Споразума о трговинским аспектима права инте-
лектуалне својине,13 у чл. 10(1) Уговора СОИС о ауторском праву14 и у 
чл. 16(2) Уговора СОИС о интерпретацијама и фонограмима.15

10 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 
1886, as completed at Paris on May 4, 1896, revised at Berlin on November 13, 1908, 
completed at Berne on March 20, 1914, revised at Rome on June 2, 1928, at Brussels on 
June 26, 1948, at Stockholm on July 14, 1967, and at Paris on July 24, 1971, and amended 
on September 28, 1979 (даље: БК).

11 Cf. Sam Ricketson, Jane C. Ginsburg, International Copyright and Neighbuoring Rights: 
Th e Berne Convention and Beyond, vol. 1, 2nd ed., Oxford: Oxford University Press, 2006, 
стр. 127. 

12 Paul Goldstein, International Copyright: Principles, Law, and Practice, New York, NY: 
Oxford University Press, 2001, стр. 294 et sqq.

13 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, signed in Marrakesh, 
Morocco on 15 April 1994 (даље: TRIPS Споразум).

14 WIPO Copyright Treaty, adopted in Geneva on December 20, 1996 (даље: СОИС 
УАП).

15 WIPO Performances and Phonograms Treaty, adopted in Geneva on December 20, 1996 
(даље: СОИС УИФ).
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Када је реч о ауторском праву Европске уније, оваква формулација 
се може срести у чл. 6(3) Директиве 96/9/ЕЗ Европског Парламента и 
Савета од 11 марта 1996 о правној заштита база података,16 у чл. 5(5) 
Директиве 2001/29/ЕЗ Европског Парламента и Савета од 22 маја 2001 
о хармонизацију одређених аспеката ауторског и сродних права у ин-
формационом друштву17 и у чл. 6(3) Директиве 2009/24/ЕЗ Европског 
Парламента и Савета од 23 априла 2009 о правној заштити рачунар-
ских програма.18 Наведени тест, како се види, је усвојен и као устаљени 
принцип европског ауторског права. Ипак, право ЕУ поседује извесне 
специфичности које су последица тенденције европског права да се 
ограничења и изузеци изричито уреде правним прописом, у смислу да 
генерална формулација остаје као водиља суда при утврђивању дали је 
нека употреба оправдана или не, али су случајеви фер употребе ипак 
одређени правним прописом.

Овим се приступом концепт фер употребе прихваћен у европ-
ском праву удаљава од генерално формулисаног концепта фер употребе 
у праву САД. Наиме, концепт фер употребе, који је претходно постојао 
једино као common law концепт, је кодификован у § 107 Закона о аутор-
ском праву САД,19 где се начелно предвиђа да фер употреба ауторског 
дела, укључујући употребу путем репродукције у копијама или звучним 
записима или било којим другим средствима, у циљевима као што су 
критика, коментирање, извештавање јавности, настава (укључујућу број 
копија за предавања), наука или истраживање, не представља повре-
ду ауторског права. При утврђивању дали употреба дела у поједином 
случају представља фер употребу, фактори који се имају узети у обзир 
укључују: (1) сврху и карактер употребе, укључујући дали је употреба 
комерцијалне природе или за непрофитне образовне сврхе; (2) природу 
ауторског дела; (3) обим и битност карактера употребљених делова у од-
носу на целину ауторског дела; и (4) ефекат употребе по потенцијалном 
тржишту или вредности ауторског дела. Коначно, чињеница да дело 
није објављено, сама по себи, не спречава налаз да је употреба фер ако 
је овакав налаз последица процене свих наведених фактора.

16 Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on 
the legal protection of databases, OJ L 77, 27.3.1996, стр. 20–28 (даље: Директива 96/9/
ЕЗ).

17 Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on 
the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information 
society, OJ L 167, 22.6.2001, стр. 10–19, corrigendum (OJ L 6, 10.1.2002, стр. 70) (даље: 
Директива 2001/29/ЕЗ).

18 Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on 
the legal protection of computer programs (Codifi ed version) (Text with EEA relevance), 
OJ L 111, 5.5.2009, стр. 16–22 (даље: Директива 2009/24/ЕЗ).

19 Copyright Act of 1976, 17 U.S.C. (даље: Copyright Act 1976).
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Оваква одредба је у наредним одељцима разрађена за посеб-
не случајеве, тако да му нећемо ићи даље. Споменули би једнино да 
кодификација доктрине фер употребе није исцрпна, така да судије могу 
узети у обзир и друге факторе. Из ових разлога, приговор фер упо-
требе остаје као генерални приговор трећег лица. У праву Уједињеног 
Краљевства постоји рестриктивнија формулација фер употребе кон-
цепта. Тако, Закон о ауторском праву, дизајнима и патентима,20 у одред-
бама садржаним у ss. 29 и 30, уређује ситуације које се по овом зако-
ну сматрају фер употребом. Ово си ситуације односе на истраживање, 
приватно усавршавање, критику, преглед или обавештавање јавности.21 
CDPA 1988, иначе, уређује и друге ситуације које се сматрају ограничењем 
ауторском права тако да, у законски уређеном случају, постоји законски 
заснован приговор да до повреде ауторског права није дошло.

Приступ САД и Уједињеног Краљевства, како смо споменули, се 
значајно разликује од приступа европског ауторског права. Кад је реч 
о Уједињеном Краљевству, међутим, приступ је наравно ближи ономе 
који влада у европском ауторском праву, из једноставног разлога што је 
донесена Директива 2001/29/ЕЗ. Наведена Директива, генерално, покри-
ва ауторско право и сродна права али не утиче на посебна правила која 
се односе на базе података (Директива 96/9/ЕЗ) и на рачунарске про-
граме (Директива 2009/24/ЕЗ), како што и не утиче на друге директиве 
које покривају област ауторског права и сродних права. Поред оста-
лих правила Директиве, остављајући за сада по страни право чињење 
дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који 
омогућује појединцу индивидуални приступ делу са места и у време 
које он одабере (чл. 3), у чл. 5 се уводи детаљна листа ограничења и 
изузетака.

Одредбе Директиве 2001/29/ЕЗ, у принципу, теже ка хармонизацији 
система ограничења и изузетака у земљама чланица Европске уније на 
начин што се уводи листа ограничења и изузетака који се могу пред-
видети у националним законодавствима. Ограничења и изузеци коју се 
предвиђени у чл. 5 Директиве 2001/29/ЕЗ су, са изузетком чл. 5(1) Ди-
рективе 2001/29/ЕЗ који се односи на времену репродукцију, опциони.22 
Ипак, ако земља чланица Уније одлучи да уведе извесна ограничења или 
изузетке, то морају бити они које познаје Директива.23 У чл. 5(2) Дирек-

20 Copyright, Designs and Patents Act 1988, c. 48 (даље: CDPA 1988).
21 Детаљније код: Lionel Bently, Brad Sherman, Intellectual Property Law, 2nd ed., Oxford: 

Oxford University Press, 2004, стр. 192 et sqq.
22 Catherine Seville, EU Intellectual Property Law and Policy, Cheltenham and Northampton, 

MA: Edward Elgar, 2009, стр. 53 et sqq.
23 Gustavo Ghidini, Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property 

Law, Cheltenham and Northampton, MA: Edward Elgar, 2010, стр. 110 et sqq.
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тиве 2001/29/ЕЗ су уређена ограничења и изузеци која се односе на право 
репродукције, у чл. 5(3) Директиве 2001/29/ЕЗ су уређена ограничења и 
изузеци која се односе на права репродукције и чињења дела доступним 
јавности, док су у чл. 5(4) Директиве 2001/29/ЕЗ уређена ограничења и 
изузеци која се односе на право дистрибуције.

Евидентно је да фер употреба има различите појавне облике, завис-
но од правног система. Генерално, сврха института је јасна, мада правна 
правила која институту дају применљив карактер имају своје неизбежне 
специфичности. Функционална методологија компаративног права, ма 
колико била ограничена, нам даје за право да формирамо став да се код 
фер употреба може извести генерални закључак да право САД и права 
земаља чланица Европске уније имају суштински различити приступ. И 
поред детаљне формулације одредаба Copyright Act 1976, судија је ипак 
слободан да, што се фактора тиче, процени постојање фер употребе на 
начин што више одговара околностима случаја. Истини за вољу, одред-
бе које следе споменути § 107 Copyright Act 1976 значајно ограничавају 
општи обухват концепта фер употребе. Ипак, остаје ширина која је ин-
ституту потребна. Са друге страна, приступ Директиве 2001/29/ЕЗ сва-
како погодује принципу правне сигурности. Питање је, међутим, дали је 
реч о материји где правна сигурност игра одлучујућу улогу.

III Фер употреба музичких дела, нарочито преко глобалне 
рачунарске мреже

Музичка дела, генерално речено, уживају правну заштиту као и 
сва друга ауторска дела. Постоје, наравно, специфичности које се тичу 
(често) коауторског карактера ових дела, као и специфичности односа са 
фонограмским (или филмским) продуцентом. Ово, међутим, нису спец-
ифичности које би захтевале посебан режим, какав је (суштински оправ-
дан или не) случај са, рецимо, рачунарским програмима. Остаје, дакле, 
примена општих правила ауторског права. Како смо споменули, случај 
музичких дела узимамо инцидентно, како би показали функционисање 
система ауторскоправне заштите на једној конкретној врсти ауторских 
дела. Такође, случај музичких дела је занимљив зато што је њихова упо-
треба свеприсутна на глобалној рачунарској мрежи.

Нама су најзанимљивији случајеви тзв. music (song) covers, када 
поједини извођачи-аматери врше интерактивно јавно саопштавање 
својеврсне обраде преко глобалне рачунарске мреже, првенствено путем 
YouTube-а, музичких дела над којима неко друго лице има ауторско пра-
во. YouTube и друге сличне web стране су постале једно од главних сред-
става за интерактивну употребу музичких дела. YouTube, у принципу, 



ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА Право и привреда

326

не делује као класична web стране већ омогућује садржаје које генеришу 
корисници (eng. user-generated content (UGC)).24 У многим случајевима 
је посреди чињење доступним јавности музичких спотова, са или без 
сагласности носиоца ауторског права. У неким другим случајевима 
се јавности чине доступним ретки снимци у прошлости емитованих 
јавих извођења музичких дела. Постоје и случајеви када се чине до-
ступним јавности снимци јавних извођења са концерата или других 
манифестација. У сваком случају, глобална рачунарска мрежа је постала 
доминантно средство размене искустава о перцепцији музичких дела.

Интерактивно јавно саопштавање музичких дела је искључиво 
овлашћење носиоца ауторског права, као последица чл. 8 СОИС УАП 
(и, у односу на интерпретације и фонограме, чл. 10 и 14 СОИС УИФ). 
Ово значи да свако чињење музичког дела доступним јавности жичним 
или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални 
приступ делу са места и у време које он одабере мора бити пропраћено 
сагласношћу носиоца ауторског права. У пракси ово најчешће неће 
бити аутор него деривативи стицаоц ауторског (материјалног) пра-
ва. Постоје извесни законски механизми да се ово изведе лакше. Тако, 
§ 115 Copyright Act 1976 уводи законску принудну лиценцу за израду и 
дистрибуцију звучних записа. Реч је о тзв. механичким лиценцама које 
се односе на недрамска музичка дела која су дистрибуирана јавности у 
Сједињеним Америчким Државама са овлашћењем од носиоца ауторског 
права. Принудна лиценца укључује могућност музичког аранжмана али 
без промене основне мелодије и без заштите као изведено дело. Одредбе 
§ 115 Copyright Act 1976 детаљно уређују поступак добивања принудне 
лиценце. Битно је споменути на механичке лиценце, које су често сред-
ство дистрибуције звучних снимака cover верзија музичких дела, под-
ложне плаћању накнаде.

Евидентно је да јавно саопштавање музичких дела путем web 
странa као што YouTube нису покривене оваквом принудном лиценцом. 
Ипак, наведени институт принудне лиценце показује однос законодав-
ства САД ка тзв. cover верзијама. Мора се приметити, међутим, да cover 
верзије о којима му говоримо обухватају тзв. tribute covers, чија главна 
сврха није добит. Кад говоримо о механичким лиценцама, звучни запи-
си се многу пуштати у промет јавности, али само у циљу приватне упо-
требе. Тзв. tribute covers, међутим, постоје једино да би се одало признање 
аутору. Релевантна заједница добро зна о коме је аутору реч и не може 

24 Cf. Robert P. Latham, Carl C. Butzer, Jeremy T. Brown, „Legal Implications of User-
Generated Content: YouTube, MySpace, Facebook“, Intellectual Property & Technology 
Law Journal, Vol. 20, No. 5/2008, стр. 1 et sqq; Olufunmilayo B. Arewa, „YouTube, UGC, 
and Digital Music: Competing Business and Cultural Models in the Internet Age“, North-
western University Law Review, Vol. 104, No. 2/2010, стр. 442 et sqq.
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се створити сасвим сигурни утисак да је акценат стављен на извођача 
музичког дела. Нпр., можда је извођење музичког дела Th e Man Who 
Sold the World чију је cover верзију урадила музичка група Nirvana 1993 
године у оквиру MTV Unplugged серије познатија млађој публици али 
релевантна заједница, како је споменуо и Kurt Cobain на крају извођења, 
и те како свесна да је реч у делу чији је аутор David Bowie. Такође, Alanis 
Morissette је урадила обраду дела King of Pain у оквиру споменуте MTV 
Unplugged серије 1999 године, али је релевантној публици ипак добро 
познато да је реч о делу музичке групе Th e Police (аутор стихова је Sting). 
Обраде, у сваком случају, доприносе стварања једног другог погледа на 
конкретно музичко дело.25

У сваком случају, појам cover верзије подразумева да је потребна 
ауторизација. Ово је јасно кад је реч о механичкој репродукцији или 
пак о јавном извођењу на концертима и сличним наступима.26 Питање 
је, међутим, дали је иста линија резонирања погодна и за ситуације тзв. 
tribute covers. Тешко да се ови чинови употребе могу покрити одред-
бом из § 110(4) Copyright Act 1976 која дозвољава извођење недрамских 
књижевних или музичких дела, али не и путем емитовања јавности, 
без сврхе непосредне или посредне економске користи, и без плаћања 
накнаде или друге врсте компензације извођачима, промотерима или 
организаторима. Одатле, основно је питање да ли је реч о фер употреби 
у смислу одредбе из § 107 Copyright Act 1976. Глобална рачунарска мрежа, 
као медијум, је врло погодна као средство повреде ауторског права и 
сродних права. Web стране у стилу YouTube-а омогућује индивидуалним 
корисницима да креирају сопствени кориснички рачун помоћу којег могу 
да поставе различите записе. Ако погледамо музичку страну YouTube-а, 
највећи део јавног саопштавања музичких дела је у суштини нелега-
лан, осим рецимо јавних саопштавања које се чине посредством Vevo 
одељка. У сваком случају, у последњим ситуацијама долази до интерак-
тивног јавног саопштавања музичких спотова где постоје комплекснији 
проблеми поштовања права интелектуалне својине, имајући у виду пра-
ва извођача, продуцента музичког спота и продуцента записа извођења 
и самог музичког дела.

Код обрада којима се даје признање аутору се поставља једино 
проблем поштовања права носиоца ауторског права над музичким 
делом. Иначе, сам појам тзв. tribute covers подразумева да је реч о 
некомерцијалним радњама искоришћавања. Нпр., интерпретаторка и 
ауторка Taylor Swift  и глумац Zac Efron, како гости у забавном програму 

25 Cf. Gary R. Boye, „Bluegrass Covers of Bob Dylan Songs in the Sixties“, Volume!, Vol. 7, 
No. 1/2010, стр. 243 et sqq.

26 Cf. Mark F. Schultz, „Live Performance, Copyright, and the Future of the Music Business“, 
University of Richmond Law Review, Vol. 43, No. 2/2009, стр. 685 et sqq.
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Th e Ellen DeGeneres Show, су извршили врсту обраде дела насловљеног 
Pumped Up Kicks музичке групе Foster the People, чији је аутор главни 
вокалист групе Mark Foster. Пошто само музичко дело садржи врло сен-
зитивне стихове рефрена са следећим садржајем: „...All the other kids 
with the pumped up kicks, You better run, better run, outrun my gun. All the 
other kids with the pumped up kicks, You better run, better run, faster than my 
bullet...“, Swift  и Efron су променили стихове, уз задржавање инструмен-
талне подлоге, тако да се пошале са водитељком Ellen DeGeneres.

Није, дакле, било реч о ситуацији тзв. tribute covers, него више о 
извесној пародији која, наравно, није била усмерена на Pumped Up Kicks 
као музичко дело нити на његовог аутора, него на водитељку. Преко 
корисничког рачуна Th eEllenShow, 21.2.2012, извођење које су урадили 
Taylor Swift  и Zac Efron је учињено доступним на YouTube-у и, у моменту 
писања овог рада, има преко осам милиона „погодака“. Иако не можемо 
са сигурношћу тврдити, имајући у виду формулацију из наведеног 
§ 107 Copyright Act 1976, оваква би се употреба могла сматрати фер 
употребом и, за потребе нашег излагања и прихватајући ризик да је наш 
став неисправан, и ми је сматрамо таквом.

Поставља се, међим, питање да ли овако приказан случај употребе 
музичког дела Pumped Up Kicks има неке специфичности које би 
оправдале квалификацију употребе као фер, док се ситуације тзв. tri-
bute covers не би сматрале фер употребом. Наиме, музичко дело Pumped 
Up Kicks је предмет бројних tribute covers, па неке од њих имају чак по 
више милиона „погодака“. Јадан од најјачих аргумента да се тзв. tribute 
covers не могу сматрати фер употребом је да овакве обраде служе као 
средство промоције индивидуалних или групних извођача. Тако, нпр., 
музички спот дела Somebody Th at I Used to Know аутора и извођача 
Gotye, у моменту писања овог рада, има нешто преко сто и педесет 
милиона „погодака“ на YouTube-у, док врло инвентивна cover верзија 
коју су извели Walk off  the Earth има чак нешто преко осамдесет и седам 
милиона „погодака“ на YouTube-у.

По нама, сама чињеница да cover верзије служе промоцији инди-
видуалних извођача није никакав аргумент, јер је то нормална и редовна 
последица интерактивне комуникације. Сасвим је очекивано да, када 
неко учини квалитетно извођење, интерес за њега расте. Примера ради, 
аутор ових редова је имао само летимичну представу о томе ко су Taylor 
Swift  и Zac Efron али је се после бројних гледања њихове обраде, чиме 
је допринео достизању преку осам милиона „погодака“ на YouTube-у 
(Taylor Swift  је предвидела пет милиона „погодака“ на YouTube-у у самој 
обради(!)), позанимао њима. Мишљења смо, зато, да је некомерцијални 
карактер cover верзије потребан, односно да индивидуални извођач мора 
изводити обраду као аматер, у смислу да не сме бити професионални 
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извођач. Ако велики интерес за његове обраде допринесе да извођач 
започне да делује као професионалац, фер употреба отпада после овог 
момента.

Дакле, става смо да се тзв. tribute covers на web странама у стилу 
YouTube-а требају сматрати фер употребом. Актуелно стање обима 
ауторскоправне заштите, међутим, изгледа да ово не омогућује. Чак су и 
пародије проблематичне са аспекта Copyright Act 1976, иако је Врховни 
суд САД у случају Campbell v. Acuff -Rose Music 510 U.S. 569 (1994) 
резонирао да се и комерцијалне пародије могу сматрати фер употребом 
у смислу § 107 Copyright Act 1976. Такође, ако проблематици тзв. tribu-
te covers приђемо са аспекта Директиве 2001/29/ЕЗ, изгледа да се опет 
може извести закључак да нема места ограничењима или изузецима, 
јер је заиста тешко тврдити да су посреди научно истраживање (чл. 
5(3)(a)) или пастиш (чл. 5(3)(к)).27 Даље, ситуације тзв. tribute covers 
се разликују од тзв. lip dub ситуација, како последње подразумевају да 
запис извођења остаје непромењен а „извођачи“ једино синхронизовано 
покрећу усне. Из овог разлога, тзв. lip dub ситуације су проблематичније 
при утврђивању да ли је дошло до повреде ауторског права, у смислу 
да не стоји приговор фер употребе. Остаје и проблем тзв. sampling-
а,28 мада се питање мора решити концептуално, у смислу проблема 
идеолошког приступа. Са друге стране, чекање да неко дело постане део 
јавног домена у ником случају не решава проблем.29

Обраде о којима ми говоримо се можда могу сматрати обликом 
тзв. transformative use30 у смислу одредбе из § 107(1) Copyright Act 1976, 
али су фактори из § 107(2), (3) и (4) Copyright Act 1976 више пробле-
матични. Допринос индивидуалног извођача, ипак, оставља посебан 
печат музичком делу а постојање различитих приступа у извођењу по-
спешава људско искуство. Супротни аргумент би био да је ово оствари-
во и уколико би се захтевала дозвола од носиоца ауторског права. Ипак, 
како смо споменули на почетку излагања, сматрамо да постоји потреба 

27 Cf. Giuseppe Mazziotti, EU Digital Copyright Law and the End-User, Berlin and 
Heidelberg: Springer, 2008, стр. 93–94.

28 A. Dean Johnson, „Music Copyrights: Th e Need for an Appropriate Fair Use Analysis in 
Digital Sampling Infringement Suits“, Florida State University Law Review, Vol. 21, No. 
1/1993–1994, стр. 135 et sqq.; Sohui Lee, „Fair Use and the Vulnerability of Criticism 
on the Internet“, у: Steve Westbrook (уредник), Composition & Copyright: Perspectives 
on Teaching, Text-making, and Fair Use, Albany, NY: State University of New York Press, 
2009, стр. 31 et sqq.

29 Stephen Fishman, Th e Public Domain: How to Find & Use Copyright-Free Writings, Music, 
Art & More, 4th ed., Berkeley, CA: Nolo, 2008, стр. 112 et sqq.

30 Cf. Pierre N. Leval, „Toward a Fair Use Standard“, Harvard Law Review, Vol. 103, No. 
5/1990, стр. 1105 et sqq. Види, међутим, и излагање код: Diane L. Zimmerman, „Th e 
More Th ings Change, the Less Th ey Seem Transformed: Some Refl ections on Fair Use“, 
Journal of the Copyright Society of the U.S.A., Vol. 46, No. 2/1998, стр. 251 et sqq.
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идеологије ограничења и изузетака која уважава њихов културни им-
пакт.

Ако направимо паралелу са филмским делима, у прошлогодишњем 
My Week with Marilyn редитеља Simon Curtis радња се одвија на снимању 
филма Th e Prince and the Showgirl из 1957. године који је режирао 
Laurence Olivier. У току радње се приказује како су снимане сцене из 
филма Th e Prince and the Showgirl, међу којима посебно место заузима 
сцена у којој глумица у главној улози, Marilyn Monroe, симпатично пле-
ше у једној од соба амбасаде пре него што у собу уђе краљ, син регента 
кога глуми Olivier. Незнајући да ли је уопште затражена или добиве-
на дозвола, можемо једино приметити да начин на који је приказано 
„припитомљавање“ некооперативне Monroe од стране великана Olivier 
при снимању филма из 1957. године заиста вреди пуно више него по-
треба о постављању питања да ли је повређено или не ауторско право.

IV Релација са новим легислативним развојима

Почетак друге деценије XXI-ог века је обележен тенденцијама о 
даљем пооштравању механизама о спровођењу заштите права инте-
лектуалне својине. До 1994. године, када је усвојен TRIPS Споразум, 
међународни извори права интелектуалне својине су били углавном фо-
кусирани на материјалноправне аспекте права интелектуалне својине, 
најпре што се тиче права странаца а касније права свих субјеката који 
потпадају под јурисдикцију земаља потписница. Одредби о спровођењу 
заштите или није било или су биле једино начелне. TRIPS Споразум је 
радикално променио стање ствари, уређујући аспекте спровођења за-
штите права интелектуалне својине у грађанском судском поступку, ад-
министративном поступку, поступку за изрицање привремених мера, 
поступку за опредељивање пограничних мера и кривичном поступку.31 
Европска унија је следила десет година касније доношењем Директи-
ве 2004/48/ЕЗ Европског парламента и Савета од 29. априла 2004. о 
спровођењу заштите права интелектуалне својине.32

Оваквом стању ствари се надовезује Трговински споразум про-
тив фалсификовања33 од 1.10.2011. године. У Токију, 26.1.2012. године, 
ACTA-у су потписали Европска унија и 22 њених земаља чланица. Ко-

31 Детаљно: Peter-Tobias Stoll, Jan Busche, Katrin Arend (eds.), WTO – Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights, Leiden and Boston, MA: Martinus Nijhoff  
Publishers, 2009, стр. 1–73.

32 Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on 
the enforcement of intellectual property rights (OJ L 157, 30.4.2004), corrigendum (OJ L 
195, 2.6.2004, стр. 16–25) (даље: Директива 2004/48/ЕЗ).

33 Anti-Counterfeiting Trade Agreement (даље: ACTA).
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лико је нама познато, у моменту писања овог рада, ратификација још 
није било. Настанак ACTA-е је врло занимљив али нећемо улазити у 
специфичности због недостатка простора.34 Споменули би једино да 
процес тешко да је могао бити мање транспарентан,35 што је усле-
дило и са Резолуцијом и Декларацијом Европског Парламента.36 За 
наше излагање је нарочито битан одељак 5 друге главе ACTA-е, који 
се односи на спровођење заштите права интелектуалне својине у ди-
гиталном окружењу. Тако, нпр., нејасна одредба из чл. 27(2) говори о 
незаконској употреби средства за широку дистрибуцију у циљу повре-
де, док објашњење уз одредбу спомиње ограничење одговорности пру-
жаоца online услуга. Даље, одредба из чл. 27(4) уводи опцију о наредби 
пружаоцу online услуга да открије идентитет корисничког рачуна који 
се наводно користи у циљу повреде, итд. Досег ових одредаба је свака-
ко проблематичан, нарочито ако се има у виду да мање (а ређе све ви-
соко) развијене земље по правило имплементирају и оне одредбе чија је 
имплементација опциона. Имајући ово у виду, иако су бројне одредбе 
нејасне и ACTA заиста не постигне своје циљеве,37 остаје велика опас-
ност да државе, понесене више идејама него конкретним решењима, по-
стигну оно што текст ACTA није успео да постигне.

Имајући у виду овакве одредбе ACTA-е, заиста је битно питање 
како ће се тумачити улога пружаоца услуга информационог друшт-
ва, какав је случај са YouTube-ом. Одредба чл. 8(3) Директиве 2001/29/
ЕЗ предвиђа да ће земље чланици осигурати да су носиоци права у 
могућности да захтевају изрицање забране против посредника чије се 
услуге користе у повреди ауторског права и сродних права. У случају 
C–557/07 LSG-Gesellschaft  zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten 
GmbH v Tele2 Telecommunication GmbH [2009] ECR I–01227 Суд прав-

34 Види детаљно код: Charles R. McManis, „Th e Proposed Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement (ACTA): Two Tales of a Treaty“, Houston Law Review, Vol. 46, No. 4/2009, 
стр. 1235 et sqq.; Margot E. Kaminski, „An Overview and the Evolution of the Anti-
Counterfeiting Trade Agreement“, Albany Law Journal of Science & Technology, Vol. 21, 
No. 3/2011, стр. 385 et sqq.

35 Cf. Emily Ayoob, „Th e Anti-Counterfeiting Trade Agreement“, Cardozo Arts & 
Entertainment Law Journal, Vol. 28, No. 1/2010, стр. 187–192.

36 Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) European Parliament resolution of 10 
March 2010 on the transparency and state of play of the ACTA negotiations, OJ C 349 
E, 22.12.2010, стр. 46–48; Тhe lack of a transparent process for the Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement (ACTA) and potentially objectionable content Declaration of the 
European Parliament of 9 September 2010 on the lack of a transparent process for the 
Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) and potentially objectionable content, ОЈ 
C 308 E, 20.10.2011, стр. 88–89.

37 Kimberlee Weatherall, „Politics, Compromise, Text and the Failures of the Anti-
Counterfeiting Trade Agreement“, Sydney Law Review, Vol. 33, No. 2/2011, стр. 229 et 
sqq.
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де је нашао да се субјекти који једино пружају приступ корисницима 
Internet-у, без понуде других услуга као што су email, FTP или размена 
докумената или вршења било какве контроле, de iure или de facto, услу-
га које корисници употребљавају, морају сматрати „посредницима“ у 
смислу чл. 8(3) Директиве 2001/29/ЕЗ.

Web стране у стилу YouTube-а, чак шта више, врше радњу тзв. 
хостирања па одатле подлеже под режим чл. 14 Директиве 2000/31/ЕЗ 
Европског Парламента и Савета од 8. јуна 2000. о правним аспектима 
услуга информационог друштва, а нарочито електронске трговине, на 
унутрашњем тржишту („Директива о електронској трговини“).38 Наи-
ме, у чл. 14(1) Директиве 2000/31/ЕЗ се предвиђа да ће земље чланице 
осигурати да, када је пружена услуга информационог друштва која се 
састоји од складирања информација које обезбеђује корисник услуге, 
пружаоц услуге неће бити одговоран за информације складиране на зах-
тев корисника услуге уколико: (а) пружалац услуге не поседује стварно 
сазнање о нелегалним активностима или информацијама и, у односу на 
захтев за накнаду штете, није свестан о чињеницама или околностима 
од којих су очигледне незаконске активности или информације; или
(б) пружалац услуге, по таквом сазнању или свесности, без одлагања 
одстрани информације или онемогући њихов приступ.

У спојеним случајевима C–236/08 Google France SARL and Google 
Inc. v Louis Vuitton Malletier SA, C–237/08 Google France SARL v Viaticum 
SA and Luteciel SARL и C–238/08 Google France SARL v Centre national 
de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL and Others [2010] ECR 
I–02417, Суд правде налази да чл. 14 Директиве 2000/31/ЕЗ мора да се 
тумачи у смислу да се у њему постављено правило примењује на Internet 
пружаоца услуге за претраживање када пружаоц услуге није имао 
значајну улогу такве врсте што би имао сазнање о, или контролу над, 
складираних података. Ако пружалац услуге није имао овакву улогу, по 
резону Суда, онда се он не може сматрати одговорним за податке који 
су складирани на захтев лица које врши рекламирање осим ако, добив-
ши сазнање о незаконској природи таквих података или активности 
лица које врши рекламирање, није без одлагања одстранио податке или 
онемогућио њихов приступ. Суд у Мадриду је у случају Telecinco v YouTube 
отишао корак даље када је одлучио да YouTube врши радње хостирања 
па је искључена његова одговорност за повреде ауторског права које су 
извршили његови корисници.39 Суд је, такође, навео и резонирање цен-

38 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on 
certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, 
in the Internal Market („Directive on electronic commerce“), OJ L 178, 17.7.2000, стр. 
1–16 (даље: Директива 2000/31/ЕЗ).

39 Детаљније: Enrico Bonadio, Davide Mula, „Madrid Court Confirms YouTube’s Host 
Status“, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 6, No. 2/2011, стр. 82–84.
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тралног окружног суда САД за савезну државу California у случају UMG 
Recordings, Inc. v. Veoh Networks Inc. 665 F. Supp. 2d 1099 (2009).

Имајући у види овакво стање ствари, досег ACTA-е је врло нејасан. 
У споменутој Декларацији Европског парламента је, inter alia, заузет став 
да пружаоци Internet услуга не требају сносити одговорност за податке 
које преносе или складирају путем њихових услуга до обима који захте-
ва претходну присмотру и обраду таквих података. У објашњењу ка 
споменутим чл. 27(2) ACTA-е се спомиње не само ограничење одговор-
ности пружаоца online услуга, него се говори и о ограничењу расположи-
вих правних средства против пружаоца online услуга што ће речи да у 
земљама ван Европске уније може важити скоро неподношљива клима 
за функционирање пружаоца услуга информационог друштва. Баш се 
на овом месту природно надовезује привремено одлагање активности 
у САД о доношењу Закона о стопирању online пиратерије40 и Закона о 
спречавању стварних online претња економској креативношћу и о крађи 
интелектуалне својине.41

V Критика и закључци

На самом почетку наведени субверзивни карактер права интелек-
туалне својине, сматрамо, је видљив из нашег излагања. Законодавна 
активност, нарочито на међународном нивоу, показује да уређени обим 
ауторскоправне заштите једноставно не одговара идеолошкој матрици 
којом се ауторско право и, у неким тачкама, целина права интелекту-
алне својине, требало водити. Тачно је да се пракси примењују прави-
ла, али конкретна правила никако не постоје сама за себе. Регулаторна 
функција права подразумева да право не буде ништа друго него адеква-
тан регулатор друштвено-економских односа. У крајној линији, прав-
на регулација зависи од потреба људи који чине заједницу. Ауторско 
објективно право, међутим, јасно одступа од овакве полазне тачке.

Акценат ауторскоправне заштите је стављен на носиоца права. 
Не желимо тврдити да се акценат треба потпуно пренети на страну 
трећих лица или заједнице, али се и њихове потребе морати узети у 
обзир. Тврдње о потреби ефективне заштити аутора су ништа друго 
до флоскуле јер је аутор одавно престао бити централна фигура аутор-
ског права.42 Ако већ говоримо о праву аутора, онда се поставља неиз-

40 Stop Online Piracy Act (SOPA).
41 Preventing Real Online Th reats to Economic Creativity and Th eft  of Intellectual Property 

Act (PIPA).
42 Cf. David Flint, „Caught in the ACT(A)“, Business Law Review, Vol. 31, No. 6/2010, стр. 

147–148.
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бежно питање зашто одредбе ACTA-е не покривају морална овлашћења 
садржине ауторског права. Кад је реч о TRIPS Споразуму ово је, мање 
више, јасно, јер се TRIPS Споразум односи на трговинске аспекте пра-
ва интелектуалне својине и јер га администрира Светска трговинска 
организација. Код ACTA-е ово није случај па се чак може рећи да је 
ACTA вансистемски споразум, иако је део тзв. TRIPS-plus агенде.

Нико не може основано спорити потребу ефикасног спровођења 
заштите права интелектуалне својине, али је главни проблем шта 
се спроводи, односно шта се друго повређује путем спровођења.43 Са 
једне стране, значи, имамо идеолошки неоправдан обим ауторскоправ-
не заштите, док за друге стране имамо средства спровођење заштита 
која су мерило самима себи.44 Што се Европске уније тиче, јасно је да се 
унутрашње тржиште тешко може постићи без спровођења заштите, 
мада питање је да ли се и са доношењем Директиве 2004/48/ЕЗ отишло 
предалеко. Дали ће ACTA променити нешто у Европској унији ће се тек 
видети, јер изгледа да Европска Комисија није извршила темељнију ана-
лизу њеног импакта. Како је изјавио Комисионар за трговину Karel De 
Gucht 22.2.2012 године, на његов предлог, Европска Комисија је одлучи-
ла да упути питање Суду правде о компатибилности ACTA-е са фунда-
менталним правима и слободама Уније, као што су слобода изражавања 
и информисања или заштита података и право својине у случају инте-
лектуална својине.45 Реакција је уследила после бројних протеста у ев-
ропским градовима током фебруара 2012. године.

Право не може постојати упркос потребама људи. Објекти зашти-
те ауторског права, у великом делу, представљају део културне стечеви-
не људске цивилизације. Када се формулише обим ауторскоправне за-
штите не сме се заборавити да интереси и потребе трећих лица и саме 
заједнице јесу релевантни фактори. Излагање о тзв. tribute covers на web 
странама у стилу YouTube-а користимо само као конкретни пример да би 
извели закључак да обим ауторскоправне заштите нема адекватну идео-
лошку позадину. Основно је питање, дакле, шта се добија ограничењима 
и изузецима. Због тога се и може рећи да право САД, односно институт 
фер употребе, бар концептуално, више одговара адекватној идеолошкој 
матрици ауторског права. Акцентирање права и интереса трећих лица 
и заједнице, а нарочито права на слободу изражавања, наравно, не сме 

43 Упореди са неким, мање више, апологетским гледиштима: Khaliunaa Garamgaibaatar, 
„Th e Anti-Counterfeiting Trade Agreement: Copyrights, Intermediaires, and Digital 
Pirates“, CommLaw Conspectus: Journal of Communications Law and Policy, Vol. 20, No. 
1/2011, стр. 199 et sqq.

44 Cf. Alberto J.C. Silva, „Enforcing Intellectual Property Rights by Diminishing Privacy: 
How the Anti-Counterfeiting Trade Agreement Jeopardizes the Right to Privacy“, 
American University International Law Review, Vol. 26, No. 3/2011, стр. 601 et sqq.

45 Statement by Commissioner Karel De Gucht on ACTA (Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement), Reference: MEMO/12/128.
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и само бити циљ себи. Идеја није, наиме, да се добије бесплатна забава, 
јер би се овако једино једна крајност заменила са другом.46

Са друге стране, Директива 2001/29/ЕЗ, бар по нашем мишљену, 
уопште не одговара идеолошкој позадини о којој говоримо ми. Више 
је него јасно да су одредбе Директиве 2001/29/ЕЗ вођене принципом 
правне сигурности, што је лајтмотив европског континенталног права. 
Ипак, генерални законодавни приступ континенталне Европе изгледа 
да не одговара реалним потребама пошто није довољно флексибилан,47 
а имајући у виду актуелне друштвено-економске односе. Остаје, нарав-
но, приговор да превише отворени институт подлеже најразличитијим 
тумачењима,48 али је ово, бар по нама, баш потребно ауторском праву. 
Одређени законодавни приступ се, наиме, може бранити као разуман све 
док се не осујете основне идеолошке основе на којима је базиран, одно-
сно на којима треба да буде базиран. Питање је колико приступ Дирек-
тиве 2001/29/ЕЗ заиста доводи до потребне хармонизације,49 пошто је 
вероватније да је Директива представља промашај у овом делу.50 Такође, 
преамбула Директиве 2001/29/ЕЗ даје више основа за интегралнији при-
ступ него њена конкретна решење, док Суд правде није развио функ-
ционалну и широку праксу.51

Идеологија ауторскоправне заштите, због тога, оправдава посто-
јање генералног института фер употребе уместо актуелних ограничења 
и изузетка.52 Ово из једноставног разлога што последњи не одговарају 
потребама интерактивне размене искустава и циљу културног развоја. 
При том, не сматрамо да дигитално окружење захтева нека посебна 
правила.53 Концепт фер употребе, дакако, није савршен, али би било за-

46 Cf. Vincenzo Zeno-Zencovich, „Copyright and Freedom of Expression: An Ambiguous 
Relationship“, European Business Law Review, Vol. 18, No. 2/2007, стр. 351 et sqq.

47 Robert Burrell, Allison Coleman, Copyright Exceptions: Th e Digital Impact, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2005, стр. 267–277.

48 Cf. David Nimmer, „‘Fairest of Th em All’ and Other Fairy Tales of Fair Use“, Law and 
Contemporary Problems, Vol. 66, No. 1–2/2003, стр. 263 et sqq.

49 Lucie Guibault, „Why Cherry-Picking Never Leads to Harmonisation: Th e Case of the 
Limitations on Copyright under Directive 2001/29/EC“, Journal of Intellectual Property, 
Information Technology and E-Commerce Law, Vol. 1, No. 2/2010, стр. 64–65.

50 Cf. Allard Ringnalda, „National and International Dimensions of Copyright Law in the 
Internet Age, Harmonizing Exemptions: Th e Case of Orphan Works“, European Review 
of Private Law, Vol. 17, No. 5/2009, стр. 916 et sqq.

51 Cf. Matthias Leistner, „Copyright Law in the EC: Status Quo, Recent Case Law and Policy 
Perspectives“, Common Market Law Review, Vol. 46, No. 3/2009, стр. 881–882.

52 Cf. Martin Senft leben, „Th e International Th ree-Step Test: A Model Provision for EC Fair 
Use Legislation“, Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce 
Law, Vol. 1, No. 2/2010, стр. 67 et sqq.

53 Cf. David Nimmer, „A Riff  on Fair Use in the Digital Millennium Copyright Act“, 
University of Pennsylvania Law Review, Vol. 148, No. 3/2000, стр. 702 et sqq.; Jeremy 
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иста некоректно тврдити, па и прихватајући да је помирење различитих 
интереса неизводиво, да носиоци ауторско права ретко реагирају код 
појединих повреда.54 Чињеница да су поједине употребе толерисане55 
не доприноси системском решавању проблема а још мање промовисању 
нове адекватне идеологије ауторског права.

Аргументација коју користимо свакако није правна, али понав-
љамо да правна правила, а чак шта више правни принципи, имају своју 
идеологију. Кад говоримо о ауторском право, доминантна идеологија 
мора бити културна размена искустава. Интерактивно јавно саоп-
штавање тзв. tribute covers је само један пример како обим актуелног 
обима ауторскоправне заштите спутава културу.56 А, уколико сматрамо 
да бар ауторско право треба служити култури човечанства и признању 
достигнућа аутора, обим ауторскоправне заштите мора зависити и од 
ових фактора.57 Некритички обим овлашћења носиоца ауторског права, 
у комбинацији са нереалним захтевима према пружаоцима услуга ин-
формационог друштва, иначе, лишава ауторско право супстанцијалних 
веза са културом.

После свега овога, остаје питање дали је употреба стихова Бре-
говића, у контексту овог рада, фер или није.

Phillips, „Authorship, Ownership, Wikiship: Copyright in the 21st Century“, у: Estelle 
Derclaye (уредник), Research Handbook on the Future of EU Copyright, Cheltenham and 
Northampton, MA: Edward Elgar, 2009, стр. 193 et sqq.

54 Cf. Rebecca Tushnet, „Copy Th is Essay: How Fair Use Doctrine Harms Free Speech and 
How Copying Serves it“, Th e Yale Law Journal, Vol. 114, No. 3/2004, стр. 586 et sqq.

55 Cf. Tim Wu, „Tolerated Use“, Columbia Journal of Law & the Arts, Vol. 31, No. 1/2007–
2008, стр. 617 et sqq.

56 Cf. Lawrence Lessig, Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock 
Down Culture and Control Creativity, New York, NY: Th e Penguin Press, 2004, стр. 296 
et sqq.

57 Cf. Lawrence Lessig, Remix: Making Art and Commerce Th rive in the Hybrid Economy, 
London: Bloomsbury, 2008, стр. 68 et sqq.
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Summary

In the article we discuss the scope of copyright protection, given an ad-
equate ideological basis of copyright. In addition, we argue that the ideology 
of copyright is substantially related to culture, in the sense that the cultural 
exchange of experiences must be an ideologically determined factor of the scope 
of rights of the copyright holder. With a desire to make the discussion more 
practical, we analyze the case of communication to the public of so called trib-
ute covers over the global computer network. Th rough the process of determin-
ing whether such covers are in violation of the rights of the copyright holder, we 
present the concept of fair use, making parallels between the copyright law of 
the United States and the copyright law of the European Union. Th is analysis is 
put into the context of the liability of providers of information society services 
by taking into account new legislative developments also, such as ACTA. Final-
ly, we draw the conclusion that European copyright law, and copyright law in 
general, needs a general concept of a fair use, considering the ideological basis 
of the scope of copyright protection.

Key words: fair use, culture, tribute covers, YouTube, musical works, copy-
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НАЧИНИ И ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРЕСТАНКА 
УГОВОРА О ЛИЦЕНЦИ СОФТВЕРА

Резиме

Употреба софтвера у свакодневном и пословном животу на 
одређени начин јесте императив данашњице. С обзиром на то да је 
софтвер правом заштићено, интелектуално добро, уговор о лиценци 
представља правни основ такве употребе. При том, овај уговор, чак и 
када није изричито предвиђен временски оквир његовог дејства, не може 
неограничено обавезивати уговорне стране. Стога питања његовог пре-
станка и правних последица које из тога произлазе заузимају значајно 
место у практичној анализи уговора о лиценци софтвера. У овом раду 
биће речи управо о начинима престанка уговора о лиценци и с тим у вези, 
различитим правним последицама. Наиме, уговор о лиценци може да пре-
стане ipso iure или вољом уговорних страна. Престанак уговора, надаље, 
има дејство за убудуће, ex nunc. Дакле, међусобна права и обавезе уговор-
них страна се гасе. У овој чињеници се, међутим, не исцрпљује питање 
правног дејства престанка уговора, већ се, следствено нематеријалној 
природи предмета уговора, отварају нова.

Кључне речи: софтвер, уговор о лиценци, протек рока, отказ угово-
ра, раскид уговора, непреносива уступања, преносива 
уступања.
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I Увод

Дејство престанка уговора о лиценци као уговора са трајним 
престацијама огледа се у окончању међусобних права и обавеза уговор-
них страна за убудуће (ex nunc). Дакле, од момента престанка уговора 
не постоје међусобна потраживања, односно дуговања.

Уговорни однос између даваоца и стицаоца лиценце може да пре-
стане наступањем околности, које по самом закону доводе до таквих 
последица, или вољом уговорних страна. Сходно томе, разлози који до-
воде до престанка уговора могу се поделити на законске и вољне.

Без обзира на начин престанка, редовна последица јесте да уговор 
о лиценци више не производи правно дејство, односно да се уговорним 
странама гасе међусобна права и обавезе за убудуће (ex nunc). Посма-
трано кроз карактеристичне престације, давалац лиценце више нема 
право на накнаду (изузев на исплату лиценцне накнаде која је доспела у 
току трајања уговора), а стицалац на искоришћавање софтвера.

Полазећи од наведеног, из чињенице престанка уговора, као прав-
ног основа искоришћавања, за стицаоца лиценце проистиче обавеза да 
врати примерак софтвера или да га уништи (рецимо, деинсталисањем 
из меморије рачунара). Чак и ако то не учини, или давалац лиценце не 
постави такав захтев, из нематеријалне природе предмета уговора про-
излази да овлашћење за искоришћавање није везано за судбину пример-
ка. Стога, свака даља употреба води повреди ауторског права.

То би, надаље, значило да стицалац лиценце након престанка 
уговора не може чак ни да приступи информацијама које су обрађене 
током употребе лиценцираног софтвера. Наиме, да би приступио так-
вим подацима, неопходно је да покрене програм који их је обрађивао 
и сачувао. Свако покретање програма представља умножавање за које 
стицалац више нема овлашћење. Штавише, на њега се не простире ни 
суспензија ауторског права у погледу нужног умножавања, јер је пре-
стао да постоји правни основ његове употребе, односно он више није 
легални стицалац примерка рачунарског програма. Из тих разлога, да-
валац лиценце врло често изричито упозорава стицаоца на такве после-
дице, те га упућује да потребне податке благовремено пребаци у други 
програм.1

1 Уговор о лиценци софтвера фирме „Солариус“, чл. 13 ст. 2: У случају раскида 
уговора о лиценци кориснику је потребно од три до шест месеци да податке из 
програма ослободи и пребаци у други програм и да се предметни програм деин-
сталише. Након раскида Уговора и истека рока за пребацивање података корис-
ник је дужан да омогући аутору приступ у просторије фирме ради деинсталације 
пословно-информационог система „Хермес“.
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Уз то, полазећи од великог ризика који носи начин искоришћавања 
софтвера, у софтвере се обично уграђују тзв. програмске блокаде које се 
након протека уговореног рока аутоматски активирају, или то чини сам 
давалац, уколико је уговор престао на други начин.

Остала дејства престанка зависе првенствено од околности које 
су до тога довеле.

II Начини престанка уговора о лиценци софтвера

1. Престанак уговора о лиценци софтвера по самом закону

Околност за коју се везује ipso iure престанак дејства уговора јесте 
протек одређеног времена. У том погледу релевантна су два временска 
момента: истек периода ауторскоправне заштите и истек рока на који је 
уговор закључен.

а) Протек рока ауторскоправне заштите

Из чињенице да је предмет уговорне престације софтвер као 
ауторско дело, произлази да је уговор о лиценци увек ограниченог 
трајања. У том смислу, протеком временског периода заштите имовин-
ских овлашћења аутора, који износи седамдесет година од смрти аутора, 
односно објављивања дела,2 давалац лиценце престаје да буде титулар 
уступљених овлашћења. Из принципа да нико не може да пренесе на 
другог више права него што сâм има, произлази и да стицалац лиценце 
губи право на искоришћавање софтвера. Међутим, с обзиром на суд-
бину ауторског права након протека периода заштите, неопходно је да 
укажемо на одређене специфичности, иако су оне само хипотетичке 
природе, јер се предвиђена заштита у погледу животног века софтвера 
сматра неоправдано дугом.

Наиме, престанком заштите имовинске компоненте ауторског пра-
ва, титулар губи искључиво овлашћење на економско искоришћавање 
дела. Подсетимо се, ауторско дело постаје опште добро, којим се друшт-
во слободно користи. Управо ова чињеница отвара питање дејства пре-
станка уговора о лиценци за даваоца, односно стицаоца лиценце.

С аспекта даваоца лиценце, околност да је истекао период зашти-
те доводи до губитка права које је уговором уступио, те даље не може 
да га врши. Сведено на основни економски интерес убирања накнаде, 
давалац не може да захтева њену исплату. У супротном, било би места 
примени правила о стеченом без правног основа.

2 Закон о ауторском и сродним правима (Службени гласник РС, бр. 104/2009 и 
99/2011; даље у фуснотама: ЗАСП), чл. 147–149.
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Посматрано из угла стицаоца лиценце, он и након престанка има 
право да врши уступљено овлашћење. То значи да протеком заштит-
ног периода може да настави да искоришћава софтвер, али на основу 
закона, а не уговора. Дакле, уговор је и за њега престао да произво-
ди дејство, али тиме он није изгубио право које је на основу уговора 
вршио. Међутим, његов положај у погледу искоришћавања не разликује 
се од положаја било ког другог лица. Другим речима, не ужива никакве 
привилегије које су произлазиле из уговорног односа са даваоцем ли-
ценце, нпр. из обавезе гарантовања употребљивости софтвера, из да-
ваочеве одговорности због евикције или, код искључивих лиценци, из 
фактичког монопола искоришћавања.

Комплексност субјективног ауторског права и чињеница да иско-
ришћавање софтвера често повлачи за собом и вршење појединих лич-
ноправних овлашћења указује на још један сегмент дејства престанка 
уговора о лиценци протеком периода заштите.

Наиме, како личноправна овлашћења аутора нису времен-
ски ограничена, слободно искоришћавање дела је ограничено обаве-
зом уздржавања од радњи којима би се она повредила. Међутим, 
својеврсна трансформација ових овлашћења након смрти аутора, у 
чијем искључивом интересу су установљена, утичу и на дејство права и 
обавеза из уговора, који је престао да важи.

С обзиром на то да је садржина ауторског права након смрти 
аутора изузетно сложено питање,3 на овом месту истичемо чињеницу 
да наследници аутора не постају субјекти личних ауторскоправних 
овлашћења, већ само лица која су овлашћена да их врше и то, сход-
но природи, у негативном аспекту. Дакле, они су овлашћени да се 
супротстављају свакој повреди таквих овлашћења, али не и да дају са-
гласност за предузимање појединих аката у вези са њима.4 С тим у вези, 
узимајући вршење осталих као неспорних, задржаћемо се на лично-
правном овлашћењу од значаја за сâмо искоришћавање. Реч је о зашти-
ти интегритета дела.

Наиме, свака измена програма нарушава интегритет дела. У том 
смислу, сагласност за предузимање таквих аката може да дâ искључиво 
аутор. Ако се узме у обзир да је давалац лиценце у уговору, који је пре-
стао да производи дејство услед протека ауторскоправне заштите, увек 
деривативни стицалац овлашћења, те да у том својству не може даље са-
мостално да располаже овлашћењем на измене дела, у стварности није 

3 У том погледу упућујемо на општу ауторскоправну литературу: Слободан 
Марковић, Ауторско право и сродна права, Службени гласник, Београд, 1999, стр. 
242–245.

4 С. Марковић, нав. дело, стр. 242–245.
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замислива ситуација да уступљено овлашћење на измене дела наджи-
ви уговор о лиценци софтвера. Дакле, након смрти аутора, измене дела 
може да врши само лице којем је аутор дао сагласност. Ниједан каснији 
стицалац нема такво овлашћење.

Значајнији практични проблем може да проистекне из ситуације 
да је аутор за живота изричито забранио измене дела. Тада ни на-
следници не могу да дају сагласност, јер изјављена воља аутора прати 
искоришћавање интелектуалне заоставштине. Међутим, како је софтвер 
ауторско дело са израженим техничким компонентама, чини нам се да 
је ово правило потребно допунити.

С једне стране, у одређеном обиму овлашћење на овакве чинидбе 
проистиче већ из самог закона, на основу одредаба о ограничењу ау-
торског права. Пошто у таквим случајевима није потребна сагласност 
аутора, тим пре није потребна ни сагласност његових наследника.

С друге стране, предузимање појединих измена софтвера у оби-
му који превазилази суспензију ауторског права, мотивисано је тех-
ничким напретком од општег друштвеног интереса. Стога, сматрамо да 
противљење наследника таквим чињењима нема оправдање, јер се не би 
могло сматрати да су тиме угрожени част и углед преминулог аутора, о 
чему је наследник позван да се стара. То је нарочито случај када је такво 
противљење супротно интересима очувања конкуренције на тржишту.

Према нашем мишљењу, из наведеног произлази практична по-
следица да корисник, приликом слободног искоришћавања, може да 
врши измене на софтверу, чак и ако је уговором о лиценци постојала 
забрана у том смеру. Овај смели закључак произлази из чињенице да 
изузетно динамично техничко-технолошко окружење доводи до окол-
ности, под којима би и сам аутор за живота морао да трпи предузимање 
одређених радњи од стране стицаоца лиценце.

б) Протек уговореног рока

Уговорни однос између даваоца и стицаоца лиценце може да буде 
изричито временски ограничен и вољом уговорних страна. Временски 
период за који се уговор закључује представља диспозицију уговорника, 
једино ограничену роком ауторскоправне заштите. У том смислу, уко-
лико у току трајања уговора протекне седамдесет година од смрти ауто-
ра, уговор више не обавезује уговорне стране чак и ако време одређено 
уговором још увек тече. Уколико то није случај, релевантан је моменат 
протека уговореног рока, када уговор аутоматски престаје да производи 
дејство.5 Дакле, није потребна изричита изјава воље уговорних страна 

5 Закон о облигационим односима (Службени лист СФРЈ, бр. 29/78; даље у фуснота-
ма: ЗОО), чл. 708.
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у том правцу, те је овај начин престанка уговора по сили закона неспо-
ран.

Иако је временски моменат одлучујући за окончање права и оба-
веза уговорних страна, за разлику од претходно објашњеног истека рока 
ауторскоправне заштите, у овом случају престанак уговора, по правилу, 
доводи до апсолутне препреке за даље искоришћавање софтвера. Уко-
лико, међутим, стицалац лиценце настави да искоришћава софтвер, 
а давалац се томе не противи, сматра се да је закључен нови уговор о 
лиценци неодређеног трајања, под истим условима као и претходни, с 
тим што обезбеђења (нпр. у погледу плаћања лиценцне накнаде), која 
су трећа лица дала за прву лиценцу, престају протеком времена, за који 
је она била закључена.6 Понашање даваоца лиценце може да има значај 
конклудентног обнављања уговорног односа само ако је у првобитно 
закљученом уговору то било изричито предвиђено.

2. Престанак уговора о лиценци софтвера вољом уговорних 
страна

Када не постоје услови који доводе до престанка уговора о ли-
ценци по сили закона, његово дејство зависи од воље уговорних стра-
на. У том смислу, давалац, односно стицалац лиценце може да откаже 
уговор о лиценци или да захтева раскид уговора, уколико за то постоје 
оправдани разлози.

а) Отказ

С обзиром на то да је карактеристика уговора о лиценци трајност 
престације, када се његово дејство не везује за одређени временски пе-
риод, нужан услов престанка јесте изјава воље даваоца, односно стицао-
ца лиценце да више не жели да врши права, односно преузима обавезе 
из уговорног односа. Другим речима, да би се окончао уговор о лицен-
ци неодређеног трајања, давалац, односно стицалац лиценце мора да га 
откаже.7

Отказ уговора о лиценци није условљен никаквим посебним окол-
ностима. Стога не мора постојати објективно оправдање да се уговор 
откаже. Једино ограничење у том правцу произлази из начела савесно-
сти и поштења. Сходно томе, према општим правилима облигационог 
права, отказ се не може дати у невреме. Оцена о томе се даје за сваки 
конкретан случај. У контексту уговора о лиценци софтвера то би, реци-

6 ЗОО, чл. 709.
7 ЗОО, чл. 710 ст. 1.
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мо, могао да буде случај када давалац лиценце жели да откаже уговор 
о лиценци софтвера за рачуноводствене услуге на крају фискалне го-
дине. Тај моменат за стицаоца је неповољан, јер би он био онемогућен 
да надлежним пореским органима благовремено поднесе финансијске 
извештаје, односно завршне рачуне.

Изјава воље уговорне стране да отказује уговор о лиценци не до-
води аутоматски до престанка дејства уговорног односа, уколико није 
другачије уговорено. Наиме, да би уговор престао да производи дејство, 
потребно је да протекне отказни рок, који тече од момента достављања 
отказа сауговарачу.8 Најчешће се трајање отказног рока одређује у са-
мом уговору. Ако то није случај, према одредбама Закона о облигацио-
ним односима, код уговора о лиценци отказни рок износи шест месеци.9 
При том, давалац лиценце не може да откаже уговор током прве године 
његовог важења.10

Док се наведеним одредбама код уговора о лиценци, које за пред-
мет имају право искоришћавања индустријске својине, може упутити 
критика да не узимају у потребној мери у обзир интересе стицаоца ли-
ценце, јер често нису довољни за отпочињање искоришћавања (нпр. 
потребно је обезбедити постројења за производњу, обучити особље и 
сл.),11 мишљења смо да се у погледу софтвера може довести у питање чак 
и њихова сходна примена. Наиме, у највећем броју случајева, извршење 
уговора није праћено значајним улагањима у припрему, а очекивани 
резултати се постижу већ започињањем искоришћавања. Ако се уз то 
још има у виду да се актуелност софтвера брзо превазилази, прописани 
рокови за поједине од њих су чак дуги. Због тога сматрамо да не би тре-

8 „...Првостепани суд је правилно утврдио да је тужени био дужан да тужиоца оба-
вести месец дана унапред о намери раскидања уговора и то најкасније 26.10.2004. 
године, односно месец дана пре доспећа друге рате како би тужилац могао ини-
цирати процедуру раскида уговора што подразумева писмено обавештавање М. 
канцеларије задужене за Европу као и доставу доказа да је софтвер уништила и 
деинсталисала. ...Неосновани су жалбени наводи туженог да је првостепени суд 
погрешно одлучио када је обавезао туженог на исплату утуженог износа. Специ-
фичност закљученог уговора је постојање обавезе тужиоца да иницира процедуру 
раскида уговора М. канцеларији задуженој за Европу и да достави доказе да је цео 
М. софтвер уништила и деинсталирала, те је из тог разлога тужени био дужан да 
испоштује одредбе уговора у вези са раскидом. Како тужени до закључења главне 
расправе није доставио доказе да је на уговором предвиђен начин уговор раскинут, 
правилна је одлука суда да усвоји тужбени захтев и да обавеже туженог на исплату 
наведеног износа.“ (Пресуда Вишег трговинског суда, ПЖ 2230/2006, од 11. маја 
2007. године).

9 ЗОО, чл. 710, ст. 2.
10 ЗОО, чл. 710, ст. 2.
11 Слободан Перовић, Коментар Закона о облигационим односима, Књига II, Савре-

мена администрација, Београд, 1995, у вези са чл. 710, стр. 1245.
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бало да се инсистира на њиховом поштовању.12 Када је реч о сложеном 
софтверу, руководећи се потоњим разлозима, најмање једногодишњи 
рок искоришћавања, односно шестомесечни отказни рок може се сма-
трати примереним.

На крају, свака уговорна страна, без обзира на отказ уговора, мора 
да испуни обавезу која је доспела пре момента отказивања.13

б) Раскид уговора
Редован начин престанка уговора о лиценци јесте протек вре-

мена, односно уколико уговором рок трајања није изричито одређен, 
отказ једне уговорне стране. Ван ових чињеница, уговор, у складу са 
принципом pacta sunt servanda обавезује уговорне стране. Другим ре-
чима, давалац и стицалац лиценце дужни су да се понашају сходно 
вољи изјављеној приликом настанка уговорног односа. Овај принцип, 
међутим, трпи одређене корекције, јер би доследна примена нарушила 
сигурност у правни промет. Наиме, наступањем одређених околности 
једна уговорна страна може бити доведена у неповољнији положај у уго-
ворном односу, јер за њену противчинидбу више не постоји еквивалент. 
Уважавајући ову чињеницу, законодавац овлашћује таквог субјекта да 
раскине уговор.

1) Раскид уговора због неиспуњења

У првом реду, уговор је могуће раскинути када сауговарач не 
испуњава своје уговорне обавезе, уколико такав пропуст битно угрожа-
ва даљи опстанак уговора. Страна која због тога раскида уговор, дуж-
на је да без одлагања обавести сауговарача о својој одлуци.14 Примера 
ради, када давалац лиценце одбије да отклони недостатке који утичу 
на саму употребу, или су они неотклоњиви, стицалац лиценце може да 
захтева раскид уговора. Или, исто право има стицалац лиценце уколи-
ко је употреба софтвера ограничена правом трећег лица. Када је реч 
о неиспуњењу незнатног дела обавезе, из принципа pacta sunt servanda 
произлази да уговор не може да се раскине.15

2) Раскид уговора због промењених околности

Из природе уговора о лиценци софтвера, као теретног правног 
посла са трајном престацијом, произлази и могућност примене инсти-

12 Примера ради, отказни рок за употребу софтвера фирме „Солариус“ износи 60 
дана. В: Уговор о лиценци софтвера фирме „Солариус“, чл. 13, ст. 1.

13 ЗОО, чл. 358, ст. 6.
14 ЗОО, чл. 130.
15 ЗОО, чл. 131.
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тута раскида уговора због промењених околности. Наиме, ако после 
закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обаве-
зе даваоца, односно стицаоца лиценце, или се због њих више не може 
остварити сврха уговора, у тој мери да је очигледно да уговор не од-
говара очекивањима страна и било би непоштено одржати га на сна-
зи, страна којој је отежано испуњење, односно која не може остварити 
сврху уговора, може да захтева раскид.16 Такав би, примера ради, био 
случај да је уговором о лиценци уступљено право употребе софтвера 
за управљање комплетном пословном делатношћу стицаоца лиценце, од 
производње до стављања у промет, а стицалац лиценце у току уговора 
сузи делатност због чега више није оправдана употреба предметног со-
фтвера, ни у техничком ни у финансијском смислу.

Страна која раскида уговор дужна је да обавести сауговарача о 
својој намери. Уколико то пропусти да учини, она одговара за накнаду 
евентуалне штете проузроковане таквим пропуштањем.17 Изјава воље 
једне уговорне стране, међутим, не доводи до окончања уговора, већ он 
престаје да производи дејство по правноснажности судске одлуке.18 На-
равно, раскид уговора не може да се захтева ако је страна која се позива 
на промењене околности била дужна да их у време закључења уговора 
узме у обзир, односно уколико је могла да их избегне или савлада.19

Рестриктивно тумачење могућности раскида уговора због 
промењених околности налаже да се уговор неће раскинути, чак и ако 
постоје услови за то, уколико сауговарач понуди, или пристане на то, 
да се одговарајући услови уговора правично измене, у складу са ново-
насталим околностима. Уз то, уговор неће моћи да се раскине ни ако су 
се уговорне стране унапред одрекле права да се позивају на одређене 
промењене околности, изузев ако је таква уговорна одредба противна 
начелу савесности и поштења.20

3) Раскид open source уговора о лиценци софтвера због наступања 
раскидног услова

Када је реч о open source уговору о лиценци софтвера, непоштовање 
уговорених услова у вези са даљим располагањем измењених или 
неизмењених верзија предметног софтвера доводи аутоматски до 

16 ЗОО, чл. 133 ст. 1.
17 ЗОО, чл. 134.
18 Одлука Суда је конститутивног, а не декларативног карактера. Опширније о томе 

види: Слободан Перовић, Коментар Закона о облигационим односима, Књига I, 
Савремена администрација, Београд, 1995., у вези са чл. 133, стр. 260–265.

19 ЗОО, чл. 133, ст. 2.
20 ЗОО, чл. 136.
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окончања уговора, односно до раскидања међусобног односа даваоца и 
стицаоца лиценце, са специфичним правним последицама престанка, о 
чему ће посебно бити речи.

3. Престанак уговора због смрти, стечаја или ликвидације
Уговор о лиценци софтвера као ауторски уговор може се сматрати 

уговором intuitu personаe.21 Ипак, будући да он има и наглашену привред-
ну функцију, у контексту последица престанка правног субјективитета, 
својство личности као битног елемента морало би да буде изричито уго-
ворено. Тада смрт лица с обзиром на чија својства је уговор закључен 
доводи нужно до престанка уговора, било да се ради о даваоцу или сти-
цаоцу лиценце.22 Штавише, intuitu personаe карактер уговора може да 
произлази већ и из природе уступања, као што је искључива лиценца. 
Уколико то није случај, уговор може да настави да производи дејство са 
другим лицима на месту сауговарача или да се раскине.

Премда релевантне одредбе Закона о облигационим односима не 
праве разлику између искључивог и неискључивог уступања, прили-
ком одређивања последица престанка правног субјективитета једне од 
уговорних страна на уговор о лиценци софтвера, неопходно је имати у 
виду управо чињеницу о каквом уступању је реч (јер у погледу прено-
сивости уступљених овлашћења постоје различити правни режими), те 
који су субјекти на страни даваоца, односно стицаоца лиценце.

a) Непреносива уступања

Лице које је деривативни носилац овлашћења на искоришћавање 
на неискључив начин, према Закону о ауторском праву и сродним пра-
вима, не може даље да га уступа другим лицима.23 То значи да он никада 
не може да се појави у својству даваоца лиценце. Поставља се, међутим, 
питање да ли у уговору о лиценци на страни стицаоца на његово ме-
сто може да ступи други субјект. Иако се Закон не изјашњава у погледу 
преноса, о чему је заправо реч код престанка правног субјективитета, 
тумачењем наведене одредбе намеће се закључак да деривативни 
неискључиви корисник нема то право (ко не може мање не може ни 
више – argumentum a minori ad maius). Дакле, смрћу физичког лица, 
односно престанком правног лица неискључивог стицаоца лиценце 
престаје и уговор о лиценци.24

21 У литератури постоји оправдано мишљење да су сви уговори о промету права ин-
телектуалне својине уговори intuitu personae. В: С. Марковић, нав. дело, стр. 251.

22 ЗОО, чл. 359.
23 ЗАСП, чл. 62, ст. 3.
24 С. Марковић, нав. дело, стр. 253.
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Ипак, и код неискључивог уступања уговором о лиценци софт-
вера може да буде предвиђено да стицалац лиценце даље располаже 
уступљеним правом, под условом да се друга лица сагласе са садржи-
ном уговора. Смрт, односно престанак правног лица постаје правноре-
левантна чињеница само за одређивање правног основа располагања, 
односно ради индивидуализације даљег стицаоца лиценце, а не за 
судбину уговора. Такве одредбе нису ретке када је у питању софтвер 
масовног тржишта. С обзиром на начин дистрибуисања примерка и 
чињеницу да давалац лиценце најчешће и не зна идентитет сауговарача, 
за њега је једини интерес да онемогући истовремену употребу софтвера 
од стране више лица по основу једног закљученог уговора. С тим у вези, 
он контролу искоришћавања врши праћењем примерка софтвера, које 
се најчешће везује за регистрацију на одређеном рачунарском уређају. 
Тада, наследник који након смрти стицаоца лиценце, односно сукцесор 
правног лица стекне својину на рачунару, на којем је софтвер инста-
лисан, ступа у уговорни однос уместо претходника. Изјава воље да се 
саглашава са условима уговора о лиценци може да буде дата и конклу-
дентним радњама, настављањем употребе.

Уколико се са условима уговора не сагласи, уговорни однос се 
окончава смрћу, односно престанком правног лица.

б) Преносива уступања

Када је давалац лиценце изворни носилац ауторског права, одно-
сно аутор, у уговорни однос, по самом закону, ступају његови наследни-
ци, који постају титулари уступљених имовинскоправних овлашћења. 
Исто је изричито предвиђено и одредбама Закона о облигационим 
односима.25 Ипак, у пракси овакву сукцесију није могуће до краја спро-
вести.

Ступајући у уговорни однос на место свог оставиоца наследници 
су овлашћени да прибављају економску корист од искоришћавања и да се 
старају о заштити личноправне компоненте ауторског права. Међутим, 
чак и када је уговором о лиценци уступљено овлашћење искоришћавања 
у свом минималном обиму, односно употреба софтвера, извршење уго-
вора може да зависи од посебних знања и искустава којима је аутор рас-
полагао. Ту се у првом реду мисли на пружање информација потреб-
них за сврсисходну употребу. С обзиром на то, објективна могућност 
да уговор у својој неизмењеној садржини настави да производи дејство 
зависиће искључиво од умешности наследника, ако је они уопште имају. 
Тим пре овај проблем може да се појави када су уговором изричито 

25 ЗОО, чл. 711 ст. 1.



7–9/2012. Сања Радовановић (стр. 338–355)

349

забрањене поједине чинидбе (примера ради, отклањање грешака или 
измене програма), када ни наследници такву сагласност не могу да дају, 
а сами објективно не могу да предузму одређене радње.

У смислу наведеног, судбина уговора првенствено зависи од сад-
ржине преузетих права и обавеза и од информација, односно вештина 
којима располажу наследници. Стога се могућност одржања уговора на 
снази доводи у везу са општим правилима о испуњењу уговора, односно 
о вршењу ауторских моралних права. Тако, уколико наследници нису у 
могућности да испуне уговорну обавезу, уговор може да се раскине при-
меном института промењених околности. Када је реч о уговором пре-
узетим обавезама личноправног карактера, важи напред речено о пре-
станку уговора о лиценци истеком периода ауторскоправне заштите.

Донекле другачије последице су проузроковане смрћу даваоца 
лиценце, који је заправо био деривативни стицалац искључивог права 
искоришћавања. Начелно, наследници могу да наставе уговорни однос 
са стицаоцем лиценце, јер су овлашћења стечена оваквим уступањем 
преносива. Међутим, како ни сам давалац лиценце за живота није могао 
да располаже уступљеним овлашћењем без сагласности аутора, наслед-
ници су у обавези да такву сагласност прибаве. Даље дејство уговора о 
лиценци зависи од воље изворног носиоца ауторског права на софтверу. 
У том смислу, могуће су три последице: да се уговор о лиценци настави 
са наследницима, уколико аутор да сагласност; да он сам ступи на место 
даваоца лиценце, односно преминулог деривативног стицаоца, будући 
да је он и даље титулар права; или да уговор престане да производи 
дејство, уколико његова сагласност изостане.

Када је реч о смрти стицаоца лиценце или престанку прав-
ног субјективитета уколико је реч о правном лицу, судбина уговора о 
искључивој лиценци зависи од неколико фактора.

С једне стране, ако је стицалац лиценце физичко лице, према За-
кону о облигационим односима, у уговорни однос ступају наследни-
ци који продужавају његову делатност.26 Ова одредба инспирисана је 
првенствено интересима привредног искоришћавања који су каракте-
ристични за права индустријске својине. Међутим, она је применљива и 
у погледу софтвера као ауторског дела, чија својства често личност ко-
рисника потискују у други план, на рачун привредне активности. Тако, 
критеријум делатности наследника може да буде одлучујући када је реч 
о лиценци за производњу и стављање у промет, с обзиром на наглашене 
тржишне импликације искоришћавања.

Проблем може да проистекне из околности да више наследника 
наставља делатност. Тада је могуће да давалац лиценце улази у уговорни 
однос и са својим конкурентима, којима иначе не би уступио наведена 

26 ЗОО, чл. 711 ст. 2.
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овлашћења. Исто тако, замисливо је да давалац једноставно нема ин-
терес да на страни сауговарача има више лица.27 Закон се о овоме не 
изјашњава изричито, али како се тиме доводи у питање сврха уговора и 
очекивања даваоца лиценце, сматрамо да њему може, због промењених 
околности, да се призна право на раскид уговора са наследницима пре-
ма којима не жели даље да се обавезује, или да уговор откаже, уколико 
је неодређеног трајања.

Када је уговором о лиценци софтвера уступљено само овлашћење 
употребе, делатност наследника може да буде релевантна уколико је со-
фтвер намењен задовољавању пословних потреба. У супротном, мада 
је у пракси скоро незамисливо да се искључива лиценца дâ за софтвере 
друге намене, стицалац лиценце постаје наследник који је према општим 
правилима о подели заоставштине овлашћен да врши права, односно 
обавезе из уговора о лиценци оставиоца.

С друге стране, престанак правног лица као стицаоца лиценце 
такође може да има различите последице, сходно начину на који је он 
изгубио правни субјективитет. Без намере да на овом месту детаљно 
улазимо у овај проблем,28 напоменућемо само типичне случајеве.

На првом месту истичемо статусне промене које се тичу власни-
ка предузећа. Сходно Закону о ауторском и сродним правима, промена 
власника не утиче на уговорни однос уколико је стицалац лиценце но-
силац искључивог овлашћења. У том случају, новонастали привредни 
субјект стиче уступљено овлашћење и без посебне дозволе аутора, од-
носно његових наследника.29 Реч је, дакле, о транслативном преносу са 
једног на другог субјекта, те уступљено овлашћење заправо представља 
део имовинске масе која прати судбину правног лица. Ипак, с обзиром 
на то да је уступљено овлашћење, посебно када је реч о производњи и 
стављању у промет, у тесној вези са остваривањем економске добити, 
могуће је да се променом власника угрози тржишна позиција даваоца 
лиценце. До тога најчешће долази када је нови власник конкурент дава-
оцу. Међутим, ништа мањи значај нема ни чињеница да давалац лицен-
це нема интереса да са следбеником настави уговорни однос, због тога 
што он није довољно тржишно афирмисан. Тада би, слично наведеном 
у погледу наследника физичког лица, давалац био овлашћен на раскид 
уговора, односно отказ.

27 С. Перовић, Коментар Закона о облигационим односима, Књига II, у вези са чл. 711 
ст. 2, стр. 1246.

28 У вези са престанком привредних друштава видети односне одредбе Закона о при-
вредним друштвима, Сл. гласник РС, бр. 125/04.

29 ЗАСП, чл. 64 ст. 2.
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Потоњи легитимни интерес даваоца лиценце изричито је законом 
заштићен у случајевима када имовину правног лица треба поделити 
између чланова, односно повериоца, код стечаја и ликвидације. Наиме, 
полазећи управо од ризика да лица овлашћена на искоришћавање со-
фтвера у складу са преузетим правима и обавезама постану субјекти 
са којима сâм давалац не би закључио уговор, Закон о облигационим 
односима предвиђа да он уговор може да раскине.30

III Правне последице престанка уговора
о лиценци софтвера

1. Правне последице престанка уговора по самом закону

Када је уговор о лиценци софтвера престао да производи дејство 
због чињеница за које сам закон предвиђа такве последице, гашење 
међусобних права и обавеза за будући период је природна правна по-
следица престанка. То, дакле, значи да њих уговор више не обавезује, 
али примљено на име испуњења они задржавају, јер је то управо и била 
сврха уговора који је престао.

2. Правне последице престанка уговора вољом уговорних 
страна

Уколико је уговор о лиценци престао вољом уговорних страна, 
правне последице зависе од тога да ли је она мотивисана или не.

Наиме, редован начин престанка уговора о лиценци закљученог 
на неодређено време јесте отказ. Стога, воља једне стране да оконча уго-
ворни однос не може да буде санкционисана, јер би у супротном даље 
обавезивање било принудно. То би се противило приватноправној при-
роди односа. Следствено, правне последице отказа уговора протежу се 
на будући период. У том смислу, уколико су доспеле обавезе извршене, 
остварена је и сврха уговора. Уколико нису, друга страна има право да 
захтева испуњење.31 Изузетно, страна која је отказала уговор може да 
буде обавезана на накнаду штете сауговарачу уколико је пропустила да 
га обавести о својој намери. Примера ради, могуће је да давалац лицен-
це учини додатне трошкове због отклањања грешака у софтверу који 
стицалац заправо више и не жели да употребљава.

30 ЗОО, чл. 711 ст. 3.
31 ЗОО, чл. 358 ст. 6.
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Правне последице ex futuro односе се и на престанак уговора рас-
кидом од стране једног уговарача, с обзиром на то да је у питању уговор 
са трајним престацијама. Ипак, у зависности од околности због којих се 
овлашћује уговорна страна да захтева раскид, последице окончања уго-
ворног односа на овај начин се донекле разликују. Из тих разлога, Закон 
о облигационим односима препознаје и отказ и раскид као начине пре-
станка уговора о лиценци.

Уопштено, уговор о лиценци више не производи дејства, али да-
валац, односно стицалац лиценце може надаље имати обавезе које про-
истичу управо из чињенице да је уговор раскинут. Следствено, могу да 
се разликују дејства раскида због неиспуњења уговора и раскида због 
промењених околности.

Неиспуњење обавеза као узрок раскида је околност која произлази 
из несавесног и непоштеног поступања друге уговорне стране. Стога пре-
станак уговора не може да буде задовољавајућа санкција, јер би савесни 
уговорник трпео штетне последице. Тако, поред тога што није остварио 
сврху уговора, извршавање обавеза без адекватне противчинидбе би за 
њега представљало неоправдано улагање. Из тих разлога, сходно општим 
правилима облигационог права, он има право да му се врати оно што 
је на име уговором преузетих обавеза дао.32 Ако и давалац и стицалац 
лиценце имају право на такав захтев, узајамна враћања се врше по пра-
вилима за извршење двостраних уговора.33 При том, свака страна дугује 
другој накнаду за користи које је у међувремену имала од онога што је 
дужна вратити, односно накнадити, а ако је предмет обавезе новац, дуж-
на је платити камату од дана када је примила исплату.

Сходна примена ових општих правила о раскиду уговора због 
неиспуњења у погледу уговора о лиценци софтвера ипак захтева 
одређену пажњу. Специфичности проистичу из нематеријалне природе 
предмета престације. У том смислу, поставља се питање да ли је могуће 
извршити повраћај датог, полазећи од чињенице да се искоришћавање 
софтвера заправо заснива на искоришћавању сазнатих информација. 
Сходно томе, оно што се налази у сфери сазнања не може се вратити 
свом извору.

Није замисливо, примера ради, да стицалац лиценце након рас-
кида уговора због неплаћања лиценцне накнаде врати даваоцу добијена 
упутства или обавештења или сазнања стечена обуком кадрова. Једина 
објективно могућа последица у таквим случајевима јесте престанак 
искоришћавања тако добијених информација, што и иначе следи након 
окончања уговорног односа. Из тих разлога, дејство раскида се прибли-

32 ЗОО, чл. 132 ст. 2.
33 ЗОО, чл. 132 ст. 3.
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жава дејству престанка уговора отказом једне уговорне стране. Разлика 
је у томе што друга страна има право да захтева накнаду евентуалне 
штете. Она може да произлази из околности да је савесна страна испуни-
ла своју обавезу или предузела одређене чинидбе ради испуњења своје 
обавезе или једноставно због тога што сврха уговора није остварена.34 
Такав закључак проистиче и из аналогне примене одредби Закона о об-
лигационим односима о закупу када се уговор отказује због тога што 
закупац ни након опомене закуподавца не престане да употребљава 
ствар противно уговору или њеној намени, те постоји опасност знатне 
штете за закуподавца (што је у погледу неовлашћене употребе софтвера 
несумњиво)35 или због тога што није плаћена закупнина.36

Сматрамо да означавање овакве изјаве воље отказом, а не раски-
дом, одговара објективно могућем правном дејству окончања уговорног 
односа условљеном већ самом природом престације. Ипак, чињеница да 
је реч о скривљеном престанку обавезе која води даљим последицама, 
пре свега обавези накнаде штете, применом општих правила о раскиду 
због неиспуњења оставља се простор за такву санкцију. Наравно, уко-
лико је у конкретном случају то могуће и сврсисходно, давалац, односно 
стицалац лиценце ће извршити повраћај датог. Примера ради, када је 
уговором о лиценци уступљено овлашћење на производњу и стављање 
у промет примерака софтвера, након раскида због неиспуњења обавезе 
искоришћавања у уговореном обиму, стицалац лиценце је, сходно оп-
штим правилима, дужан уступити даваоцу лиценце све произведене, 
а непродате, примерке, као и сву накнаду коју је за продате примерке 
остварио, уз повраћај лиценцне накнаде.

Када се, с друге стране, уговор о лиценци раскида због промењених 
околности, не постоји одговорност уговорних страна. Због тога су и прав-
на дејства блажа. Наиме, у овим случајевима не долази до реституције 
(једностране или обостране), али страна која је раскинула уговор може 
да буде обавезана да другој накнади штету коју због тога трпи.37

3. Правне последице престанка уговора због смрти, стечаја 
или ликвидације

Како је већ речено, чињеница престанка правног субјективитета 
у појединим случајевима доводи аутоматски до престанка уговора о ли-
ценци, при чему у погледу последица важи речено за престанак уговора 
по самом закону. У другим случајевима, судбина уговора зависи од воље 

34 ЗОО, чл. 124 и чл. 132 ст. 1.
35 ЗОО, чл. 582.
36 ЗОО, чл. 584.
37 ЗОО, чл. 133 ст. 5.
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уговорних страна, односно наступеле околности могу да буду разлог за 
раскид или отказ уговора.

Када се уговор раскида због промењених околности или неиспу-
њења, у погледу дејства се примењују општа правила ових института, 
уз уважавање наведених посебности. Међутим, уколико се уговор рас-
кида због саме чињенице престанка правног субјективитета, последице 
окончања уговорног односа су донекле специфичне.

Чињеница да је релевантна околност нескривљена упућује на при-
мену правила о раскиду уговора због промењених околности, односно 
отказу. Ипак, разлог због којег се уговорна страна одлучује на окончање 
уговорног односа, најчешће заштита од конкуренције, оправдава и при-
мену правила о реституцији као својеврсној санкцији за скривљени рас-
кид, у смислу напред наведеног. Наравно, у сходној мери, с обзиром на 
речено о предмету престације.

4. Поједина дејства уговора о лиценци софтвера након
престанка уговорног односа

Давалац и стицалац лиценце након окончања уговорног односа 
престају бити у односу међусобних дуговања и потраживања. Међутим, 
на известан начин, садржина појединих уступљених овлашћења, 
због саме њихове природе, доводи до продуженог дејства уговора у 
одређеним сегментима.

Тако, уколико је уговором о лиценци уступљено овлашћење за 
производњу и стављање у промет, престанком уговора стицалац губи 
право да га даље врши. Ипак, у појединим случајевима сврха уговора 
није до краја испуњена, уколико стицаоцу лиценце нису на очекивани 
начин враћени уложени трошкови. Наиме, могуће је да је он произвео 
и пласирао на тржиште уговорени број примерака софтвера, али да их 
није продао и тиме остварио добит. Из тих разлога, он може да прода 
примерке софтвера, који су већ произведени, односно стављени у про-
мет. То представља заправо вршење уступљеног овлашћења и након 
престанка самог уговора, али у ограниченој мери. С тим у вези стоји 
и право даваоца лиценце да захтева накнаду, када се она одређује пре-
ма броју продатих примерака, али и извештај о обиму искоришћавања, 
иако је уговор престао.

Још уочљивије продужено дејство уговора наступа када су са 
уступљеним овлашћењем искоришћавања стицаоцу лиценце саопште-
не информације које представљају пословну тајну даваоца лиценце. 
Разумљиво, престанком уговора стицалац лиценце нема право да ко-
ристи ни тајне информације. Ипак, он има обавезу да их и даље чува 
у тајности, односно да обезбеди да трећа лица не могу да им приступе. 
Потоње важи све док такве информације имају карактер пословне тајне, 
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чак и када је уговор о лиценци престао због истека ауторскоправне за-
штите, а он наставио слободно да искоришћава софтвер. 38

5. Посебно о престанку open source уговора о лиценци софтвера
За разлику од редовног дејства pro futuro, наступање раскидног 

услова код open source уговора о лиценци има за последицу „активирање“ 
ауторског права које је сам аутор давалац лиценце „суспендовао“. Дру-
гим речима, након што корисник прекрши услове уговора, давалац ли-
ценце се не позива на неиспуњење обавезе, већ на повреду ауторског 
права на предметном софтверу. Наиме, за одређене чинидбе је постојала 
сагласност под раскидним условом ретроактивног дејства. У том смислу, 
наступањем услова се сматра да уговор није ни био закључен. Следстве-
но, одговорност корисника у овом случају није уговорна, већ деликтна, 
због чега се примењују односна правила о накнади штете.

Sanja RADOVANOVIĆ, PhD
Junior Faculty Member at the Faculty of Law University of Novi Sad

TERMINATION OF SOFTWARE LICENCE 
AGREEMENT AND LEGAL CONSEQUENCES

Summary

Nowadays, the soft ware usage is, in a certain way, an imperative in busi-
ness and daily life.  Since the soft ware is protected by Intellectual Property Law, 
the license agreement is a legal basis for such use.  In addition, this contract, even 
if not expressly time-limited, it cannot bind the parties indefi nitely.  Th erefore, 
questions of his termination and the legal consequences arising from it, have 
an important place in the practical analysis of the soft ware license agreement. 
 In this paper we will discuss diff erent ways of the termination of license agree-
ment, and in this regard, various legal consequences.  Th e license agreement can 
be terminated ipso iure or by the will of the parties.  Termination of the con-
tract, furthermore, has the eff ect of the future, ex nunc.  Th us, the mutual rights 
and obligations of the parties shall be extinguished.  Th is fact, however, does not 
exhaust the question of the legal eff ect of terminating, but, consequently, the 
intangible nature of the subject contracts, create some new dilemmas.

Key words: soft ware, licence agreement, expiration of time, termination, 
breach of contract, non-transferable rights, transferable rights.

38 У складу са чл. 6 и чл. 8 Закона о заштити пословне тајне (Службени гласник РС, бр. 
72/2011).
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научни сарадник, Институт за упоредно право, Београд

ПРЕДЛОГ НОВОГ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ
ПРОНАЛАЗАКА У ЕУ – ПАТЕНТ УНИЈЕ

Резиме

У раду се анализира нови систем заштите проналазака у 
ЕУ предвиђен Предлогом уредбе Европског парламента и Савета о 
спровођењу ближе сарадње у области стварања заштите патентом 
Уније и Предлогом уредбе Савета о спровођењу ближе сарадње у обла-
сти стварања заштите патентом Уније која се тиче превођења. На-
кон уводних напомена о развоју идеје о успостављању новог система за-
штите проналазака у ЕУ, први део рада је посвећен европском патенту, 
будући да патент Уније почива на систему заштите Европског завода 
за патенте. У другом делу рада је представљен патент Уније предложен 
двема уредбама. Посебна пажња посвећена је предностима система за-
штите патентом Уније у односу на систем који се примењује у оквиру 
Европског завода за патенте. У трећем делу рада, аутор разматра нека 
спорна питања у вези са патентом Уније, као што су режим превођења, 
легалност покретања ближе сарадње и предложени суд за патентне спо-
рове.

Кључне речи: патент Уније, европски патент, Европска унија, режим 
превођења, ближа сарадња.
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I Уводне напомене

Након скоро четрдесет година, државе чланице ЕУ успеле су да 
постигну договор у вези са системом заштите проналазака у ЕУ. Патент 
Уније ће омогућити да се поједностави административни поступак и 
значајно смање трошкови заштите проналазака на европском тлу.

Дискусија о патенту Уније траје неколико деценија, а једно од 
најспорнијих питања је режим превођења. Због недостатка сагласности 
међу европским државама пропало је неколико покушаја да се успоста-
ви јединствени систем заштите проналазака у ЕУ: Конвенција о кому-
нитарном патенту, потписана у Луксембургу 1975. године, никада није 
ратфикована, Споразум о комунитарном патенту из 1983. године прет-
рпео је исту судбину као и Конвенција, а Уредбу о комунитарном патен-
ту из 2004. године није одобрио Савет.

Европска комисија је још 1. јула 2000. предложила доношење Уред-
бе о комунитарном патенту (који је, након ступања на снагу Уговора из 
Лисабона, прерастао у патент Уније).1 Три године касније, 23. децембра 
2003. Комисија је изнела предлог о оснивању Суда за комунитарни па-
тент. Тек 7. децембра 2009. у Савету је постигнут политички споразум 
о патенту Уније и успостављању правосудног система надлежног за 
спорове у вези са европским патентом и патентом Уније. У том смислу, 
урађен је предлог међународног споразума који је требало да се потпи-
ше са трећим земљама чланицама Европског завода за патенте (ЕЗП), тј. 
оним земљама које нису чланице ЕУ. Савет је предлог проследио Суду 
правде ЕУ, како би он дао мишљење о успостављању суда надлежног за 
спорове у вези са европским патентом и патентом Уније.

Комисија је 1. јула 2010. предложила и уредбу о режиму превођења 
који ће се примењивати на патент Уније. Предвиђено је да се патент 
Уније преводи на један од три званична језика ЕЗП: француски, енгле-
ски или немачки. Међутим, овај систем превођења је од самог почетка 
наишао на отпор појединих држава чланица ЕУ.

У оквиру стратегије „Европа 2020“, Комисија је 6. октобра 2010. 
покренула иницијативу „Унија за проналаске“ која садржи део посвећен 
патенту Уније. Упркос напорима Белгије (земља председавајући ЕУ у 
другој половини 2010. године) да се изнађе компромисно решење када је 
реч о превођењу патената Уније, државе чланице, на састанку 10. новем-
бра 2010., нису успеле да постигну договор. Стога је, месец дана касније, 
10. децембра 2010., дванаест земаља ЕУ (Данска, Естонија, Финска, Фран-

1 Уговором из Лисабона, који је ступио на снагу 1. децембра 2009. године, укинута је 
тзв. трипартитна структура ЕУ и „избрисане“ су разлике међу стубовима, а Уговор 
о оснивању Европских заједница је прерастао у Уговор о функционисању Европске 
уније.
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цуска, Немачка, Литванија, Луксембург, Холандија, Пољска, Словенија, 
Шведска и Велика Британија) званично затражило покретање меха-
низма ближе сарадње. Два дана након подношења захтева, Комисија је 
предложила текст о успостављању ближе сарадње у области стварања 
заштите патентом Уније.

Ближа сарадња је правни инструмент предвиђен Оснивачким 
уговорима ЕУ који омогућава одређеном броју држава чланица да про-
дубе интеграциони процес између себе у одређеним областима, након 
одобрења Савета и Европског парламента. На основу Уговора из Ли-
сабона за добијање одобрења за покретање ближе сарадње потребна 
само квалификована већина у Савету. Захваљујући овој могућности, 
премошћено је противљење појединих земаља предложеном режиму 
превођења патента Уније.

У фебруару 2011. године још тринаест држава чланица ЕУ при-
кључило се ближој сарадњи, тако да су изван сарадње остале само 
Италија и Шпанија. Да би се могла покренути ближа сарадња, потреб-
но је одобрење Европског парламента и Савета. Европски парламент је 
одобрио покретање ближе сарадње 15. фебруара 2011. а Савет 10. марта 
2011.

У међувремену, 8. марта 2011., пристигло је негативно мишљење 
Суда правде ЕУ о успостављању суда за патентне спорове. Наиме, Суд 
правде се изјаснио да је споразум о оснивању Суда за европски патент и 
патент Уније није у складу са Оснивачким уговорима.

Месец дана након добијања одобрења од Савета, 13. априла 2011. 
Комисија је спровела у дело одлуку двадесет пет земаља и предложила 
две уредбе о патенту Уније: Предлог уредбе Европског парламента и Са-
вета о спровођењу ближе сарадње у области стварања заштите патен-
том Уније (која се доноси у поступку саодлучивања Савета и Европског 
парламента)2 и Предлог уредбе Савета о спровођењу ближе сарадње у 
области стварања заштите патентом Уније која се тиче превођења (коју 
усваја Савет једногласно, након консултовања Европског парламента).3

Дана 30. маја 2011. Италија и Шпанија су поднеле тужбу Суду 
правде ЕУ против одлуке Савета од 10. марта 2011. којом се одобрава 

2 Предлог Уредбе Европског парламента и Савета о спровођењу ближе сарадње у 
области стварања заштите патентом Уније (Proposal for a Regulation of the Euro-
pean Parliament and of the Council implementing enhanced cooperation in the area of 
the creation of the unitary patent protection, COM (2011)215 fi nal; даље у фуснотама: 
РУПП).

3 Предлог Уредбе Савета о спровођењу ближе сарадње у области стварања заштите 
патентом Уније која се тиче превођења (Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council implementing enhanced cooperation in the area of the 
creation of the unitary patent protection with regard to the applicable translation ar-
rangements agreement, COM (2011)216 fi nal; даље у фуснотама: РУППАТАА).
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покретање ближе сарадње. Суд правде још није донео одлуку поводом 
ове тужбе.

Дакле, у току 2011. године замисао о успостављању заштите па-
тентом Уније јесте правно уобличена, али пројекат није у потпуности 
довршен. Остало је отворено питање седишта суда за патенте споро-
ве. Држава у којој буде успостављен овај суд имаће велике економске 
користи (отварање адвокатских канцеларија, администрација, итд.) и 
уживаће углед у свету иновација, као Лондон у свету финансија или си-
ликонска долина у области истраживања и развоја. Управо то је основ-
ни разлог што Велика Британија, Француска и Немачка не могу да се 
договоре да ли да седиште суда буде у Лондону, Паризу или Минхену.

Расправа између ове три земље и пролонгирање ступања на снагу 
патента Уније наишло оштре реакције европских званичника.4 Очекује 
се да ово питање буде решено до половине 2012. године како би патент 
Уније коначно заживео.

Будући да патент Уније почива на систему који се примењује у 
оквиру ЕЗП-а, у првом делу рада биће представљен систем зашти-
те европским патентом. Други део рада биће посвећен патенту Уније 
предвиђеном Предлогом уредбе Европског парламента и Савета о 
спровођењу ближе сарадње у области стварања заштите патентом Уније 
и Предлогом уредбе Савета о спровођењу ближе сарадње у области 
стварања заштите патентом Уније која се тиче превођења. У трећем делу 
рада, аутор ће размотрити нека спорна питања у вези са патентом Уније 
која се тичу режима превођења, легалности покретања ближе сарадње и 
предложеног суда за патенте спорове.

II Европски патент

Европски завод за патенте основан је 1977. године у Минхену, 
након ступања на снагу Конвенције о европском патенту (КЕП), пот-
писане 1973. године. Ова независна паневропска организација, коју су 
основале четири земље (Немачка, Француска, Италија и Холандија), да-
нас окупља тридесет осам држава чланица5 и запошљава више од се-

4 Овакво понашање посебно је осудио председник Комисије Жозе Мануел Барозо 
(José Manuel Barroso). Он је у јануару месецу 2012. године у Европском парламенту 
изјавио да је хитно да државе чланице постигну договор у вези са седиштем суда и 
да се не може дозволити да пројекат, после свега, блокирају три државе чланице и 
то само због места у коме ће бити седиште суда.

5 Поред двадесет седам земаља ЕУ, чланице ЕЗП су и Албанија, Хрватска, Исланд, 
Лихтенштајн, Бивша југословенска република Македонија, Монако, Норвешка, 
Сан Марино, Србија, Швајцарска и Турска.
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дам хиљада међународних службеника распоређених између седишта у 
Минхену и огранака у Хагу, Берлину и Бечу.

Конвенција о европском патенту, с једне стране, има регионални 
карактер, тe јој, под одређеним условима, могу приступити само европ-
ске државе. С друге стране, круг проналазача, односно њихових прав-
них следбеника који имају право да се позивају на ову конвенцију није 
ограничен држављанством, пребивалиштем/седиштем или другом прав-
ном чињеницом. Дакле, свако правно и физичко лице на свету може да 
поднесе европску пријаву и под предвиђеним условима добије европски 
патент.

Материјално европско патентно право чини скуп норми, сад-
ржаних у КЕП-у, којима се одређује: предмет патентне заштите, услови 
патентибилности проналаска, лица која имају право на европски па-
тент, правне последице европске пријаве и европског патента, дужина 
трајања европског патента и утицај европског патента на национални 
правни систем.

Међутим, материјално европско патентно право на наднационални 
начин уређује патентну заштиту проналаска само у одређеном интерва-
лу, тј. од тренутка подношења европске пријаве до тренутка признавања 
европског патента. „Од тренутка признања европског патента, у начелу, 
престаје, применљивост наднационалних норми, те се европски патент 
распада на онолики број независних националних патената, колико има 
земаља чланица КЕП-а које је пријавилац у европској пријави назначио 
као државе у којима жели патентну заштиту за свој проналазак. Сваки 
од тих патената, који се даље назива европски патент, наставља да траје 
у појединој држави, подвргнут прописима националног патентног пра-
ва. Његова судбина је независна у односу на судбину осталих европских 
патената за исти проналазак, који су признати на основу исте одлуке.“6

Поступак признања европског патента отпочиње подношењем 
пријаве европског патента (европске пријаве) ЕЗП или националној 
патентној управи земље чланице, која је прослеђује ЕЗП. Европска 
пријава се подноси на једном од службених језика ЕЗП. Могуће је да се 
пријава поднесе и на другом језику, али само ако је то службени језик у 
оној држави чија је патента управа извршила пријем патентне пријаве. 
У том случају, у року од три месеца по подношењу, али не и после исте-
ка од тринаест месеци од датума првенства, мора да се достави превод 
европске пријаве на један од службених језика ЕЗП.

Након провере испуњености основних формалних услова уредно-
сти, европској пријави се признаје датум подношења. „Та чињеница има 
ефекат правне фикције да је тог дана у свим назначеним државама под-

6 С. Марковић, Право интелектуалне својине, Источно Сарајево, 2007, стр. 349.
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несена национална пријава патента.“7 Затим, уколико је потребно, ЕЗП 
заједно са пријавиоцем врши формалне исправке у пријави. Истовре-
мено се почиње са израдом решершног извештаја, како би се утврдило 
релевантно стање технике. На основу извештаја, ЕЗП оцењује новост 
и иновативни ниво пријављеног проналаска. Након тога се извештај, 
заједно са копијом пописаних докумената, шаље пријавиоцу.

По истеку рока од осамнаест месеци, ЕЗП објављује европску 
пријаву заједно са решершним извештајем. Иначе, објава ове европске 
пријаве има у свим назначеним државама дејство националне објаве 
пријаве патента.

Током шест месеци од објављивања европске пријаве, пријавилац 
има право да поднесе ЕЗП захтев за потпуно испитивање услова за 
признање европског патента. У случају да пријавилац не поднесе та-
кав захтев, сматра се да је европска пријава повучена. Циљ потпуног 
испитивања је да се установи да ли пријављени проналазак испуњава 
материјалноправне услове за патентну заштиту. У тој фази поступка, 
ЕЗП је у контакту са пријавицем који има могућност да врши измене у 
патентној пријави, водећи рачуна да оне не излазе из оквира садржаја 
првобитне пријаве. По завршетку потпуног испитивања, ЕЗП доноси и 
објављује одлуку о томе да ли признаје европски патент или не.

Европски патент траје двадесет година почевши од датума 
подношења европске пријаве, посебно у свакој држави која је назначена 
у пријави. У тим земаљама, европски патент има дејство као и национал-
ни патент. Дакле, повреде европског патента се расправљају искључиво 
према националном праву државе у којој је дошло до повреде.

У случају да неко сматра да је европски патент признат упркос 
томе што услови за признање нису били испуњени, поступак поништаја 
европског патента се води у свакој од држава у којој је патент признат. 
КЕП прописани су само јединствени разлози за поништај европског па-
тента.

Дакле, једино је поступак за добијање европског патената цен-
трализован и он се завршава издавањем онолико националних патена-
та колико је држава наведено у пријави. Једном када ЕЗП изда патент, 
он мора да буде признат у свакој држави уговорници која је назначена 
у пријави. Другим речима, европски патент постаје сноп националних 
патената.8

Превођењем на националне језике патентних списа и патент-
них захтева повећавају се трошкови, што представља велики про-

7 Ibid., стр. 352.
8 Marc Rees, „Le brevet unique européen et logiciel“, доступно на адреси: http://www.

pcinpact.com/dossier/brevet-unitaire-europeen-logiciel-/205-5.htm, 21.3.2012. 
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блем државним истраживачким телима, а посебно малим и средњим 
предузећима. Поврх тога, одржавање европског патента подразумева и 
плаћање годишње таксе у свакој земљи, као и регистрацију сваког пре-
носа и других права. Власници патената су такође принуђени да, у свакој 
држави у којој је европски патент признат, плаћају заступнике који воде 
рачуна о усаглашавању европског патента са националним прописима у 
овој области.

Услед високих трошкова, али и веома сложеног поступка, европ-
ски проналазачи се најчешће опредељују да ограниче заштиту својих 
проналазака на само неколико држава уговорница ЕЗП (у просеку у пет 
држава). С обзиром на то да проналасци не уживају заштиту у појединим 
држава, они могу бити предмет кривотворења чиме се повећава тргови-
на производима насталим повредом патента. 9

Како би се смањили трошкови превођења, 2005. године је потпи-
сан Лондонски споразум.10 Овај споразум је ступио на снагу 1. маја 
2008. и за сада га је прихватило само петнаест држава чланица ЕЗП. 
Споразумом су предвиђене две ситуације. С једне стране, државе 
потписницекоје као званични језик користе један од језика ЕЗП су у 
потпуности ослобођене захтева за превођењем. Дакле, једном када ЕЗП 
објави патент, никакво даље признање или превођење није потребно. С 
друге стране, остале земаље потписнице имају две могућности: да иза-
беру један од језика ЕЗП и траже да се цео патент преведе на тај језик 
или да захтевају само превод патентног захтева на свој језик. На овај 
начин су, трошкови превођења, смањени за чак 30 одсто.11 Ипак, Спо-
разум из Лондона се не примењује у шеснаест држава чланица ЕУ, које и 
даље захтевају превод целог патента на свој званични језик.

Квалитет патената који издаје ЕЗП је резултат веома строгог и 
детаљног поступка доделе и признат на међународном нивоу од стране 
великих завода за патенте у свету, попут Сједињених Америчких Држа-
ва, Јапана, као и Кине и Јужне Кореје, са којима ЕЗП сарађује. Чињеницу 
да су патенти које додељује ЕЗП изузетног квалитета, потврђује и веома 
низак проценат спорова у вези са европским патентом: три до пет одсто 
спорова у поређењу са 30 одсто таквих спорова у САД.12

9 E. Bonadio, „Th e EU Embraces Enhanced Cooperation In Patent Matters: Towards A 
Unitary Patent Protection System“, European Journal of Risk Regulation, бр. 3/2011, стр. 
417.

10 Споразум од 17. октобра 2000. о примени члана 65 КЕП-а (Лондонски споразум).
11 E. Bonadio, нав. чланак, стр. 417.
12 Током 2009. години у Европски завод за патенте је пристигло око 134.500 пријава, 

а од чега је само 52 хиљаде, тј. 38 одсто, проналазака добило заштиту европским 
патентом. Дакле, поступак је веома селективан.
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III Патент Уније

Предлогом уредбе Европског парламента и Савета о спровођењу 
ближе сарадње у области стварања заштите патентом Уније и Предло-
гом уредбе Савета о спровођењу ближе сарадње у области стварања за-
штите патентом Уније која се тиче превођења прописани су услови за 
успостављање новог система заштите проналазака на тлу ЕУ.

1. Правни основ Предлога уредбе о патенту Уније

Правни основ предлога ове две уредбе представљају Уговор о 
функционисању ЕУ и сама Конвенција о европском патенту.

С једне стране, Уговором о функционисању ЕУ је предвиђено да 
у оквиру постојања и функционисања унутрашњег тржишта, Европ-
ски парламент и Савет, одлучујући у складу са редовним законодавним 
поступком, утврђују мере у вези са оснивањем европских тела у циљу 
обезбеђења униформне заштите права интелектуалне својине у Унији 
и успостављања централизованог система ауторизације, координације 
и контроле на нивоу Уније.13 Савет одлучујући у складу са посебним 
законодавним поступком, утврђује уредбама режиме превођења на ев-
ропском нивоу. Савет одлучује једногласно, после консултовања Европ-
ског парламента.14

С друге стране, Конвенцијом о европском патенту је предвиђено 
да група држава уговорница КЕП-а, која предвиди у посебном споразу-
му да европски патенти признати за те земље имају јединствени карак-
тер на њиховим територијама, може предвидети да европски патенти 
могу бити само заједно признати за све те земље.15 Сходно томе ЕЗП 
признаје патент Уније који има исте последице у свим државама учес-
ницама. Дакле, није потребно да патент буде признат у свакој држави 
понаособ.16 Иначе, патент Уније постојаће заједно са националним и ев-
ропским патентом. Стога јединствени поступак испитивања спроводи 
ЕЗП.

13 Чл. 118, ст. 1 Уговора ФЕУ.
14 Чл. 118, ст. 2 Уговора ФЕУ.
15 КЕП, чл. 142.
16 Међутим, поједини аутори сматрају да члан 142 КЕП-а не може представљати 

правни основ за доношење уредбе. На основу овог члана, споразум између држава 
потписница мора бити заснован на акту међународног права, док је у конкретном 
случају реч о уредби ЕУ, која је унутрашњи законодавни акт ЕУ. Имајући у виду да 
Унија није држава уговорница КЕП-а, може се довести у питање овлашћење да се 
успостави један такав споразум.
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2. Карактеристике патента Уније

Супротно претходним неуспелим покушајима да се успостави пра-
ви комунитарни патент, Предлог уредбе о спровођењу ближе сарадње у 
области стварања заштите патентом Уније се зауставља на томе да де-
финише патент Уније као класични европски патент који издаје ЕЗП, 
коме се само додаје атрибут „Уније“. Патенти који су оквалификовани 
као патенти Уније ће моћи да буду добијени, ограниченим, пренесени, 
опозвани или проширени само за све државе чланице ЕУ (са изузетком 
Шпаније и Италије).

Иначе, патент Уније постојаће заједно са националним и европ-
ским патентом. Стога јединствени поступак испитивања спроводи ЕЗП 
и док се не призна европски патент, пријавилац има могућност да иза-
бере између следећих опција:

• да тражи европски патент у свим државама које учествују у 
ближој сарадњи;

• да тражи европски патент у свим државама које учествују у 
ближој сарадњи, али и у одређеним другим државама уговорни-
цама КЕП-а (укључујући и земље ЕУ које не учествују у ближој 
сарадњи);

• да се определи за стару могућност, тј. тражи европски патент, 
одређујући појединачно земље које су чланице КЕП.

Власници европског патента, који је признао ЕЗП, могу се опреде-
лити за заштиту патентом Уније тако што ће послати посебан захтев 
у року од месец дана од када је признање објављено у Европском па-
тентном билтену. Заштита ће ипак важити ретроактивно на територији 
држава учесница од дана објављивања признања у Европском патент-
ном билтену. Кључне одредбе којима се регулише патент Уније су слич-
не онима које постоје у већини националних патентних закона: нпр. 
одредбе о оквиру заштите,17 ограничењу права,18 исцрпљењу права19 
итд.

Ипак, овом уредбом предвиђено је једно ново решење у вези са 
ограничењем или повлачењем патента на основу губитка новости. У 
случају ограничења или повлачења на основу губитка новости у складу 
са КЕП-ом,20 ограничење или повлачење патента Уније важиће само у 
државама учесницама које су биле назначене у ранијем европском па-

17 РУПП, чл. 6 и 7.
18 РУПП, чл. 8.
19 РУПП, чл. 9.
20 КЕП, чл. 54, ст. 3.
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тентном захтеву.21 Другим речима, уколико је неко поднео европски па-
тентни захтев (у вези са сличним проналаском) у земљи која учествује 
у ближој сарадњи пре подношења европског патентног захтева који до-
води до добијања патента Уније (и сходно томе овај каснији патент је 
ограничен или повучен), ограничавање или повлачење таквог патента 
ће важити само у тој држави чланици. То значи да ће поље заштите или 
чак доступност заштите бити или смањена или искључена у одређеним 
државама ЕУ, али не и у осталима. С обзиром на то да не гарантује 
јединствену заштиту патентом Уније у свим државама чланицама које 
учествују у ближој сарадњи, ова одредба је премет оштрих критика. 
Наиме, овакав сценарио представља супротност патенту Уније, тачније 
самом циљу коме предвиђени систем тежи, а то је правна сигурност.22

3. Предности патента Уније

Патент Уније има најмање две предности у односу на европски 
патент. Пре свега, он ће се ослањати, тј. користиће квалитет рада ЕЗП 
који наставља да издаје европске патенте према досадашњем поступку. 
Будући да ће патент Уније од самог почетка бити признат у свим држа-
вама чланицама које учествују у ближој сарадњи, пријавилац ће плаћати 
само једну таксу за признање патента Уније. На тај начин ће трошкови, 
који представљају озбиљну препреку заштити патента у више држава 
чланица ЕУ, бити битно смањени.

Друга предност везана је за хармонизовани систем спорова. На 
основу система заштите који примењује у случају европског патента, за 
спорове су надлежни национални судови држава чланица. Међутим, 
догађа се да ови судови држава чланица доносе супротне пресуде, чак је 
било и случајева да судови унутар једне исте државе различито пресуђују 
(нпр. судови Енглеске и Шкотске). Стога је предвиђено оснивање суда 
за патентне спорове који се тичу европског патента и патента Уније који 
ће бити надлежан за све државе чланице ЕУ.

IV Спорна питања у вези са патентом Уније

Дискусију о успостављању комунитарног патента, који је касније 
прерастао у патент Уније, карактерише широки консензус како у поли-
тичким, тако и академским круговима о његовој економској неопходно-
сти. По том питању, двадесет седам држава чланица ЕУ се у потпуности 
сложило. Према томе, око кључних одлика патента Уније је мање више 

21 РУПП, чл. 5.
22 E. Bonadio, нав. чланак, стр. 418.
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одавно постигнут договор: патентибилност ће се утврђивати према про-
писима КЕП-а, док ће се на његов каснији „живот“ (тј. његово дејство) 
примењивати уредба ЕУ.

Једино око чега државе чланице нису могле никако да се сложе 
био је режим превођења патента Уније. Стога је и покренут је механи-
зам ближе сарадње. Међутим, поједини аутори доводе у питању легал-
ност успостављања механизма ближе сарадње у овој области. Осим тога, 
оснивање патентног суда надлежног за спорове у вези са европским па-
тентом и патентом Уније такође је тема оштрих расправа.

1. Режим превођења

Двадесет седам држава чланица ЕУ дуго времена није могло да 
се сложи око режима превођења патената Уније, прецизније ширине 
захтева за превођењем у управном поступку. У 2011. години, Комисија 
је предложила доста амбициозан нацрт, поједностављујући режим 
превођења чак и корак даље од режима предвиђеног КЕП-ом, пре-
ма тзв. Лондонском споразуму. Циљ оваквог предлога Комисије био је 
уштеда како времена, тако и трошкова пријавиоца патената. На осно-
ву овог предлога режим превођења треба буду у складу са КЕП-ом,23 
којом је предвиђено да су патентне пријаве и спецификације на једном 
званичном језику, а да се једино патентни захтеви преводе на друга два 
званична језика ЕЗП. Осим тога, не постоје никакви други захтеви у 
вези са превођењем током управног поступка. Као и према Лондонском 
споразуму, државе чланице су се одрекле права да захтевају додатна 
превођења. Ипак, за разлику од Лондонског споразума, ово се такође 
односи и на даље преводе захтева у управном поступку. Даље превођење 
се предузима само у случају да је патент предмет спора на суду. За так-
ве спорове, странке или суд могу захтевати комплетан превод на језик 
земље у којој је дошло до повреде или језик земље у којој лице које је 
учинило повреду има пребивалишта24 или језик земље у којој се води 
поступак.25 Трошкове превођења сноси власник.26

Овакав режим превођења није наишао на консензус међу држа-
вама чланицама ЕУ, тачније две земље, Шпанија и Италија, нису се сло-
жиле са предлогом. На основу Уговора из Лисабона за доношење зако-
нодавног акта о режиму превођења који се примењује на патент Уније, 
потребна је сагласност свих држава чланица. Управо из тог разлога, 

23 КЕП, чл. 14.
24 РУППАТАА, чл. 4, ст. 1.
25 РУППАТАА, чл. 4, ст. 2.
26 РУППАТАА, чл. 4, ст. 3.
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осталих двадесет пет држава чланица ЕУ одлучиле су се за механизам 
ближе сарадње.

Италија и Шпанија тврде да то што њихови језици нису увршћени 
у званичне језике патента Уније представља дискриминацију. Међутим, 
чини се да играјући на карту националне дискриминације, ове две 
државе дискриминишу Европу вис-а-ви великих земаља као што су 
САД, Јапан, Кина, Јужна Кореја. Патент Уније омогућава да ЕУ буде 
конкурентнија на светском тржишту. Управо у томе лежи интерес да 
двадесет пет земаља иде напред, а то је могуће захваљујући механизму 
ближе сарадње.27

2. Легалност ближе сарадње

Уговором из Лисабона је предвиђено да државе чланице које желе 
да међусобно успоставе ближу сарадњу у оквиру надлежности које нису 
резервисане искључиво за Унију могу користити институције Уније и 
спроводити ту сарадњу применом одговарајућих одредби Уговора.28 
Ближе сарадње су усмерене на фаворизовање остварења циљева Уније, 
заштиту њених интереса и јачање процеса интеграције. Оне су отворене 
у сваком тренутку за све државе чланице.29

Легалност одлуке Савета којом се одобрава ближа сарадња је, од 
самог почетка, предмет дискусије у политичким и академским круго-
вима. У политичким круговима се махом сматра да је ближа сарадња 
оптимално решење за конкретну ситуацију и легитимно средство за 
успостављање заштите патентом Уније. Ипак, део доктрине се не слаже 
са тиме, наводећи да ближа сарадња у области стварања заштите патен-
том Уније има неколико недостатака.

Прво, покретањем ближе сарадње у области стварања заштите 
патентом Уније повређена је одредба Уговора на основу које се ближа 
сарадња не може успоставити у областима које спадају у искључиву над-
лежност Уније. Без обзира на то што поглавље о унутрашњем тржишту 
спада у подељене надлежности између ЕУ и држава чланица, логично је 
да поједини аспекти стварања sui generis права интелектуалне својине не 
могу спадати у подељену надлежност. Наиме, стварање sui generis права 
интелектуалне својине претпоставља један акт ЕУ, тако да би члан 118 
Уговора ФЕУ требало тумачити тако да се односи и на области која ло-
гично искључује надлежности држава чланица.

27 A. Pompidou, „Un brevet unique permettra à l’ Union européenne d’être plus compéti-
tive“, доступно на адреси: http://www.robert-schuman.eu/entretien_europe.php?num=55, 
22.3.2012, стр. 3.

28 Чл. 20, ст. 1 Уговора ЕУ. 
29 Чл. 20, ст. 2 Уговора ЕУ.
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Друго, покретањем ближе сарадње повређени су сами циљеви 
ближе сарадње. Ближа сарадња треба да се користи као ultima ratio у 
случајевима када је доказано да заједничка активност свих држава чла-
ница није могућа. Шта се заправо подразумева под тиме није могућа? 
Да ли се овај предуслов односи на немогућности због различитих ин-
теграционих капацитета држава чланица (могућност/способност за 
интеграцију) или обухвата и немогућности услед различитих ставова и 
недостатка сагласности у Савету (воља/жеља за интеграцијом).30 Уколи-
ко захтев ultima ratio из члана 20 Уговора ЕУ протумачи на овај други 
начин, поједини аутори истичу да постоји ризик да ближа сарадња пре-
расте у инструмент за изврдавање законодавног поступка и (посебно) 
захтева за сагласношћу свих држава чланица предвиђеног Уговором о 
функционисању ЕУ.31

Треће, покретањем овог механизма, повређена је одредба члана 
20 Уговора ЕУ којим је предвиђено да интереси држава чланица које не 
учествују у ближој сарадњи и њихова могућност да се укључе у неком 
каснијем тренутку не смеју бити угрожени сарадњом осталих држава. У 
конкретном случају, режим превођења патента Уније успоставља се уп-
ркос противљењу Шпаније и Италије. Дакле, изгледи да се ове две земље 
укључе у ближу сарадњу у неком каснијем тренутку су мали, наравно, 
осим ако државе не промене мишљење и пристану на услове због којих 
иницијално нису желеле да учествују у сарадњи. Другим речима, бли-
жа сарадња у овом случају омогућава да се успостави систем превођења 
који је изабрала већина против воље мањине с намером да се превазиђе 
захтев за сагласношћу свих држава чланица предвиђен у овој области 
чланом 118 став 2 УФЕУ. Стога поједини аутори истичу да покретање 
ближе сарадње у области патента Уније негативно утиче на интересе 
Шпаније и Италије у погледу очувања њиховог права учешћа у зако-
нодавном поступку, перспективе усвајања патентне заштите за њихове 
територије у будућности, као и економског положаја ове две земље на 
унутрашњем тржишту.32

Упркос појединим спорним питањима у вези са покретањем бли-
же сарадње, чини се да у овом тренутку механизам ближе сарадње 
представља погодно решење за превазилажење блокаде и коначно 
успостављање заштите патентом Уније. Имајући у виду искуства из 
неких других области (нпр. јединствена монета), сасвим је извесно да 

30 Ј. Ћеранић, Облици повезивања држава чланица у Европској унији, Службени 
гласник и Институт за упоредно право, Београд 2011, стр. 225–226.

31 T. Jaeger, „All back to square one? – An assessment of the latest proposals for a patent 
and court for the internal market and possible alternatives“, Max Planck Institute for Intel-
lectual Property and Competition Law Research Paper, Series No. 12–01, стр. 4–6.

32 Ibid.
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покретање механизма ближе сарадње не доводи до поделе у Европи.33 
Штавише, често се догађа да државе, које су иницијално биле против 
сарадње, промене мишљење и прикључе се сарадњи у неком каснијем 
тренутку, када увиде позитивне резултате сарадње (нпр. Шенгенска 
сарадња).

Иако се успостављањем механизма ближе сарадње не решава у 
потпуности проблем конкурентности ЕУ на светском тржишту, систем 
заштите предложен патентом Уније који је прихватило двадесет пет 
земља ЕУ свакако представља побољшање у односу на систем заштите 
европским патентом.

3. Суд за европски патент и патент Уније

На основу система предвиђеног КЕП-у, власник европског патен-
та мора да води спор у вези са повредом патента пред судом сваке држа-
ве у којој је дошло до повреде. Овакво решење, осим што представља 
озбиљан трошак за власника патента, изузетно је компликовано и нема 
никаквих гаранција да ће спорови бити окончани на исти начин у свакој 
од држава. Стога успостављање заштите патентом Уније треба да прати 
и адекватан правосудни систем за решавање патентних спорова.

Првобитно је било предвиђено да за спорове који се тичу кла-
сичног европског патента и спорове који се тичу новог патента Уније, 
уместо националних судова, буде надлежан нови јединствени суд за 
патенте. Предлог о оснивању оваквог суда подразумевао је приступање 
Европске уније Европском заводу за патенте. Ово приступање би за-
право значило потписивање међународног уговора између ЕУ, држава 
чланица ЕУ и држава уговорница КЕП-а које нису чланице ЕУ. На тај 
начин би овај суд добио ексклузивну надлежност за решавање спорова 
и у вези са европским патентом.

Међутим, Суд правде ЕУ је 8. марта 2011. заузео став да овај про-
јекат задире у овлашћења која су Уговорима поверена институцијама 
ЕУ и државама чланицама које су кључне за очување природе комуни-
тарног правног поретка. Наиме, у образложењу мишљења Суда прав-
де се наводи да овакво решење није у сагласности са Уговорима ЕУ из 
најмање два разлога. Прво, на овај начин би правосудним органима 
држава чланица била ускраћена овлашћења која се односе на тумачење 
и примену права ЕУ. Друго, сам Суд правде би био лишен надлежности 
да, у оквиру претходног поступка (поступак доношења прелиминарне 
одлуке),34 одговори на питања националних судова држава чланица у 

33 A. Pompidou, нав. чланак, стр. 4.
34 Овај поступак се још назива и поступак прибављања прелиминарне, претходне, 

прејудицијелне одлуке Суда. 
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вези са тумачењем одредби комунитарног права (одредби Уговора, ака-
та које су донели органи Уније и статута тела основаних актом Савета).

Уважавајући мишљење Суда правде, Комисија је, у току 2011. го-
дине, изменила и допунила предлог који се тиче оснивања суда за па-
тентне спорове. Новим предлогом су предвиђене гаранције да ће се 
нови судски орган за патенте спорове обраћати Суду правде ЕУ у вези 
са претходним питањем, на исти начин на који то чине национални су-
дови држава чланица ЕУ. Осим тога, првобитним предлогом о оснивању 
Суда за европски патент и патент Уније било је предвиђено да овај суд 
буде надлежан и за државе потписнице КЕП-а које нису чланице ЕУ 
(нпр. Швајцарска и Турска). Након негативног мишљења Суда правде 
ЕУ, предлог је измењен у смислу да је надлежност суда ограничена само 
на државе чланице ЕУ.

Иако је Суд правде ЕУ пре свега критиковао чињеницу да 
предвиђени правосудни орган није довољно укључен у институционал-
ни и правни оквир Уније, сама ЕУ неће бити чланица овог ревидираног 
споразума. Из угла судске праксе Суда правде ЕУ, ово отвара проблем 
надлежности између Уније и држава чланица.35

V Закључна разматрања

Након скоро четири деценије преговора, државе чланице ЕУ 
успеле су да се договоре око система заштите проналазака у ЕУ. Патент 
Уније почива на систему заштите који примењује у оквиру Европског 
завода за патенте. Међутим, у поређењу са европским патентом, посту-
пак добијања патента Уније је једноставнији, трошкови су смањени, а 
предвиђен је уједначен систем за решавања патентних спорова за све 
државе чланице. Ипак, две земље ЕУ (Шпанија и Италија) нису се сло-
жиле са режимом превођења патента Уније, тако да је двадесет пет 
држава чланица ЕУ покренуло ближу сарадњу. И таман када је деловало 
да су све препреке превазиђене, појавио се проблем седишта суда који 
ће бити надлежан за спорове у вези са европским патентом и патентом 
Уније. Очекује се да ће ово питање бити решено до половине 2012. годи-
не како би патент Уније коначно заживео.

Неспорно је да нови систем заштите проналазака у ЕУ има одређене 
недостатке и да поједина решења остављају простора за дискусију. Ипак, 
не може се чекати да све државе чланице буду у потпуности задовољене. 
Чини се да је крајње време, да се након толико година, усвоји решење 
које можда није идеално, али које несумњиво представља напредак у 
односу на систем заштите предвиђен европским патентом и којим се 
јача конкурентски положај ЕУ на светском тржишту.

35 T. Jaeger, нав. чланак, стр. 4–6.
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Th e paper deals with the proposal of the a new system of patent protec-
tion in EU based on the Proposal for a Regulation of the European Parliament 
and of the Council implementing enhanced cooperation in the area of the crea-
tion of the unitary patent protection and the Proposal for a Regulation of the 
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in the area of the creation of the unitary patent protection with regard to the 
applicable translation arrangements agreement. Aft er introductory notes with 
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the article is dedicated to the European patent. In the second part of the article 
the author analyses the most important provisions related to the unitary patent. 
Special attention is paid to the advantages of the unitary patent protection. Th e 
third part of the article is devoted to some problematic aspects of the substantive 
patent proposal, such as a dispute over a language regime for the patent (i.e. 
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ПАРАЛЕЛНА ТРГОВИНА И ПРЕПАКИВАЊЕ
ЛЕКОВА У СМИСЛУ ПРАВА ЖИГА

Резиме

Немачка судска пракса дуго је као повреду жига ценила препакивање 
робе коју је претходно ставио у промет титулар жига или његов прав-
ни следбеник, а које је праћено стављањем жига титулара на ново 
паковање од стране лица које врши препакивање. Другим речима, из 
дејства исцрпљења једино је било изузето овлашћење титулара жига 
на обележавање робе. Ову праксу не следи, пак, Европски суд правде. У 
том смислу аутор у раду анализира ранију и актуелну праксу Европског 
суда правде у вези питања паралелне трговине и препакивања лекова у 
контексту права жига. Аутор, при том, посебно указује на последице 
праксе овог Суда у вези питања тзв. кобрендирања робе, тј. стављања 
поред жига титулара и свог лога или знака фирме на ново паковање.

Кључне речи: жиг, исцрпљење права, препакивање робе, паралелна 
трговина.

I Увод

Жиговима који се користе за фармацеутске производе ни у једној 
области се не поклања тако велика пажња као у вези са паралелном 
трговином.1 Разлоге за то делимично треба тражити у значају који 

1 Паралелна трговина постоји када се производи купују у једној држави по нижој 
цени и потом извозе у другу државу у којој се продају по значајно вишој цени. На 
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паралелна трговина има на тржишту лекова. Према пракси Европског 
суда правде државе чланице су овлашћене да самостално формирају цене 
лекова.2 Ово важи под условом да се национални прописи међусобно 
не разликују у великој мери и да не оштећују трговце из друге земље.3 
Различите цене лекова у државама чланицама користе трговци за 
стицање добити. Они купују лекове у државама у којима је њихова цена 
ниска (нпр. у Грчкој, Португалији, Шпанији) и продају их у државама у 
којима је цена лекова висока (нпр. Немачка, Данска, Велика Британија). 
У циљу успешног увоза лекова трговци су у обавези не само да траже 
и добију дозволу за промет лекова у земљи увоза. Напротив, они су 
често принуђени да оригинално паковање лека ускладе са захтевима о 
паковању и означавању фармацеутских производа земље увоза. У том 
смислу трговац на постојеће (оригинално) паковање ставља нову етикету 
или налепницу, мења број блистера, тј. количину лекова или користи 
потпуно ново паковање (тј. врши препакивање лека), на које поред жига 
титулара често ставља свој лого или знак фирме. Дизајн новог паковања 
се често у великој мери разликује од оригиналног паковања.

II Овлашћења титулара жига и слобода промета робе

Паралелна трговина је у интересу крајњих потрошача јер за по-
следицу има смањење цена на тржишту. Произвођачи чији су произ-
води (најчешће фармацеутски производи) предмет паралелне тргови-
не покушавају да је спрече или ограниче тако што се позивају на своје 
право интелектуалне својине (најчешће жиг или патент). Спречавање 
или ограничавање паралелне трговине од стране произвођача може, под 
одређеним условима, представљати забрањени споразум или се квали-
фиковати као облик злоупотребе доминантног положаја.

Познато је да је титулар жига једино овлашћен на стављање у про-
мет робе обележене заштићеним знаком, односно да другоме дозволи 
или забрани да то чини. Последица првог стављања у промет робе обе-
лежене заштићеним знаком од стране титулара жига или лица које је 
он овластио је исцрпљење права. То значи да нови власник производа 
који је вољом титулара жига или његовог првног следбеника обележен 
заштићеном ознаком и стављен у промет сме исти даље нудити, стављати 
у промет или употребљавати без обавезе да за вршење ових радњи при-

тржишту Европске уније као предмет паралелне трговине најчешће се појављују 
фармацеутски производи.

2 Видети пресуду Европског суда правде „Roussel Laboratoria ./. Niederlande“ у 
предмету C–181/82. 

3 Ulrich Mehler, „Neues zur markenrechtlichen (Un)Zulässigkeit von Parallelimporten 
von Arzneimitteln und ihrem Umpacken“, Markenrecht, бр. 6/2009, стр. 281.
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бави овлашћење титулара жига, односно његовог правног следбеника.4 
Дејство исцрпљења, ипак, није апсолутно. Наиме, исцрпљење не делује у 
случају постојања оправданог разлога титулара жига да се супротстави 
даљем стављању у промет жигом означене робе, посебно ако је дошло до 
квара или друге битне промене стања робе после њеног првог стављања 
у промет. Реч је о изузецима од исцрпљења права жига.5 Ови изузеци 
се, ипак, не примењују без изузетка. Ограничење представља, пак, сло-
бода промета робе у смислу чл. 28 (сада чл. 34) Уговора о ЕУ, при чему 
су државама чланицама забрањена квантитативна ограничења извоза 
(царински контигенти, квоте), као и све мере са сличним дејством. Ово 
правило једино не налази примену када је то неопходно за нарочито 
вредна добра, у која се убрајају и индустријска и комерцијална својина.6 
Дакле, између слободе промета робе и права жига постоји тесна веза, 
која зависно од околности конкретног случаја захтева одговарајуће 
одмеравање интереса. Према пракси Европског суда правде, право жига 
има предност у односу на слободу промета робе унутар тржишта ЕУ 
само у случајевима када је погођен специфичан предмет права жига.7

Најважнија функција жига је да укаже и гарантује порекло про-
извода из одређеног привредног субјекта. Захваљујући жигу потрошачи 
стварају и одређену представу о особинама и квалитету производа. Ова 
веза између производа и титулара жига гради специфичан предмет пра-
ва жига, која се може угрозити на основу неовлашћене примене жига 
или накнадне промене оригиналне робе, односно њеног паковања.8 У 
смислу ове везе, по правилу, када трговац покушава да успостави сло-
боду промета лекова у земљи увоза, тако да на тај начин погађа специ-
фичан предмет права жига, титулар жига је овлашћен да се позове на 
своје право жига и спречи увоз промењене, његовим жигом обележене 
робе. Ово важи само под условом да позивање на право жига нема за 

4 Закон о жиговима (Службени гласник РС, бр. 104/2009) у чл. 40 изричито се 
определио за принцип међународног исцрпљења.То значи да титулар жига не може 
да забрани трећем лицу да у Србију увезе робу обележену заштићеном ознаком 
коју је он или његов правни следбеник ставио у промет било где у иностранству. 
Дејство међународног исцрпљења независно је од тога што титулар жига не ужива 
одговарајућу заштиту у земљи порекла робе. У праву ЕУ важи, пак, европско 
(комунитарно) исцрпљење права. То значи да титулар жига, који је регистрован 
у било којој држави чланици ЕУ не може да забрани увоз и продају тако увезене 
робе коју је претходно он или његов правни следбеник ставио у промет у било 
којој држави чланици ЕУ, односно Европског економског простора. 

5 Видети чл. 13, ст. 2 Уредбе 40/94.
6 У том смислу видети чл. 30 (сада чл. 36) Уговора о ЕУ.
7 U. Mehler, нав. чланак, стр. 282. 
8 Постоје производи код којих због њихове специфичне природе није могућа 

физичка веза између жига и робе. У том случају жиг се утискује или исписује на 
паковање и слично.
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последицу прикривену поделу (ограничење) трговине између држава 
чланица.9 Другим речима, титулар жига не би могао да се позове на 
своје право, ако би вршење права жига за последицу имало стварање 
границе између националних тржишта унутар ЕУ.

III Случај „Hoff mann – La Roche“

Европски суд правде је имао прилику да се бави питањем 
препакивања робе већ у случају „Hoff mann – La Roche“ из 1978. године, 
дакле пре ступања на снагу Директиве 89/104.10 Тужилац у спору (Roche 
Deutschland) било је заправо предузеће ћерка швајцарске компаније 
„Hoff mann – La Roche“, које је као корисник лиценце међународно реги-
строваних жигова „Valium“ и „Roche“ продавало лек диазепам под озна-
ком „Valium-Roche“. Тужба је поднета против немачког предузећа које 
је продавало лекове холандске фармацеутске компаније „Centrafarm 
B.V.“. Ово предузеће је куповало у Великој Британији лекове под озна-
ком „Valium-Roche“, које је тамо претходно ставило у промет британ-
ско предузеће ћерка из „Roche“ групе, по знатно нижим ценама него 
у Немачкој, у паковању од 100 и 500 таблета. Купљене таблете тужено 
предузеће је стављало у нову кутију, у којој је било укупно 1.000 табле-
та, и кутију обележавало ознакама „Valium“ и „Roche“. Опрема кутије 
се, при том, разликовала од оригиналног паковања. Осим тога на ново 
паковање стајала је ознака „Centrafarm“ и напомена да је лек ставила у 
промет компанија „Centrafarm GmbH“.

Полазећи од узајамне везе између чл. 30 и 36 Уговора о Европској 
унији Суд је истакао да титулар жига има право да спречи неовлашћено 
стављање жига на робу или њено паковање после препакивања робе 
од стране увозника.11 У супротном постојало би задирање у функцију 

9 Видети чл. 30, ст. 2 (сада чл. 36) Уговора о ЕУ. 
10 Европски суд правде се заправо први пут бавио проблемом препакивања робе у 

контексту права жига у случајевима „Hoff mann – La Roche/Centrafarm“, „American 
Home Products Corporation (AHPC)“ и „Pfi zer/Eurim-Pharm“. Ове одлуке представљају 
основу за судску праксу на целокупну проблематику препакивања робе и данас, 
нарочито у вези одмеравања интереса између титулара жига и трговца у контек-
сту паралелне трговине. Све три пресуде базиране су на чл. 28 (сада чл. 30) и чл. 
30 (сада чл. 36) Уговора о ЕУ. Текст пресуде „Hoff mann – La Roche“ је доступан у: 
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1978, стр. 599.

11 Реч је о роби коју је претходно титулар жига или њенов правни следбеник обе-
лежио заштићеним знаком и ставио у промет. Последица тога је тзв. исцрпљење 
права. То значи да нови власник производа сме исти даље нудити, стављати у про-
мет и употребљавати без обавезе да за вршење ових радњи прибави овлашћење 
титулара жига, односно његовог правног следбеника. Из дејства исцрпљења једино 
је изузето овлашћење титулара жига на обележавање робе. Ово је дуго био став 
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означавања порекла, односно специфичан предмет индустријске својине. 
Међутим, Суд је даље испитивао да ли на тај начин постоји прикривено 
ограничење у смислу чл. 36, ст. 2 Уговора о ЕУ, тако да вршење права 
жига начелно води вештачкој подели тржишта између држава чланица. 
Суд је на крају дошао да закључка да ограничење трговине између држа-
ва чланица постоји само под следећим условима:

1. доказано је да би вршење права жига од стране титулара води-
ло вештачкој подели тржишта између држава чланица;

2. доказано је да препакивање не може да оштети оригинално 
стање робе;

3. титулар жига је обавештен о препакивању пре него што је 
предузета понуда робе;

4. ново паковање садржи податак ко је извршио препакивање 
робе.

Одлука је наишла на озбиљне критике. Примедба је пре све-
га стављена на други услов (доказ да препакивање не може да оште-
ти оригинално стање робе).12 Наиме, овлашћење титулара жига на 
обележавање робе не односи се само на робу, него и на њено паковање. 
Из тог разлога задирање у паковање неминовно оштећује функцију 
означавања порекла, чак и онда када се на тај начин не оштећује роба 
као таква.13 Са друге стране, из дејства исцрпљења изузето је овлашћење 
титулара жига на обележавање робе. Критика је била упућена и на став 
Суда да прикривено ограничење трговине у смислу чл. 36, ст. 2 Уговора 
о ЕУ постоји само када вршење права жига објективно изазива поделу 
тржишта. Мишљење критичара било је, пак, да прикривено ограничење 
треба да постоји само онда када титулар жига поступа у намери да спре-
чи паралелну трговину.14

IV Случај „Bristol-Myers Squibb“

Tек 1996. године Европски суд правде је поново имао прилику 
да у познатом случају „Bristol-Myers Squibb“ одлучује о допуштености 

немачке теорије и праксе. Видети: Rolf Sack, „Zeichenrechtliche Grenzen des Umpak-
kens fremder Waren“, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1997, стр. 1.

12 David E. F. Slopek, „Co-Branding bei Parallelimporten von Arzneimitteln“, Gewerblicher 
Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2011, стр. 1011.

13 Према каснијој пракси Европског суда правде спољашњи картон не припада роби. 
Видети пресуду Европског суда правде „Bristol-Myers Squibb“. Текст пресуде досту-
пан у: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, стр. 1144.

14 D. Slopek, нав. чланак, стр. 1011.
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препакивања лекова у вези са њиховом паралелном трговином. Тужиоци 
у спору (Bristol-Myers Squibb, Böhringer und Bayer) производили су разне 
лекове и продавали их у различитим државама чланицама. Они су били 
власници више жигова регистрованих у Данској, под којима су се лекови 
иначе продавали у овој земљи. Тужени у спору био је трговац лекова 
„Paranova“. Ово предузеће је куповало лекове у различитим државама 
чланицама, а потом их стављало у промет у Данској по ценама по којима 
их је тамо продавао произвођач. Пре стављања у промет увозник је 
вршио препакивање лекова у нове кутије са сопственим, јединственим 
изгледом. Кутије су једино имале линије у истој боји као и оригинално 
паковање, на белој основи. Ново паковање је поред жига титулара 
садржало и податак ко је извршио препакивање и увоз робе.15

Поступак који је пред њим покренут Суд је искористио да разјасни 
и прецизира ранију праксу о питању везе између чл. 7 Директиве 89/104 
и европских прописа за заштиту слободног промета робе. У том смислу, 
Суд је у својој пресуди истакао да „овлашћење титулара жига да спречи 
продају препаковане робе под његовим жигом сме да се ограничи само у 
случајевима када је препакивање робе неопходан услов за њену продају 
у земљи увоза“.16 Увозник сме да препакује робу и на ново паковање ста-
ви жиг титулара под истим условима који су исказани у „Hoff mann – La 
Roche“ пресуди, уз додатни услов да се услед препакивања не оштећује 
глас који жиг ужива, односно његовог титулара.

Поједини теоретичари су анализирану одлуку оценили као 
прихватљив компромис између општег интереса за слободном продајом 
робе и интереса титулара жига да се заштити од свих опасности која 
су повезана са препакивањем робе.17 Критичари су, са друге стране, 
пре свега замерили потпуно преношење раније развијене праксе Суда 
у вези са чл. 36, ст. 2 Уговора о ЕУ на чл. 7, ст. 2 Директиве 89/104.18 
По њиховом мишљењу питање неопходности препакивања требало је 
непосредно решавати у оквиру оправданих разлога, односно не ићи на 
утврђивање постојања вештачке поделе тржишта.19 Критика је упућена 
и на став Суда да као роба важи само оно што је садржано у паковању. 
Наиме, у пракси нису ретки случајеви да препакивање које није неоп-

15 Поред описаног задирања у секундарно паковање, Paranova је предузела и друга 
задирања која нису релевантна за тему овог рада (употреба великих паковања, 
задирање у примарно паковање, замена упутства за употребу лека).

16 Текст пресуде „Bristol-Meyers Squibb“ је доступан у: Gewerblicher Rechtsschutz und Ur-
heberrecht Internationaler Teil, 1996, стр. 1144.

17 R. Sack, нав. чланак, стр. 1, 8.
18 Holde Kleist, „Parallelimporte von Markenarzneimitelln“, Pharma Recht, 1996, стр. 278.
19 Ibid. 
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ходно за последицу има повреду жига, иако паковање не припада роби 
која се у њему налази.20

V Случај „Boehringer/Swingard II“

У случају „Boehringer/Swingard II“ Европски суд правде је одлучи-
вао о допуштености различитих промена на примарним и секундарним 
средствима за паковање лекова који се увозе. Више увозника, између 
осталог „Swingward Ltd“ и „Dowelhurst Ltd“ увозили су у Велику Британију 
лекове фармацеутске куће „Boehringer Ingelheim KG“, као и других 
произвођача. Увозници су лекове пре увоза стављали у нова паковања, 
која су обележавали новим налепницама. Промене на паковању и упут-
ству за употребу варирале су од случаја до случаја. У неким случајевима 
увозници су на оригинално паковање само додавали етикету са својим 
именом и бројем лиценце. У другим случајевима, лекови су стављани у 
нова паковања, на која је поново стављан или жиг произвођача лекова 
или његово генерично име. Такође, жиг који је стајао на унутрашњој 
кутији био је покривен етикетом на којој је стајало генерично име лека, 
као и подаци о произвођачу и носиоцу лиценце за увоз.

Једно од питања које је надлежни суд пред којим је покренут 
поступак поставио Европском суду правде односило се на допуште-
ност такозваног кобрендирања. Реч је о врсти препакивања робе. Пре-
ма дефиницији Европског суда правде кобрендирање обухвата такве 
случајеве у којима увозник на ново спољашње паковање ставља свој лого, 
знак фирме или опрему намењену за различите производе.21 Увозник, 
при том, задржава типичне боје оригиналног паковања. На постављено 
питање Суд је дао потврдан одговор, тј. да је апсолутно могуће да се глас 
жига оштети када увозник на ново паковање стави свој лого, знак фир-
ме или опрему намењену за различите производе. По мишљењу Суда 
ово ипак није правно, већ чињенично питање, и као такво спада у над-
лежност националних судова.

У својој пресуди Европски суд правде је поновио раније форму-
лисана начела, односно пет критеријума у „Bristol-Myers Squibb“ пре-
суди. Критеријум неопходности је, при том, испуњен само онда када у 

20 Ibid. 
21 Питање је заправо гласило „да ли се глас жига оштећује ако увозник на ново 

спољашње паковање стави свој лого, знак фирме или опрему намењену за раз-
личите производе“. Ово и друга постављена питања нису се, дакле, односила на 
овлашћење титулара жига на обележавање робе, него непосредно на карактери-
стике дизајна паковања. Видети пресуду „Boehringer/Swingard II“. Текст пресуде је 
доступан на: http://lexetius.com/2007,649.
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земљи увоза лек не би могао да се продаје у паковању које се користи у 
земљи извоза.22 Овај критеријум није, испуњен, пак, када увозник врши 
препакивање робе искључиво у циљу остваривања сопствене привред-
не користи. Критеријум неопходности односи се само на препакивање 
као такво, а не и на врсту и начин на који је препакивање предузето.23

Суд је у пресуди, такође, истакао да увозник треба да докаже 
испуњеност пет претпоставки за дозвољено препакивање робе. У одно-
су на доказ да препакивање не оштећује робу, односно глас који жиг 
ужива довољно је да увозник докаже вероватноћу испуњености ове 
претпоставке. У том случају титулар жига треба да докаже да се услед 
препакивања ипак може оштетити глас који жиг ужива.

Поједини писци су поздравили мишљење Суда да су врста и на-
чин препакивања, као и кобрендирање независни од услова њихове не-
опходности у земљи увоза.24 У прилог томе навели су практичне аргу-
менте, између осталог и то да национални судови не треба да се баве 
тривијалним питањима попут боје и изгледа препакованог лека уопште. 
Ипак, поједини писци су сматрали да и кобрендирање може да оште-
ти глас који жиг ужива. Уосталом, захваљујући кобрендирању трговац 
извлачи корист за себе на штету титулара жига. У случају паралелне 
трговине трговац је према најновијој пракси слободан да изабере дизајн 
паковања. На тај начин он може да створи утисак да је развио сопствену 
линију производа, чиме побољшава шансе за сопствену продају.

VI Пракса Врховног суда ЕФТА – Случај „Paranova/Merck“

Питањем кобрендирања у вези са паралелном трговином леко-
ва бавио се и Врховни суд ЕФТА у случају „Paranova/Merck“.25 Дански 
концерн „Paranova“, специјализован за паралелну трговину лекова, ку-
повао је лекове фармацеутске групације „Merck“ (почев од 1995. годи-
не), и то претежно у јужноевропским земљама. Купљене лекове трговац 
је продавао у Норвешкој. Пре увоза у Норвешку, трговац (Paranova) је 
вршио препакивање лекова. На ново паковање трговац је, поред жига 
произвођача, стављао и свој жиг, као и лого. Осим тога, ново паковање 
је на спољашњој страни садржало хоризонталне линије у различитим 
бојама. Тужилац је углавном био успешан пред вишим судским инстан-

22 D. Slopek, нав. чланак, стр. 1014. 
23 Европски суд правде се на овај начин (на штету произвођача лекова) придружио 

мишљењу Врховног суда ЕФТА, које је овај Суд формулисао у „Paranova/Merck“ 
пресуди. 

24 Наведено према: D. Slopek, нав. чланак, стр. 1014.
25 ЕФТА – Европска асоцијација за слободну трговину.
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цама. Међу странкама ипак остало је спорно питање које се тицало 
дизајна паковања.

ЕФТА суд је, наиме, имао да одлучи да ли оправдани разлози у 
контексту чл. 7, ст. 2 Директиве 89/104 постоје и онда када трговац, који 
је начелно овлашћен да препакује лекове и на ново паковање стави жиг 
произвођача, ново паковање преиначи са линијама у боји и/или са дру-
гим графичким елементима. Другим речима, Суд је требало да одлучи 
да ли се услов неопходности, који је Европски суд правде формулисао 
у вези са овлашћењем титулара жига на обележавање робе, односи и 
на промену изгледа паковања. У вези са овим питањем трговац је сма-
трао да се услов неопходности не односи на дизајн паковања. То значи 
да трговац може да промени изглед паковања независно од тога да ли 
је ова промена неопходна за продају лекова у земљи увоза. Трговац са 
друге стране не може да промени изглед паковања ако је нови дизајн по-
десан да оштети глас који ужива жиг произвођача лекова. Произвођач 
лекова (у овом случају у улози тужиоца) заступао је пак рестриктивније 
схватање, наиме да увозник може да промени изглед паковања само ако 
је то неопходан услов за продају лекова у земљи увоза. Своје мишљење 
произвођач је образложио са два аргумента. Наиме, ако би трговац био 
слободан да промени изглед паковања, он би могао да, кроз примену 
јединственог дизајна за производе различитих произвођача, створи ути-
сак да има сопствену линију производа. То би, пак, смањило функцију 
жига да као знак који се користи за обележавање робе укаже на њеног 
произвођача, односно титулара жига. Осим тога, постоји и опасност да 
различити трговци исти лек продају у различитим паковањима. Разли-
чита паковања (тј. њихов различити дизајн) за исти производ могла би 
да оштете функцију означавања порекла жига.

Врховни суд ЕФТА није уважио аргументе тужиоца (произвођача 
лекова) и донео пресуду у корист трговца. Наиме, према мишљењу овог 
Суда критеријум неопходности се не односи на дизајн паковања. Трго-
вац је слободан да промени изглед паковања, осим ако је нови дизајн 
подесан да оштети глас који ужива жиг. Одлуку о томе треба да донесе 
надлежни национални суд.

Правило које је Европски суд правде формулисао у „Bristol-Meyers 
Squibb“ пресуди, да се овлашћења титулара жига могу ограничити само 
ако је препакивање неопходан услов за продају робе у земљи увоза, 
Врховни суд ЕФТА је потпуно другачије формулисао. Правило које је 
следио Европски суд правде, „у сумњи у корист жига“, ЕФТА суд је заме-
нио правилом, „у сумњи у корист тржишта“. Критеријум неопходности, 
односно поделе тржишта за оцену кобрендирања замењен је у корист 
критеријума оштећења гласа који ужива жиг.
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VII Закључак

Пресуде Европског суда правде које смо у раду анализирали ути-
цале су на формулисање следећих правила у вези са проблематиком 
препакивања робе у контексту права жига:

1. Исцрпљење права жига обухвата, под одређеним условима, 
препакивање и ново обележавање робе од стране трећег лица 
(трговца).

2. Између робе и њеног паковања постоји разлика. Под робом 
се подразумева сам производ, тј. лек унутар паковања. Суд је, 
такође, направио разлику између робе у примарном паковању 
(на пример таблете у блистер паковању), са једне стране, и ам-
балаже, са друге стране. Суд при том не прави строгу разли-
ку између стања, односно врсте робе (нпр. таблете, капсуле) и 
примарног паковања (нпр. блистер).

3. Непосредно оштећење робе постоји када се услед препакивања 
угрози сигурност лека, било кроз задирање у робу саму, било у 
примарно паковање.

4. Посредно оштећење робе постоји када амбалажа или упутство 
за употребу не садрже важне податке или садрже неисправне 
податке о врсти робе, њеном саставу, дејству, употреби или 
чувању.

5. Задирање у право жига услед препакивања мора бити неопхо-
дан услов за стављање у промет робе на тржиште земље увоза.

6. Функција порекла жига не сме бити угрожена. Због тога трго-
вац мора да укаже на своје предузеће, као и на чињеницу 
препакивања и произвођача. Уколико трговац убаци у ново 
паковање један или више производа, кроз одговарајући пода-
так мора да избегне утисак код потрошача, да ови производи 
такође потичу од произвођача.

7. Глас жига или њеног титулара не сме да се оштети на основу 
неисправног, квалитативно лошег или неуредног препакивања, 
чак и када се на тај начин не оштећује оригинално стање робе.

Европски суд правде је, дакле, у „Bristol-Meyers Squibb“ пресуди 
формулисао значајно правило, наиме да се у случају паралелне трго-
вине овлашћење титулара жига на обележавање робе може ограничи-
ти само ако је стављање жига титулара на ново паковање неопходан 
услов за продају лека у земљи увоза. Ипак, Суд се у пресуди није по-
себно бавио питањем кобрендирања робе, иако је стање ствари давало 
повода за то. Упркос ставу Врховног суда ЕФТА, изреченог у пресуди 
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„Paranova/Merck“, услов неопходности треба примењивати и на проблем 
кобрендирања робе. Наиме, стављање декоративних елемената, логоа 
или заштитног знака фирме представљају задирања која нису потребна 
за продају робе у земљи увоза.

Sonja SPASOJEVIĆ, МА
Assistant at the Faculty of Law University of Kragujevac

PARALELL TRADING AND REPACKING OF 
MEDICATIONS REGARDING TRADEMARK RIGHT

Summary

Th e recent practice of the European Court of Justice regarding the issues 
of parallel medications trading is characterized with clear liberality regarding 
import. Analyzed verdicts show that the Court lowered permitted limits for par-
allel medications trade. Important step towards this aim is excluding the pack-
age form from the fi eld of necessity conditions application. Importer namely, has 
the right to use not only the Trade mark of the producer, but also to copy the 
complete appearance of the product. In that way he uses the previous work of 
the Trademark owner and gains double profi t for himself. Th e balance between 
freedom of the trade of goods and the industrial property right, draft ed in the 
verdict “Hoff mann – La Roche”, certainly does not function anymore completely 
in the fi eld of medications trade. Independently of the fact weather this type of 
liberalization is politically desirable, it cannot be fi tted at all into the system of 
the Contract on establishing EU. For this reason, it would be desirable to return 
the jurisprudence to its starting points.

Key words: trademark, exhaustion of the rights, repacking of medications, 
parallel trade.
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НАЧИНИ ОДРЕЂИВАЊА ТАРИФЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ЗА КОЛЕКТИВНО ОСТВАРИВАЊЕ АУТОРСКОГ И 

СРОДНИХ ПРАВА

Резиме

Нужност постојања организација за колективно остваривање ау-
торског и сродних права (у наставку: Организација) и начини њиховог 
функционисања су обрађени у првом делу чланка. Затим су размотрена 
три начина на која је могуће одредити тарифу Организације, а који су 
условљени доминантним положајем који Организација има на тржишту 
на коме обавља делатност. Закључује се да начини одређивања тарифе 
од стране Организације или неког спољњег субјекта нису задовољавајући, 
те да је најповољнија опција да се тарифа одреди кроз директне прего-
воре Организације и корисника. Указано је да и овај начин одређивања 
тарифе крије извесну опасност, а то је да Организација искористи своју 
знатну тржишну моћ и наметне корисницима превисоку тарифу. Због 
тога се у чланку предлаже модел удруженог наступа корисника у пре-
говорима, који би повећао њихову тржишну моћ и на тај начин уравно-
тежио тржишну моћ Организације.

Кључне речи: ауторско и сродна права, организација, тарифа, доми-
нантан положај.
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I Нужност постојања организација за колективно 
остваривање ауторског и сродних права и начин

њиховог функционисања

1. Облици остваривањa ауторског и сродних права

Носиоци ауторског и сродних права имају искључиво право да 
врше овлашћења која улазе у састав њиховог субјективног права.1 Ау-
торско право се може остваривати индивидуално и колективно.2

Аутори своје ауторско право врше индивидуално када самостал-
но врше овлашћења која улазе у састав ауторског права или право на 
вршење тих овлашћења самостално преносе на друго лице.

Међутим, индивидуално остваривање ауторског права је у не-
ким случајевима непрактично, па чак и немогуће. То нарочито важи 
за поједине врсте ауторских дела и видове њиховог искоришћавања 
који су учестали и дифузни. Нпр., уколико би власник дискотеке же-
лео да, у оквиру своје делатности, одређена музичка дела искоришћава 
у виду јавног саопштавања са носача звука, он би морао да са сваким 
аутором закључи уговор о уступању тог имовинског ауторскоправног 
овлашћења за то дело. Ако се има у виду да се у току једне вечери у 
дискотеци јавно саопшти више десетина музичких дела, да дело често 
има више аутора, који могу бити из страних држава, постаје јасно да 
би закључивање уговора путем директних контаката и преговора са 
ауторима било веома нерационално, па чак и немогуће. Са друге стра-
не, ауторско дело је духовна творевина коју је могуће искоришћавати 
на различите начине, неограничено много пута, уз релативно мале 
трошкове. У ситуацији када појединачно искоришћавање ауторског 
дела има малу вредност, праћење искоришћавања и убирање накнаде 
за свако појединачно искоришћавање је економски неисплативо. По-
ред тога, аутори немају могућност да сами на ефикасан начин детектују 
неовлашћена искоришћавања њихових дела, односно кршења њиховог 
ауторског права.

Према томе, поједина ауторскоправна овлашћења у вези са одре-
ђеним врстама ауторских дела се уопште не би остваривала уколико 
би тај посао вршили аутори. У тим ситуцијама се као решење намеће 

1 У наставку рада ћемо говорити само о ауторском праву и ауторском делу, али се 
све речено односи и на сродна права и предмете заштите сродних права; такође, 
говорићемо само о ауторима, мислећи при том и на остале носиоце ауторског 
права.

2 Више у: Зоран Миладиновић, Право интелектуалне својине, Крагујевац, 2009, стр. 
259; Слободан М. Марковић, Право интелектуалне својине, Сарајево, 2007, стр. 
238.
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могућност колективног остваривања ауторског права, које се спрово-
ди преко организација за колективно остваривање ауторског и сродних 
права (у даљем тексту: Организација).

2. Појам и основе функционисања Организације

Организација је специјализовано правно лице преко којег ауто-
ри на колективан начин остварују своја права. Атрибут „колективно“ 
указује да Организација не послује са појединачним ауторима поводом 
појединачног искоришћавања њихових појединачних дела, већ послује 
са групом аутора који јој под равноправним условима, на одређени вре-
менски период, поверавају остваривање неких својих ауторских права 
на свим својим делима.3

Основне функције које обавља Организација су: закључивање 
уговора са корисницима о искоришћавању ауторских дела, старање о 
поштовању закључених уговора, наплата ауторских накнада и њихова 
расподела ауторима, контрола неовлашћеног искоришћавања ауторских 
дела, заштита пред судом и другим органима права која су јој аутори 
поверили на колективно остваривање. Под колективним остваривањем 
ауторског права подразумевамо обављање свих наведених функција.

Субјективно ауторско право се састоји од више личноправних 
и имовинскоправних овлашћења од којих нека имају искључив, а нека 
релативан карактер. Аутори колективно остварују искључива имо-
винска овлашћења тако што их уговором на искључив начин уступају 
Организацији, са налогом да она у своје име, а за њихов рачун закључује 
уговоре са корисницима о неискључивом уступању тих права. У случају 
релативних овлашћења, аутори дају налог Организацији да у своје име, 
а за њихов рачун потражује накнаду од корисника.

Законска је претпоставка да Организација има овлашћење да 
делује за рачун свих аутора у погледу оних права и оних ауторских 
дела која су обухваћенa њеном делатношћу. Према томе, Организација 
делује за рачун свих аутора, осим оних који су је писмено обавести-
ли да ће своја права остваривати индивидуално. Како је колектив-
но остваривање ауторског права често најефикаснији начин његовог 
остваривања, може се очекивати да ће број аутора који ће се одлучити 
на индивидуално остваривање свог права бити занемарљиво мали. Ре-
пертоар Организације ће тада обухватати скоро сва дела која спадају у 
врсту ауторских дела која су обухваћена њеном делатношћу.

Организацију оснивају аутори, односно њихова удружења. Она 
нема за циљ стицање добити и дужна је да цео приход који оствари 

3 Слободан М. Марковић, „Организације за колективно остваривање ауторских и 
суседних права“, Правни живот, бр. 11/1995, стр. 721.
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убирањем накнаде од корисника, након што покрије трошкове свог 
рада, расподели ауторима. Изузетно, статутом Организације може се 
изричито предвидети да се одређени део прихода издвоји за културне 
намене, као и за унапређење пензијског, здравственог или социјалног 
статуса чланова Организације.

Организације из различитих држава закључују између себе реци-
прочне уговоре о сарадњи, којима се обавезују да ће у својој држави 
колективно остваривати права чланова друге уговорнице. На овај на-
чин Организације проширују свој репертоар и на ауторска дела аутора 
из других земаља.

Најважнији општи акти Организације су статут, план расподеле и 
тарифа. Статут је основни акт Организације и други општи акти морају 
бити у сагласности са њим. План расподеле је акт који је важан за од-
нос Организације и аутора. Он садржи критеријуме на основу којих 
Организација расподељује ауторима приход који је у виду накнаде за 
искоришћавање предмета заштите прикупила од корисника. Оба наве-
дена акта доноси скупштина Организације. Тарифа је општи акт којим 
се утврђује висина и начин одређивања накнаде коју Организација 
наплаћује корисницима за поједине облике искоришћавања ауторских 
дела и обвезницима плаћања посебне накнаде. О начинима одређивања 
тарифе и проблемима које тај поступак са собом носи, ће бити речи у 
наставку рада.

II Положај Организације на тржишту

Као што је индивидуално остваривање ауторског права од стра-
не самих аутора неефикасно (а у неким случајевима и немогуће), тако 
би било нерационално кад би више Организација остваривало иста 
овлашћења из ауторског права поводом исте врсте ауторских дела. То 
можемо илустровати на поменутом примеру дискотеке. Замислимо да 
су аутори основали десет Организација и да свака од њих има право 
на уступање овлашћења на јавно саопштавања дела са носача звука за 
различита музичка дела. Власник дискотеке би морао да закључи уго-
воре са свих десет Организација уколико жели да користи потпун ре-
пертор. Преговарање и закључивање десет уговора би за њега било 
значајно компликованије и скупље него закључивање само једног уго-
вора. Са друге стране, код делатности Организације долази до изражаја 
економија обима. То значи да просечни трошкови које Организација 
има приликом остваривања права аутора поводом једног дела падају са 
повећањем броја дела која Организација има у свом репертоару. Према 
томе, трошкови које би десет Организација имало за остваривање ау-
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торских права би били много већи него да то чини једна Организација. 
То би се одразило и на висину накнаде коју би те Организације мо-
рале да наплаћују за искоришћавање дела из свог репертоара. Према 
томе, решење које води најнижим трошковима остваривања ауторских 
права је да сва ауторска дела исте врсте буду у репертоару само једне 
Организације. Можемо закључити да Организација делује у условима 
природног монопола.4

Овакву природу тржишта на коме делује Организација је пре-
познао и наш Закон о ауторском и сродним правима5 (у даљем тек-
сту: Закон). Организација се оснива по систему дозволе, а само једна 
Организација може добити дозволу за колективно остваривање аутор-
ског права за исту врсту права на истој врсти дела. То значи да може 
постојати више Организација, али да оне неће бити конкуренти једна 
другој. Организације ће увек деловати на различитим тржиштима, по-
што ће у свом репертоару имати различиту врсту дела или ће оствари-
вати различита права на истој врсти дела.

Према томе, на тржишту одређене врсте права на искоришћавање 
одређене врсте ауторских дела (у даљем тексту: тржиште за које 
Организација има дозволу) Организација има доминантан, ако не и 
монополски положај. До оваквог закључка смо дошли на основу про-
цене њеног тржишног удела, баријера уласку на тржиште и евентуалне 
тржишне моћи корисника.6 Организација на тржишту за које има до-
зволу има удео од скоро 100%. Њој конкуренцију могу да представљају 
само аутори који су одлучили да индивидуално остварују своја права. 
Затим, постоје апсолутне баријере уласку на тржиште пошто дозволу 
за једно тржиште по Закону може да добије само једна Организација. 
На крају, корисници, као купци производа које Организација продаје, 
немају тржишну моћ која би могла да уравнотежи тржишну моћ 
Организације.

Иако су у таквој ситуацији трошкови остваривања ауторског пра-
ва најнижи, монополски положај Организације ипак изазива одређене 
нежељене ефекте.

Са једне стране, аутори су у неравноправном положају у односу на 
Организацију. Уколико би, на пример, један аутор био незадовољан пла-
ном расподеле Организације и висином накнаде која му припада, он не 
би могао много тога да учини. Не постоји конкурентска Организација 

4 Природни монопол је ситуација да су трошкови призводње неког производа 
најнижи када само један субјект снабдева цело тржиште.

5 Закон о ауторским и сродним правима (Службени гласник РС, бр. 104/2009 и 
99/2011).

6 Више о дефиницији тржишне моћи и начинима њене процене видети у: Richard 
Whish, Competition Law, sixth edition, Oxford, 2009, стр. 40 и 175.
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преко које би могао на колективан начин да остварује своја аутор-
ска права, а индивидуално остваривање права за њега не представља 
повољну алтернативу.

Са друге стране, корисници се суочавају са истим проблемом. 
Уколико би, на пример, један корисник био незадовољан висином та-
рифе, он би могао само да одустане од искоришћавања те врсте ау-
торских дела, јер Организација нема конкуренцију за „производ“ који 
„продаје“. Због тога је потребно посветити посебну пажњу поступку у 
којем се утврђује тарифа. У наставку рада ће бити више речи о начи-
нима одређивања тарифе Организације и проблемима који се јављају у 
том процесу.

III Начини одређивања тарифе

У условима у којима Организација има доминантан положај на 
тржишту за које има дозволу, поставља се питање на који начин треба 
да буде одређена њена тарифа.7 Постоје три начина на којa је то могуће 
учинити. Први је да Организација самостално одреди тарифу. Други је 
да се тарифа одреди од стране или уз помоћ неког спољњег, независ-
ног субјекта. Трећи начин је одређивање тарифе споразумом између 
Организације и удружења корисника.

1. Одређивање тарифе од стране Организације

Решење да Организација самостално одређује своју тарифу има 
велику ману јер постоји опасност да она злоупотреби свој доминантан 
положај.8 Она би могла да искористи одсуство конкуренције и одреди 
тарифу вишу од оне коју би одредила када би осећала конкурентски 
притисак. Наравно, деловање Организације је подвргнуто контроли 
тела за заштиту конкуренције, које је дужно да санкционише сваку зло-
употребу доминантног положаја неког субјекта на тржишту. Међутим, 
тела за заштиту конкуренције се нерадо баве експлоатативним видом 
злоупотребе доминантног положаја који се огледа у наметању непра-
вичне цене. Она не желе да преузму улогу регулатора цена, пре свега 
због тешкоћа одређивања правичне цене одређеног производа.9 Про-

7 Више о начинима превазилажења проблема који настају као последица монополског 
положаја Организације видети у: Christian Handke, Ruth Towse, „Economics of Copy-
right Collecting Societies“, International Review of Intellectual Property and Competition 
Law, Vol. 38, No. 8/2007, стр. 940.

8 Овакав начин одређивања тарифе је важио код нас пре доношења Закона о 
ауторском и сродним правима из 2009. године.

9 Више у: R. Whish, нав. дело, стр. 709.
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блем одређивања правичне цене се додатно компликује када је у питању 
овако специфична врста производа, о чему ће детаљније бити речи у на-
ставку рада. Због тога сматрамо да ово није најбољи начин одређивања 
тарифе, те да је потребно пронаћи бољи механизам, који би узео у об-
зир све специфичности производа који Организација продаје и карак-
теристике тржишта на ком послује.

2. Одређивање тарифе од стране спољног субјекта

Због доминантног положаја који Организација има на тржишту за 
које има дозволу, овим решењем се предвиђа да се значајна улога у про-
цесу утврђивања тарифе повери неком спољном, независном субјекту.

Постоји више начина реализације ове идеје: дирекно одређивање 
подзаконским актом, одређивање уз учешће суда или посебног стручног 
тела итд.

а) Проблеми код одређивања тарифе од стране спољног субјекта

Утврђивање тарифе од стране спољног субјекта је повезано 
са извесним проблемима. Наиме, врло је тешко одредити параме-
тре које треба узети у обзир приликом одређивања висине накнаде за 
искоришћавање ауторских дела.10 Правична цена неких других врста 
производа би се евентуално могла одредити тако што би се проценили 
трошкови њихове производње, па би се на то додао износ профита који 
се сматра уобичајеним. Јасно је да је овај начин одређивања цене тешко 
применљив на ауторска дела, пошто су трошкови производње потпуно 
ирелевантни за одређивање вредности неког креативног дела. Сматра-
мо целисходним да се приликом одређивања тарифе Организације узме 
у обзир следеће:

1) Тарифа се може одредити по угледу на тарифе у другим 
земљама. Овај критеријум користи и наш Закон када прописује 
да се приликом одређивања тарифе узимају у обзир тарифе 
Организација држава чији је бруто друштвени производ при-
ближне вредности бруто друштвеном производу Републике 
Србије. Сматрамо да се у делу у којем је тарифа одређена у 
процентуалном износу прихода или трошкова, не треба огра-
ничавати на земље са приближном вредношћу бруто друшт-

10 Више о параметрима који се користе да се утврди да ли је накнада која се прописује 
тарифом прекомерна видети у: John Temple Lang, „Media, Multimedia, and Euro-
pean Community Antitrust Law“, Fordham International Law Journal, Vol. 23/1998, стр. 
1349.
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веног производа, већ би требало узети у обзир међународне 
стандарде. Општеприхваћен стандард је да накнада зависи од 
важности које ауторско дело има за корисника, те да износ на-
кнаде достиже 10% укупних прихода корисника када је дело 
неопходно за обављање његове делатности.11

2) За одређивања нове тарифе може бити релевантна и тарифа 
која је важила за претходни период. Уколико није дошло до 
повећања трошкова Организације, тешко би могло да се оправ-
да значајно повећање тарифе. Поред тога, повећани трошкови 
Организације не могу бити увек оправдање за повећање накна-
да. То поготово важи за ситуацију ако је Организација услед 
неефикасности која је последица монополског положаја, допу-
стила да јој трошкови неоправдано порасту.

3) Највиши износ накнаде коју су корисници спремни да пла-
те је мања од следеће две вредности: (а) износа за који се 
њихов приход повећава као последица коришћења репертоара 
Организације и (б) износа који ће морати да плате ако суд нађе 
да су одговорни за повреду ауторског права, помноженог са 
вероватноћом да њихова одговорност буде утврђена.12

Сматрамо да ни наведени критеријуми за одређивање тарифе 
нису довољно егзактни, те да ће спољњем субјекту бити тешко да одре-
ди тарифу са којом би биле задовољне све заинтересоване стране. Чини 
се да би боље решење било да тарифа буде одређена кроз директне пре-
говоре Организације и корисника.

б) Утврђивање тарифе по Закону о ауторском и сродним
правима Србије

Сматрамо да поступак који прописује наш Закон спада у поступке 
одређивања тарифе од стране спољњег субјекта, с тим што се претходно 
даје шанса преговорима између Организације и корисника.

Закон најпре прописује правила у складу са којима тарифа тре-
ба да буде сачињена. Тарифа мора да буде примерена врсти и начину 
искоришћавања ауторског дела. Приликом одређивања тарифе узимају 
се у обзир тарифе колективних организација држава чији је бруто 
друштвени производ приближне вредности бруто друштвеном произ-
воду Републике Србије.

11 Више у: Paula Schepens, Guide to the Collective Administration of Authors’ rights, Paris, 2000, 
стр. 25, доступно на адреси: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001206/120677e.
pdf, 6.4.2012.

12 Stanley M. Besen, Sheila Nataraj Kirby, Compensating Creators of Intellectual Property, 
Santa Monica, 1989, стр. 81.
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Ако је искоришћавање предмета заштите нужно за обављање де-
латности корисника (у случају емитовања или концертних коришћења 
предмета заштите итд.) тарифа се одређује по правилу у процентуал-
ном износу од прихода који корисник остварује обављајући делатност 
у оквиру које искоришћава предмете заштите. Ако искоришћавањем 
предмета заштите корисник не остварује приход, тарифа се одређује у 
процентуалном износу од трошкова потребних за обављање делатности 
у оквиру које се искоришћавају предмети заштите. У сваком случају тај 
износ мора да буде у сразмери са значајем који за делатност корисника 
има искоришћавање предмета заштите. Уз накнаде у процентуални из-
носима, тарифом се одређују и најнижи износи накнада.

Ако искоришћавање предмета заштите није нужно за обављање 
делатности корисника већ је само корисно или пријатно (на пример у 
случају превозних средстава, смештајних и угоститељских објеката, 
трговинских и занатских радњи, тржних центара, изложбених просто-
ра итд.) и под условом да је одређивање такве тарифе у процентуал-
ном износу немогуће или неразумно тешко, тарифа се може одредити 
у паушалном износу. Приликом одређивања висине паушалне накнаде 
водиће се рачуна о: врсти и начину искоришћавања предмета заштите, 
географској локацији седишта корисника, врсти и величини простора у 
којем се користе предмети заштите, трајању и обиму искоришћавања и 
ценама услуга корисника.

Закон прописује да поступак одређивања тарифе започиње тако 
што Организација објављује јавни позив за преговоре репрезентатив-
ним удружењима корисника и индивидуалним корисницима. Тарифа се 
након обављених преговора одређује споразумом у писаној форми. Ако 
у року од 60 дана од дана објаве јавног позива не буде постигнут спора-
зум, предлог тарифе одређује управни одбор Организације и доставља 
га Комисији за ауторско и сродна права (у даљем тексту: Комисија) на 
мишљење.13 До окончања поступка одређивања тарифе на овај начин 
накнада се плаћа према постојећој тарифи.

Комисију чине председник и четири члана, које именује Влада уз 
учешће Завода за интелектуалну својину (у даљем тексту: Завод). Пред-
седник и чланови Комисије именују се из реда истакнутих стручњака 
за област ауторског права. Поред председника и чланова, именују се и 
заменик председника и два заменика чланова. Организације и репре-
зентативна удружења корисника предлажу Заводу кандидате за чланове 
Комисије и њихове заменике (по два члана и једног заменика). Пред-
седника и заменика председника предлаже Завод. На основу добијених 
предлога Завод предлаже Влади састав Комисије.

13 Више о поступку утврђивања тарифе и улози Комисије видети у: Зоран Милади-
новић, „Надлежност и састав Комисије за ауторско и сродна права“, Право и при-
вреда, бр. 4–6/2010, стр. 526.
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Мишљење Комисије садржи оцену о томе да ли предлог тарифе 
Организације обухвата она права за која та Организација има дозволу 
за колективно остваривање издату од стране Завода и да ли је накнада 
одређена у складу са правилима за одређивање тарифе прописаним За-
коном. Комисија даје мишљење на седници, већином гласова. Уколико 
је став Комисије о оба питања која процењује позитиван, Организација 
ће објавити тарифу у „Службеном гласнику Републике Србије“ у року 
од 15 дана од дана пријема мишљења. Уколико је став Комисије макар 
о једном од питања која процењује негативан, Организација је дужна 
да у року од 30 дана од дана пријема мишљења Комисије, понови пре-
говоре са репрезентативним удружењем корисника или да у истом року 
достави нови предлог тарифе Комисији на мишљење. Уколико, након 
разматрања новог предлога тарифе, Комисија оцени да накнада није 
одређена у складу са правилима прописаним Законом, донеће сама од-
луку о тарифи.

Као што се види из изложеног, поступак доношења тарифе пред-
виђа да се прво да шанса преговорима између Организације и удружења 
корисника, а да се у случају да се не постигне сагласност у поступак 
укључи и Комисија. Она прво даје мишљење на предлог тарифе који 
утврђује управни одбор Организације, па ако њено мишљење буде два 
пута негативно онда сама одређује тарифу. Приликом процене да ли је 
накнада одређена у складу са правилима прописаним законом, Комисија 
има велику слободу, с обзиром на то да су правила постављена широко 
и да дају Комисији овлашћење да преиспитује висину накнада које су 
предложене.

Сматрамо да у описаном поступку постоји мала вероватноћа да 
тарифа буде одређена кроз директне преговоре. Страна која верује да је 
њена преговарачка позиција ближа позицији Комисије, има мало раз-
лога да прави компромисе. Она ће вероватно у преговорима наступати 
тврдо очекујући да ће и у случају негативног исхода преговора, коначна 
тарифа бити повољна за њу.

Комисија доноси одлуке већином гласова. Може се очекивати да 
ће чланови Комисије, који се бирају на предлог Организација и репре-
зентативних удружења корисника, приликом гласања заступати инте-
ресе субјеката који су их предложили. Тада ће глас председника, који 
се бира на предлог Завода, бити одлучујући. Одређивање тарифе је 
врло тежак и сложен задатак, који претпоставља прављење компроми-
са између супротстављених интереса. Због тога сматрамо да није добро 
решење да се на председника Комисије превали целокупна одговорност 
одређивања тарифе или давања сагласности на њу.
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3. Утврђивање Тарифе путем споразума Организације
и корисника

Из изложеног се закључује да не постоје егзактни критеријуми 
на основу којих би неки спољни субјект одредио висину накнаде за 
искоришћавање ауторских дела. Сматрамо да би било боље да тарифа 
буде утврђена у директним преговорима Организације и корисника. 
Међутим, проблем је што Организација има доминантан положај на 
тржишту за које има дозволу, који може да злоупотреби приликом пре-
говора са корисницима и наметне накнаде које су неоправдано високе.

Да би преговори о тарифи могли да буду успешни без интервенције 
спољњег субјекта, неопходно је створити такве услове у којима би тржиш-
на моћ страна које преговарају била приближна. Сматрамо да је решење 
у повећању тржишне моћи корисника што би довело до уравнотежења 
тржишне моћи Организације. То се може постићи организовањем пре-
говора на начин да корисници наступају удружено. У наставку рада 
ћемо предложити основе овог модела преговора.

Закон већ разликује две врсте корисника: оне код којих је иско-
ришћавање предмета заштите нужно за обављање њихове делатности и 
оне код којих није нужно за обављање делатности већ је само корисно 
или пријатно. Предлажемо да се сви корисници, по овом критеријуму, 
сврстају у две групе. Процену који корисници улазе у коју групу би мо-
гао да учини Завод. Корисници сваке групе би затим формирали пре-
говарачки одбор у којем би били заступљени представници удружења 
свих категорија корисника те групе. Тако формирани одбор би прего-
варао са Организацијом о тарифи која би се односила на све корисни-
ке те групе. Тарифа би детаљно прописивала накнаде које би се одно-
силе на различите врсте коришћења дела из репертоара за различите 
категорије корисника. За постизање споразума би се захтевала саглас-
ност Организације са једне стране, и свих чланова преговарачког одбо-
ра корисника, са друге стране.

Сврха разврставања корисника у две групе по наведеном кри-
теријуму је смањење хетерогености преговарачког одбора корисника. 
Наиме, искоришћавање репертоара Организације за кориснике наведене 
две групе има различит значај, што отежава да они изграде заједнички 
наступ према Организацији.

Након организовања преговора на овај начин потребно је моти-
висати стране да дођу до споразума. Сматрамо да Закон треба да одреди 
примерен рок да се постигне договор. Након истека тог рока, преста-
ле би да важе тарифе које се односе на учеснике преговора и једино 
би стране у преговорима својим договором могле да продуже њихово 
важење.
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Сматрамо да би ситуација у којој би тарифе које су до тад биле 
примењиване престале да важе пре постизања споразума о новој та-
рифи, била неповољна за све учеснике. Тада би корисници изгубили 
могућност да овлашћено искоришћавају дела која улазе у репертоар 
Организације, што би негативно утицало на њихову делатост. Са друге 
стране, с обзиром на то да су сви корисници сврстани у само две групе, 
Организација би изгубила значајан део својих прихода, јер би престала 
да убира накнаде од свих корисника који су део групе са којом су пре-
говори пропали. Поред тога, вероватно је да би многи корисници на-
ставили да неовлашћено искоришћавају дела за која су до тад плаћали 
накнаду. Организација би у том случају била суочена са драматичним 
повећањем неовлашћеног искоришћавања дела из свог репертоара и 
питање је у којој мери би успела да заштити интересе аутора.

Треба имати у виду да корисници који улазе у једну групу 
представљају хетерогену скупину, у којој свака категорија корисника 
има различите интересе. Могуће је да би због тога неке категорије ко-
рисника могле да покушају да злоупотребе чињеницу да је за постизање 
споразума потребан консензус свих учесника преговора. Замислимо 
следећу ситуацију: Организација је постигла договор са свим чланови-
ма одбора о деловима тарифе који се односе на удружења корисника 
које они представљају, док само један члан одбора поставља неразумне 
захтеве који се односе на део тарифе који је релевантан за кориснике 
које он представља. Његов став би могао да буде заснован на претпо-
ставци да Организација неће желети да ризикује постизање целокупног 
споразума због договора о његовом малом делу, те да ће пристати на 
његове захтеве. Овакво понашање ма ког члана преговарачког одбора 
корисника би могло да доведе у питање цео преговарачки процес, на 
штету свих његових учесника. Сматрамо да би овакво понашање мог-
ло да се спречи увођењем правила да чланови преговарачког одбора 
могу да високом већином гласова (нпр. 80%) искључе из одбора члана 
за којег сматрају да се приликом преговарања не понаша савесно. На 
тај начин би и удружење које представља неку од категорија корисни-
ка било искључено из групе и морало би самостално да преговара са 
Организацијом о тарифи која би се односила на ту категорију корис-
ника. У тој ситуацији, ово удружење би било у знатно неповољнијем 
положају у преговорима. Чини се да би претња оваквом санкцијом 
била довољна да мотивише сваког члана одбора да савесно преговара. 
Са друге стране, одбор не би олако користио наведену санкцију, пошто 
би свако искључење удружења корисника из групе довело до смањења 
тржишне моћи групе.

Дакле, постоји више разлога због којих би описани модел ди-
ректних преговора требало да резултира споразумом о тарифи. Прво, 



7–9/2012. Владимир Боровац (стр. 383–396)

395

формирањем група корисника, свака група би постала веома значајан 
„купац производа“ који Организација нуди. То би повећало тржишну 
моћ корисника и довело до уравнотежења тржишне моћи Организације. 
На тај начин се искључује потреба да неки спољни субјект учествује у 
процесу одређивања тарифе. Друго, обе стране у преговорима би биле 
мотивисане да дођу до споразума о тарифи, јер би у противном могле 
да наступе штетне последице како за Организацију, тако и за корисни-
ке. Треће, модел обезбеђује да се избегне ситуација у којој би одређена 
категорија корисника стављала своје интересе испред интереса читаве 
групе. На овај начин се превазилази проблем који настаје као последица 
хетерогености сваке групе.

IV Закључак

„Производ“ који Организација за колективно остваривање аутор-
ског и сродних права „продаје“ је право на одређени вид искоришћавања 
ауторских дела које улазе у њен репертоар. Организација је једини по-
нудилац тог „производа“ на тржишту, што значи да се његова цена не 
може формирати кроз тржишни механизам односа понуде и тражње. 
Цену наведног „производа“, односно тарифу Организације је потребно 
одредити на другачији начин.

Сматрамо да је најнеповољније решење да тарифу одреди сама 
Организација. Контрола тела за заштиту конкуренције није довољна 
гаранција да тарифа неће бити одређена превисоко. Наиме, тела за за-
штиту конкуренције нерадо преузимају улогу регулатора цена, због од-
суства довољно егзактних критеријума за процену да ли је нека цена 
правична. Тај задатак се додатно компликује због специфичне природе 
производа чија цена се у конкретном случају одређује.

Мање неповољан начин је одређивање тарифе од стране неког 
спољњег субјекта и овај начин је предвиђен и у нашем Закону о аутор-
ском и сродним правима. Предло-жили смо критеријуме који могу бити 
од помоћи приликом оваквог одређивања тарифе. Ипак сматрамо да ти 
критеријми нису довољно егзактни, те да ће спољни субјект имати те-
жак задатак да одреди тарифу којом би биле задовољне све заинтересо-
ване стране.

Као најповољнија опција се намеће одређивање тарифе кроз 
директне преговоре Организације и корисника. Међутим, мана овог 
решења је могућност да Организација искористи знатну тржишну моћ 
коју има на тржишту за које има дозволу, те да наметне корисницима 
услове тарифе који би за њих били неповољни. Због тога смо предложи-
ли модел заједничког наступа корисника у преговорима, који би повећао 
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њихову тржишну моћ и уравнотежио тржишну моћ Организације. 
Осим тога, дискутовани су неки детаљи (како спречити појаву несавес-
ног понашања у преговорима, како мотивисати стране да постигну спо-
разум, итд.) који могу значајно да утичу на успешну примену предложе-
ног решења. Сматрамо да је ово најбољи начин да тарифа Организације 
буде одређена.
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WAYS OF SETTING COPYRIGHT COLLECTING 
SOCIETY’S TARIFF

Summary

In the fi rst part of the paper necessity of existence of copyright collecting 
societies and ways of their functioning are analyzed. Th en, three possible ways 
of setting tariff  (heavily infl uenced by the society’s dominant position on the 
market), are discussed. It has been concluded that setting tariff  by the society 
itself or by some external entity is not adequate and that the best option would 
be direct negotiations between society and users of copyrighted works. However, 
this way of setting tariff  conceals considerable danger that copyright collecting 
society would exercise its market power and impose to users tariff  that is too 
high. Th erefore paper proposes model of joint appearance of users in the nego-
tiations, which would increase their market power thereby balancing society’s 
market power.

Key words: copyright and related rights, copyright collecting societies, tariff , 
dominant position.
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ПАТЕНТНА ЗАШТИТА БИТНО БИОЛОШКИХ
ПОСТУПАКА ЗА ДОБИЈАЊЕ БИЉАКА И 

ЊИХОВИХ ПРОИЗВОДА

Резиме

У раду су анализирани проблеми патентне заштите битно био-
лошких поступака за добијање биљака. Појам битно биолошких посту-
пака је, после многобројних покушаја у литератури и пракси, одређен у 
две прецедентне одлуке Великог жалбеног већа Европског завода за па-
тенте. Ови поступци се не могу патентирати.

У директној вези са патентном заштитом битно биолошких по-
ступака је питање самосталне патентне заштите производа који су 
добијени у тим поступцима. Самостална патентна заштита произ-
вода ових поступака је, ипак, дозвољена, али је овакав став подложан 
озбиљном преиспитивању.

Кључне речи: биолошки поступак, битно биолошки поступак, тех-
ничка мера, метод суштине, метод доприноса, product 
by process.

I Увод

Истраживања у области биотехнологије су све значајнија у многим 
областимa, као што су, на пример медицина, фармација и пољопривреда. 
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Истовремено се појављују и нови проблеми за адекватну правну заштиту 
проналазака кojи настају као резултат тих истраживања. У новом свет-
лу се актуелизује питање патентне заштите битно биолошких поступа-
ка за добијање биљака, које није на јединствен начин решено у правној 
теорији. Такође, није јединствена ни пракса надлежних институција. 
Неуједначености правне теорије и праксе доприноси и недовољна пре-
цизност у правној регулативи.

Светски хемијски концерни улажу данас све више новца у истра-
живање и развој на подручју биотехнологије. Њихов интерес је да оства-
ре што потпунију и снажнију заштиту биотехнолошких проналазака. 
Модел заштите коме они теже у оквиру права индустријске својине није 
у интересу малих и средњих предузећа. Применом овог модела био би 
монополизован цели ланац исхране, почев од производње семенског 
материјала, до прераде биљака у животне намирнице. У оквиру права 
индустријске својине мора се, пак, тежити уравнотеженој заштити ин-
тереса свих учесника на тржишту.

У овом раду су анализирана два проблема која су у директној вези. 
Први је појам битно биолошког поступка и његова патентна заштита, а 
други је појам непосредних производа тог поступка и њихова патентна 
заштита.

Циљ рада је да представи најновије резултате правне теорије у овој 
области, као и најактуелнију праксу Европског завода за патенте. То је и 
основа за анализу нашег позитивног права, као и за његову евентуалну 
измену.

II Појам биолошког поступка

Биолошки поступак је изворно природни феномен, који се 
одвија без људског утицаја и не може се контролисати. Инициран 
је утицајем спољашњих фактора, а његов крајњи резултат је наста-
нак најадаптибилнијих јединки. Биолошки поступци су селекција и 
укрштање.

Природна селекција се дефинише „(...) као процес у којем су 
околности, попут појаве болести или промене климатских фактора 
одлучујућe за опстанaк, размножавањe и у вези с тим преношење 
генског материјала индивидуе на наредну генерацију“.1 Реч је о тзв. 
слепој – неусмереној селекцији, чија је последица преношење пожељних 
особина на потомство. Суштински елемент је принцип способности 

1 Helmut Oppenländer, „Die Wirkung des Patentwesens im Innovationsprozess“, GRUR 
Int, Heft  5/1977, стр. 362–370.
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прилагођавања.2 Природна селекција, начелно, може да делује на сва-
ку фенотипску особину, а свакa појава из околине може да изазове 
селекцију.

У савременој агротехници услови за производњу су у тој мери 
контролисани да јe улога природне селекције битно умањена. Ипак, она 
је доминантна у земљама у развоју, где пољопривредници практикују 
неку врсту континуираног гајења, које се заснива на природној 
селекцији условљеној тамошњим условима природне средине. Биљке су 
њиховим деловањем изложене селекцији која води накупљању најбоље 
прилагођених биљака, и то тако да оне постају потпуно адаптибилне, 
што резултира њиховим даљим размножавањем.

Међутим, најадаптибилније биљке не морају нужно да поседују 
најбоље особине. Природна селекција, којој је циљ повећање степена 
прилагодљивости према условима средине, често води смањењу прино-
са. Утицај човека у природној селекцији је небитан и ограничава се на 
сакупљање биљака, без даљег избора или испитивања.

Биолошки поступци, као природни феномени, не могу се патен-
тирати јер нису поновљиви. Међутим, развојем биотехнологијe створе-
не су нове, вештачке методе селекције, којe су техничке природе и зато 
се могу патентирати.3 На пример, полно укрштање преношењем полена 
је природнa, а фузија протопласта је вештачкa селекција.

III Појам битно биолошког поступка у правној теорији

Појам битно биолошког поступка је на различите начине тумачен у 
правној теорији. Разлог за то је недовољна одређеност овог појма у меро-
давним правним прописима, као и њихова међусобна неусаглашеност.4 
Поред тога ови прописи не садрже ни ближе критеријуме за одређивање 
појма битно биолошки. „Питање, да ли је поступак битно биолошки 
јесте питање мере, која опет зависи од степена у којем постоји техничка 
интервенција човека у датом поступку.“5 Данас je битно биолошки по-
ступак све више комбинација природних феномена и техничких мера 

2 Joseph Straus, „Gewerblicher Rechtsschutz fur biotehnologische Erfi ndungen“, Entschei-
dung der Technischen Beschwerdekammer des EPA, Abl. 23/90, стр. 335–412.

3 Слободан Марковић, „Правна заштита нових биљних сорти“, Гласник Правног фа-
култета у Крагујевцу, 1980–1981, стр. 107–108.

4 Edison Stark, „Biotechnologie und Recht des geistigen Eigentums“, International Law, Nr. 
3/2008, стр. 121–140.

5 Синиша Варгa, „Проналасци биљне сорте, животинске расе или битно биолошког 
поступка за добијање биљке или животиње“, Годишњак Правног факултета у Ис-
точном Сарајеву, бр. 1/2010, стр. 114–115.
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у поступку. У оквиру правне теорије, овај појам се тумачи помоћу две 
методе: методе доприноса и методе суштине.6

По методу доприноса, може се патентирати поступак који се пре-
тежно састоји из техничких мера. Насупрот томе, поступак који се пре-
тежно састоји из биолошких мера, није патентабилан. Ово посматрање 
је усмерено на квантитет техничких и биолошких мера, а мање на суш-
тину укупног проналаска. Оно претпоставља континуитет између био-
лошких и техничких поступака. Другим речима, могу се патентирати 
потпуно технички и битно технички поступци, а не могу се патентира-
ти потпуно биолошки и битно биолошки поступци. Међутим, могуће је 
патентирати и поступке који се налазе у подручју између битно технич-
ких и битно биолошких поступака.

По методу суштине, поступак као целина или испуњава захтев 
техничког учења, или не испуњава. Он је као целина проналазак који се 
или може патентирати, или не може. Наиме, може се патентирати по-
ступак када је битно технички, а не може се патентирати поступак када 
је битно биолошки. Увођењем у поступак неке мере техничког каракте-
ра не би се нужно мењала суштина проналаска као природног феноме-
на. Поступак је битно биолошки када као целина, а према својој суш-
тини, није учење за планско поступање, чак и ако обухвата једну или 
више техничких мера. Суштина проналаска остаје биолошка, тј. при-
родна. Дакле, поступак за добијање биљака који садржи мере укрштања 
и селекције није преображен у патентибилан само зато што обухвата 
неко додатно обележје техничке природе. У сваком случају, поступак 
као целина мора да буде поновљиво учење за техничко поступање. Уко-
лико није поновљив и није технички, то не постаје додавањем једног 
или више техничких мера. Насупрот томе, поступак се не може ква-
лификовати као битно биолошки уколико садржи неку техничку меру 
којoм се мења резултат поступка. Другим речима, суштина проналаска 
као целине је основно полазиште за разликовање да ли је поступак за 
добијање биљака патентабилан или не.

Појам биолошки се, истовремено, тумачи и као нетехнички. Бит-
но биолошки поступак за добијање биљака је такав поступак који пре-
ма својој суштини није учење за техничко поступање, јер се заснива на 
непоновљивим природним феноменима. Да ли је реч о учењу о технич-
ком поступању, одлучује се испитивањем техничког карактера пронала-
ска и његових предпоставки, нарочито изводљивости и поновљивости. 
Да би се стекао патент за техничко-биолошке поступке морају да буду 

6 Hans Kunz-Hallstein, „Interpretation der Patentierungsausnahme des Artikels 53 (b) 
EPU in Bezug auf im wesentlichen biologische Verfahren“, Deutsche Vereinigung für ge-
werblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, vol. 7/2007, стр. 21–27.
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испуњени и општи услови који се за то прописују (новост, инвентивни 
ниво, објављивање).

Поредећи метод доприноса и метод суштине, можемо закључити 
да се применом првог метода дозвољава континуитет између техничких 
и биолошких мера, па тиме и међуподручје које обухвата патентибилне 
поступке. Граница међуподручја су битно технички поступци и битно 
биолошки поступци. Могу се патентирати потпуно технички поступци, 
битно технички поступци и сви други поступци (међуподручје), а не 
могу се патентирати битно биолошки и потпуно биолошки поступци. 
За разлику од тога, други метод не дозвољава међуподручје, што значи 
да је поступак или битно технички и може се патентирати, или битно 
биолошки и не може се патентирати.

У правној теорији је разматрано и питање односа између фор-
мулације члана 53 тач. (б) Конвенције о европском патенту и члана 2 тач. 
(2) Директиве о биопатенту, као и члана 23 (б) Правила о спровођењу 
конвенције o европском патенту. Разлог је тај да је у члану 2. тач. (2). 
Директиве и у члану 23 (б) Правила о спровођењу конвенције о европ-
ском патенту појам битно биолошки поступак дефинисан као посту-
пак који се искључиво састоји из природних феномена. То значи да се 
применом било које техничке мере мења природа поступка као битно 
биолошког.7

У једном делу правне теорије се истиче да је тумачење члана 23 
(б) Правила o спровођењу конвенције о европском патенту у смислу да 
се битно биолошка природа поступка мења додавањем небитних тех-
ничких обележја, неспојиво са чланом 53. тач. (б) Конвенције. Сматра 
се да биолошки поступак за добијање биљака не постаје технички и 
патентибилан додавањем небитног техничког обележја, које се може 
изоставити, а да, упркос томе, резултат поступка остане непромењен. 
Пажња се при тумачењу мора усмерити на оно што је супстанционално, 
а не на формално посматрање дефиниције патентних захтева. С обзиром 
на неке раније одлуке Жалбеног већа Европског завода за патенте, сматра 
се да би такво становиште требало применити и на случај тумачења 
појма битно биолошки. Наиме, техничкa мера се може посматрати као 
издвојено обележје патентног захтева, па се, према томе, не узима у 
обзир при оцени суштине проналаска. Срж поступка, која остаје после 
издвајања техничких мера, била би чисто биолошка и искључиво би се 
састојала из природних феномена. У сваком случају, таква ситуација 
постоји када је реч о техничком обележју које нема никакав утицај на 
поступак, нити на резултат поступка.

7 Kristina Bette, Michael Stephan, Intellectual Property Rights im Bereich Crop Science, sec-
ond edition, Marburg, 2009, стр. 9–14.
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Међутим, у правној теорији је заступљено и супротно мишљење.8 
У овом делу правне теорије преовлађује мишљење да се члан 53 тач. 
(б) Конвенције о европском патенту мора тумачити у смислу члана 23 
(б) Правила и члана 2 тач. (2) Директиве о биопатенту.9 То значи да 
је поступак за добијање биљака само онда битно биолошки када се у 
потпуности заснива на природним феноменима, као што је укрштање и 
селекција, дакле, никакав утицај човека није садржан у неком обележју 
патентног захтева. Другим речима, било каквом активношћу човека 
мења се природа поступка, a последицa je могућност патентирања.10

IV Приказ одлука G2/07 и G1/08 са становишта основне
поделе на проналаске поступка и проналаске производа

Одлука G2/07 познатија је као случај „Broccoli“.11 Са становиш-
та овог рада битно је истаћи да се патентни захтеви ове одлуке могу 
сврстати у две групе. Првом групом обухваћени су захтеви који се од-
носе на поступак за добијање биљке броколи са повећаним садржајем 
глукозинолата који има антиканцерогено дејство. Поступак обухвата 
више мера укрштања и селекције. Другу групу чине они патентни зах-
теви који се односе на: конзумне биљке Brassica, конзумне делове биљке 
броколи, као и семе броколи биљке, при чему су сви наведени произво-
ди добијени применом поступака дефинисаних у одговарајућим патент-
ним захтевима из прве групе.

Одлука G1/08 познатија је као случај „Tomate“.12 И у погледу ове 
одлуке патентни захтеви се такође могу сврстати у две групе. Првом 
групом обухваћени су патентни захтеви за поступак добијања биљака 
парадајза који даје плодове са сниженим садржајем воде. Другом групом 
обухваћени су патентни захтеви који се односе на плодове парадајза и 
биљке парадајза и родне гране на којима се налазе плодови парадајза.

У оквиру жалбеног поступка, Техничко веће Европског завода 
за патенте је заступало становиште да је реч о битно биолошким по-
ступцима који су искључени из патентирања. Међутим, сматрајући да 

8 Wilfred Tilmann, „Zum Begriff  des ‘im Wesentlichen biologischen Verfahrens’ zur Züch-
tung von Pfl anzen in Art. 53 lit. b EPU“, GRUR, Heft e 3–4/2009, стр. 361–369.

9 Alexander Liewelyn, European Plant Intellectual Property, London, 2006, стр. 149.
10 Simon Smith, „Intellectual Property Protection for Plant Varieties in the 21st Century“, 

Crop Science, vol. 48, 2008, стр. 1277–1290; W. Tilmann, нав. чланак, стр. 370.
11 Christofer Holman, „Biotechnology’s Prescription for Patent Reform“, Marshall Rev. In-

tell. Prop. L., vol. 5, 2006, стр. 318.
12 Michael Kock, „Essentially biological processes“, Journal of Intellectual Property Law & 

Practice, бр. 49/2010, стр. 495–502.
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је реч о питању од начелно правног значаја, предмет је упућен Великом 
жалбеном већу. Као виша инстанца, Веће је одлучило да се овде ради, 
као и у случају Broccoli, о битно биолошком поступку који је искључен 
из патентирања, али није посебно разматрало питанје патентне заштите 
производа тих поступака.

V Одлуке нижих инстанци Европског завода за патенте о 
патентирању производа битно биолошког поступка

Велико жалбено веће је, како смо већ истакли, ускратило патент-
ну заштиту битно биолошких поступака за добијање биљака. Међутим, 
ниже инстанце су, и пре и после доношења изложених прецедентних 
одлука, додељивале патенте за производе који су резултат битно био-
лошког поступка.

Техничко веће је у одлуци Т 1854/07, донетој у мају 2010. године, 
одлучило да се могу патентирати: семе; делови биљке и уље сунцокрета; 
као и животне намирнице које садрже ово уље. При доношењу ове одлу-
ке Веће је истакло: „Патентни захтеви који се односе на product by process 
штите семе и биљку, као такве, а то значи да је ирелевантно на који на-
чин су добијени, а посебно је ирелевантно да ли су добијени класичним 
поступцима укрштања и селекције, као у овом случају, или применом 
рекомбинантне генетске технологије.“13

Претраживања актуелне праксе Европског завода за патенте 
показују да исти концерни, који већ имају монопол на генски промењено 
семе за сетву, проширују своје захтеве за патентирање и на подручје кон-
венционалног узгоја. Карактеристично је да у оквиру таквог поступања, 
такође, присвајају и генетске ресурсе региона из којих потичу биљке.14

На пример, „Syngenta“ захтева као свој проналазак биљке соје 
и семе за сетву, који већ природно садрже гене за заштиту од плесни. 
Биљке соје, у којима је нађена одговарајућа наследна особина, пореклом 
су из Азије.15

„DuPont“ захтева патентирање биљака кукуруза, које су истра-
жене у односу на гене, који су у вези са резистенцијом према неким 
гљивичним болестима. Све биљке кукуруза, које су испитане на овај 
ген, требало би да буду њихов проналазак, независно од тога где су 
првобитно узгајане, нпр. у Латинској Америци, Европи и САД.16

13 O.J. L 6/2007, p. 360.
14 John Pierce, „Working with Technology“, London, 2001, стр. 79–86.
15 J. Pierce, нав. дело, стр. 173.
16 Ruth Tippen, Saatgut und Lebensmittel, Bon, 2009, стр. 224.
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„Dow Agroscience“ захтева као свој проналазак индијски сенф 
(Brassica junicea) са дефинисаним квалитетом уља. Захтевају се све 
биљке са повећаним садржајем уља, независно од тога на који начин су 
настале. Захтева се и патентирање семена за сетву, уља, као и брашна за 
производњу животних намирница.17

Из овог кратког приказа видљив је приступ Европског патентног 
завода патентирању битно биолошког поступка за добијање биљака. 
Наиме, не могу се патентирати битно биолошки, као и конвенционал-
ни поступци, али се могу патентирати њихови производи, а то су: семе, 
плодови, други јестиви делови биљака и животне намирнице.

Оваквим приступом Европског завода за патенте омогућава се 
великим концернима контрола целокупног ланца производње живот-
них намирница. У многим случајевима, деловање патента се простире 
од семена до животних намирница, као што су: уље, брашно, тестенине, 
колачи, пиво итд.

VI Закључак

Битно биолошки поступак није истоветан са биолошким поступ-
ком, иако ово разликовање није довољно јасно истакнуто у правној 
теорији и пракси. По својој природи битно биолошки поступак је ви-
шефазан, мешовит поступак који се нужно састоји из биолошких мера 
и мера техничке природе, тј. неког утицаја човека. Биолошке мере су 
полно укрштање које се односи на цели геном и надовезујућа селекција 
биљака које се добијају тим путем. Када је, пак, реч о утицају човека, су-
протно је самом појму битно биолошког поступка рећи да ма који утицај 
човека мења његову природу као битно биолошког поступка. Суштина 
овог схватања је тежња да се заобилазним путем омогући патентирање 
биолошких мера, тј. укрштања и селекције, као дела тог мешовитог по-
ступка.

Мешовити поступак, свакако, може обухватити и човеков утицај, 
односно техничке мере које нису тривијалне и без значаја за резултат 
поступка. Међутим, у прецедентним одлукама Великог жалбеног већа 
Европског завода за патенте заузет је став да ни једна техничка мера 
нема за последицу патентирање биолошког дела поступка. При томе ни-
какав значај нема околност да ли је реч о новој или познатој техничкој 
мери, да ли се она јавља у природи, да ли је тривијална или је, чак, срж 
проналаска. То значи да је биолошки поступак увек искључен из патент-
не заштите.

17 R. Tippen, нав. дело, стр. 359.
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Према пракси Европског завода за патенте могу се, пак, само-
стално патентирати производи битно биолошког поступка, а то су се-
менски материјал, биљке, плодови и животне намирнице. По нашем 
мишљењу, оваква пракса мора бити подвргнута критици и тражењу но-
вих решења.

Ksenija VLAŠKOVIĆ
PhD Candidate at the Faculty of Law University of Kragujevac

PATENT PROTECTION OF ESSENTIALLY 
BIOLOGICAL PROCESSES FOR THE PRODUCTION 

OF PLANTS AND THEIR PRODUCTS

Summary

Th e author has analyzed the issue of patent essentially biological proc-
esses for the production of plants. Th e concept of essential biological processes, 
aft er many attempts in literature and in practice, determined in two preceden-
tial appellate decisions of the Grand Council of the European Patent Offi  ce. 
Th ese procedures can not be patented.

In direct relation to the patent protection of essential biological processes 
is a question independent of patent protection of products obtained in these pro-
ceedings. Independent patent protection of products of these processes, however, 
is allowed, but this attitude is subject to serious scrutiny.

Key words: biological process, essentially biological process, technical 
measures, the method of essence, the method of contribution, 
product by process.
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ОВЛАШЋЕЊА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ KOД 
СТЕЧАЈА ДРУШТАВА ОСИГУРАЊА*

„Quaeras de dubius legum bene discere si vis“**

Резиме
Будући задужена за вршења надзорних овлашћења на тржишту 

осигурања, Народна банка Србије има на располагању низ мера којима 
треба да осигура заштиту интереса осигураника и уопште корисни-
ка услуга осигурања, као и обављање делатности осигурања у складу са 
правилима о управљању ризиком и правилима струке осигурања. Чланак 
анализира овлашћења Народне банке Србије у вези са покретањем по-
ступка стечаја над друштвима осигурања као субјектима надзора. Како 
Народна банка Србије претходно доноси решење о одузимању дозволе за 
рад друштву осигурања, први део рада бави се утврђивањем услова који 
оправдавају изрицање ове – по последицама по друштво и његове осигу-
ранике – најтеже мере. Овлашћења Народне банке Србије код стечаја 
друштва осигурања су крупна, незаобилазна, а претходно-процесна по 
природи и сврси – њихово активирање је пре отпочињања меродавног 
судског поступка пред надлежним судом. Анализирана су два решења 

* Овај чланак настао је као резултат учешћа на пројекту „Развој правног система 
Србије и хармонизација с правом ЕУ (правни, економски, политички и социолош-
ки аспекти)“ Правног факултета Универзитета у Београду (2012).

** „Ако желиш добро проучити закон, испитуј његове нејасне одредбе“.
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централне банке која се доносе у управном поступку, у склопу њене кон-
троле пословања друштава осигурања, а по испуњењу законских услова: 
1) решење о одузимању дозволе за рад друштву; 2) решење о испуњењу 
услова за покретање стечајног поступка. Аутори износе аргументе у 
прилог томе да стечајни поступак нема природу извршног поступка у 
погледу предметних решења централне банке. Решење о испуњености 
услова за покретање стечајног поступка није извршна исправа. Аутори 
посвећују посебну пажњу праву друштва осигурања којем је одузета 
дозвола за рад да захтева од Управног суда одлагање извршења дотичног 
решења, до правноснажног окончања у међувремену покренутог управног 
спора по његовој тужби. Најзад, аутори се баве и ванредним правним 
леком – захтевом за преиспитивање правноснажне пресуде Управног 
суда пред Врховним касационим судом.

Кључне речи: друштво осигурања, одузимање дозволе, стечај, одлагање 
извршења решења, управни спор.

I Уводна разматрања

Као и остали представници финансијског сектора, и друштва 
осигурања су, због великог привредног значаја, регулисана посебним 
прописима.1 Специфичности посла осигурања уважавају се посебном 
регулативом како статусних, тако и имовинскоправних питања. Фокус 
те регулативе су ликвидност и солвентност друштава осигурања, као и 
сигурно, контролисано и најмање ризично улагање великог новчаног 
фонда којима располажу.2 Природа посла осигурања је таква да зах-
тева појачани опрез законодавца према осигуравачу, с једне стране, и 
прописивање протекционистичких мера према осигуранику и уопште 
корисницима услуга осигурања, с друге стране.3 За разлику од осигу-
раника, који – осим способности уговарања – треба да поседује само 
још интерес у вези са предметом осигурања; да би се неко могао назва-
ти осигуравачем (и легитимно и легално бавити пословима осигурања) 
мора испунити низ услова прописаних врло детаљном и комплексном 

1 Регулатива делатности осигурања се, стога, посматра као део регулативе 
финансијског тржишта. J. Birds, Birds’ Modern Insurance Law, Seventh Edition, Sweet 
& Maxwell, London, 2007, стр. 23.

2 J. Lowry, P. Rawlings, Insurance Law, Doctrines and Principles, Second Edition, Hart 
Publishing, Oregon, 2005, стр. 11. 

3 У том смислу се право осигурања све више посматра као право заштите потроша-
ча. В: L. Mayaux, Led grandes questions du droit des assurances, L. G. D. J., Paris, 2011, 
стр. 241.
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регулативом.4 Ово зато што уговор о осигурању не би могао бити фак-
тор сигурности и високо цењене заштите корисника услуга осигурања 
ако се испуњење обавезе осигурача законским прописима не учини 
извесним.5 Уколико се за уговор о осигурању може рећи да је у из-
весном смислу sui generis, утолико постоји већа потреба за државном 
интервенцијом. Будући да се испуњење обавезе осигуравача помера за 
неки будући моменат, јасно је да – за разлику од других врста бизниса 
– солвентност осигуравача није очигледна на основу увида у рачуне и 
пословне књиге у тренутку закључења уговора са њим. Заправо, вели-
ки приходи од премија не морају бити индиција сигурне и солвентне 
компаније, ако је тај приход остварен од продаје полиса по превише 
повољним (и економски нереалним) ценама.6

Иако се законима настоји да обезбеди ликвидност и солвентност 
друштава осигурања за све време њиховог постојања, заштита интереса 
корисника услуга осигурања је вероватно најпотребнија ако је осигу-
равач у финансијским тешкоћама због којих му прети стечај.7 Зато се 
посебна пажња у законодавству придаје стечају друштава осигурања. 
Када је реч о престанку друштава осигурања, ту треба правити разли-
ку између регулативе материјалноправних питања (разлога престанка) 
и регулативе процесноправних питања (поступка престанка). И једна 
и друга питања уређена су посебним законима, донетим управо зарад 
уважавања специфичности друштава осигурања и на плану гашења. 
Српски законодавац је, дакле, из режима општег стечајног поступ-
ка уређеног Законом о стечају8 делимично изузео поступак стечаја и 
ликвидације банака, односно друштава за осигурање и уредио га Зако-
ном о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање,9 као по-
себним законом.

4 На овај начин држава остварује контролу над сектором осигурања и има гарантије 
да у исти неће ући субјекти који не испуњавају законске услове. В.: P.-G. Marly, V. 
Roul, Droit des entreprises d’assurances, RB Édition, Paris, 2011, стр. 87. 

5 Осигураник, наиме, улаже своја средства у куповину осигуравајућег покрића, а за-
узврат од осигуравача добија обећање да ће он извршити исплату накнаде, одн. 
суме осигурања ако се у будућности деси догађај предвиђен као осигурани случај. 
Строгом и стриктном регулативом делатности осигурања настоји се у што већој 
мери пружити гаранција да ће осигуравач заиста бити у стању да испуни дато 
обећање. Детаљније: J. Birds, нав. дело, стр. 22. 

6 Овај проблем може бити највише изражен у осигурањима која се закључују као 
дугорочна, попут осигурања живота, и где осигураник очекује остварење својих 
права у далекој будућности. 

7 J. Birds, нав. дело, стр. 35.
8 Закон о стечају (даље: ЗС), Службени гласник РС, бр. 104/09.
9 ЗСЛБДО, Службени гласник РС, бр. 61/05, 116/08 и 91/2010. Закон о измена-

ма и допунама Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање
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Народна банка Србије (даље: НБС), као субјект овлашћен за вр-
шење надзорних овлашћења на тржишту осигурања, предузима одређене 
мере према оним друштвима осигурања код којих у току тог поступка 
утврди неправилности у раду.10 Према нашем праву, у вршењу надзо-
ра над пословањем друштава осигурања, НБС може предузети неку од 
следећих мера:

– наложити мере за отклањање незаконитости и неправилности;
– наложити мере због непоступања у складу са правилима о 

управљању ризиком;
– наложити пренос портфеља осигурања на друго друштво 

осигурања;
– преузети контролу над пословањем друштва;
– одузети дозволу за обављање појединих или свих послова 

осигурања;
– наложити привремене мере;
– предложити мере према члановима управе, члановима надзор-

ног одбора, лицима са посебним овлашћењима и квалификова-
ним имаоцима.11

Приликом предузимања мера надзора НБС има обавезу да 
поштује принцип примене оне мере која је најмање неповољна за 
друштво.12 Дакле, једна од мера коју НБС може предузети према друшт-
ву осигурања је одузимање дозволе за рад. Ова мера се може назвати 
најтежом, будући да значи забрану друштву осигурања даљег обављања 
делатности за коју је претходно добило лиценцу и – по правилу – има 
за последицу отварање стечајног поступка над друштвом осигурања и 
његово гашење.

(Службени гласник РС, бр. 91/2010), који је ступио на снагу 11. децембра 2010. 
године, представља део сета закона из области финансијског сектора, заједно са 
усвојеним Законом о изменама и допунама Закона о банкама (Службени гласник 
РС, бр. 91/2010), Законом о изменама и допунама Закона о осигурању депозита 
(Службени гласник РС, бр. 91/2010) и Законом о изменама и допунама Закона о 
Агенцији за осигурање депозита (Службени гласник РС, бр. 91/2010). 

10 Док издавање дозвола за рад друштвима осигурања омогућава држави да стекне 
увид у почетну солвентност и пословну озбиљност новооснованог друштва, дот-
ле перманентна контрола и надзор над радом гарантују да се такво стање неће 
мењати, а да, при том, не буде праћено одузимањем издате дозволе. У: H. Groutel, 
F. Leduc, P. Pierre, M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre, LexisNexis, Paris, 
2008, стр. 17–18. 

11 Закон о осигурању (Службени гласник РС, бр. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05, 101/07 и 
107/09, даље: ЗОС), члан 161 став 1. 

12 ЗОС, члан 161 став 2.
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II Стечај друштва осигурања због одузимања дозволе за рад

Иако се поступак стечаја над друштвима осигурања спроводи по 
одредбама ЗСЛБДО, објашњење практичне примене овог института 
није могуће без сагледавања разлога престанка регулисаних Законом о 
осигурању. Наиме, стечајни lex specialis за област осигурања прописује 
да се поступак стечаја спроводи над друштвом осигурања коме је НБС 
одузела дозволу за обављање послова осигурања у складу са законом 
којим се уређује осигурање и које је неликвидно 15 дана непрекидно, 
односно чије су обавезе веће од његове имовине.13 Оваква одредба нас 
тера да анализирамо ЗОС и у његовим одредбама тражимо разлоге због 
којих се друштвима осигурања одузима дозвола за рад.

Када се разматра начин на који је уређено одузимање дозвола, 
треба поћи од тога да је то најтежа мера која може бити изречена неком 
друштву осигурања након спроведеног надзора. Будући да је интенција 
законодавца била да се примењује као ultima ratio, услови за њену 
примену су испуњени уколико би даље постојање одређеног друштва 
осигурања било противно интересима осигураника и уопште корисника 
услуга осигурања, као и противно правном поретку одређене државе.

Када је реч о условима за одузимање дозволе за рад друштвима за 
осигурање, они се могу поделити у две групе: случајеви када НБС може 
одузети дозволу и случајеви када мора одузети дозволу. Наиме, ЗОС 
јасно указује на дискреционо овлaшћење НБС за одузимање дозвола. На 
такав закључек наводи формулација члана 174 у којој се употребљава 
глаголски облик може, док се у члану 175 употребљава императивна 
формулација „Народна... ће друштву за осигурање одузети дозволу“.14 
Овакву квалификацију наведених одредаба ЗОС-а дао је и Врховни суд 
Србије. Према ставу Суда, „одредба члана 175 става 1 тачке 7 Закона 
о осигурању имтеративне природе, а одредба члана 174 истог Закона 
садржи дискрециона овлашћења“.15

13 ЗСЛБДО, члан 2 став 2. Осим тога, стечајни поступак се покреће и на предлог 
ликвидационог управника кад утврди да имовина ликвидационог дужника није 
довољна да подмири сва потраживања поверилаца (члан 2 став 3). 

14 ЗОС, члан 174 и 175. 
15 У својој пресуди Врховни суд Србије каже: „Одредба члана 175 ст. 1 тач. 7 Закона 

о осигурању уопште не садржи дискреционо право туженог за одузимање дозволе за 
обављање послова осигурања, већ је императивне природе, а одредба чл. 174 истог 
закона садржи такво овлашћење, али не одређује изричито да је у јавном интересу 
да се у донетом решењу не морају навести разлози којима се орган руководио при 
доношењу решења!“ В: Пресуда Врховног суда Србије, У. 61908/04 од 20.4.2005. 
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1. Дискреционо овлашћење НБС да одузме дозволу за рад

НБС може да одузме дозволу за обављање послова осигурања у 
следећим случајевима:

– када утврди незаконитости и неправилности у пословању 
друштва, а даље обављање делатности осигурања би угрозило 
интересе осигураника и других корисника осигурања;

– ако друштво закључи уговор о посредовању и заступању у 
осигурању са друштвом за посредовање, односно заступање у 
осигурању или заступником у осигурању, који не поседује до-
зволу НБС;

– ако друштво не обавља делатност у складу са правилима струке 
осигурања, добрим пословним обичајима и пословном етиком;

– ако наступе разлози за одузимање сагласности на акте и радње 
друштва;

– ако друштво обавља делатност на начин којим се повређују 
права осигураника, корисника осигурања, односно трећих 
оштећених лица, односно ако друштво не исплаћује штете или 
не извршава друге обавезе;

– ако је друштво дало нетачне податке о свом пословању или 
податке који могу довести у заблуду осигуранике, кориснике 
осигурања, односно трећа оштећена лица;

– ако према извештају овлашћеног актуара, односно овлашћеног 
ревизора друштво није солвентно;

– ако друштво усвоји финансијски извештај и годишњи извештај 
о пословању, односно донесе акт пословне политике, а да прет-
ходно није размотрило мишљење овлашћеног актуара;

– ако друштво није омогућило вршење надзора, на прописани на-
чин;

– ако друштво није омогућило овлашћеном ревизору да изврши 
ревизију, на прописани начин;

– ако друшво није обезбедило обављање актуарских послова, на 
прописани начин;

– ако друштво није доставило извештаје, документа и друге по-
датке, на начин и у роковима прописаним овим законом;

– ако је портфељ осигурања пренет без сагласности НБС;
– ако друштво, у остављеном року, није спровело мере које му је 

наложила НБС, односно није отклонило разлог за предузимање 
тих мера;
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– ако у другим случајевима друштво не поступи у складу са овим 
законом, другим прописима и мерама НБС.16

Круг разлога због којих се друштву за осигурање може одузети 
дозвола за рад није лимитиран, већ ЗОС, поред бројних конкретних 
разлога, истиче да се дозвола може одузети и „у другим случајевима 
када друштво не поступи у складу са овим законом, другим прописи-
ма и мерама Народне банке Србије“.17 Када је реч о овлашћењу НБС да 
одузме дозволу за рад друштву осигурања и у другим случајевима због 
непоступања у складу са другим прописима и мерама НБС, а не само 
због неповиновања законским обавезама из ЗОС-а, Уставни суд Србије 
је заузео становиште да је поменута одредба неуставна.18 Ова одредба, 
увођењем могућности одузимања дозволе и у другим случајевима (осим 
оних изричито прописаних ЗОС-ом), de facto проширује листу разлога 
за одузимање дозволе за рад осигуравајућим друштвима.19

16 ЗОС, члан 174 став 1.
17 ЗОС, члан 174 став 1 тачка 15. Овакво овлашћење НБС, ма колико било израз 

вршења надзора над друштвима осигурања и очувања сигурности финансијског 
сектора, може се двоструко злоупотребити: било одузимањем дозволе за рад по-
зивом на прилично нејасне законске формулације, било неодузимањем дозволе и 
применом неких других мање стогих мера према друштву осигурања које ужива 
одређени степен протекционизма НБС. За критику оваквог решења В.: З. Р. Томић, 
Н. Петровић Томић, „Издавање и одузимање дозвола за рад друштвима осигурања“, 
Право и привреда, бр. 5–8/2009, стр. 190–192.

18 Према ставу Уставног суда израженом у одлуци бр. 468/2004 од 16. јула 2009. годи-
не „Одредбом Закона о осигурању која омогућава Народној банци Србије да одузме 
дозволу за обављање појединих или свих послова осигурања друштву за осигурање 
и у другим случајевима, осим случајева предвиђених одредбама члана 174 став 1 
тач. 1 до 14 тог закона, ако друштво не поступи у складу са тим законом, другим 
прописима и мерама Народне банке – успоставља се овлашћење за Народну банку 
којим се повређују одредбе чл. 3, 58, 82, 83 и 84 Устава, којим се гарантује владави-
на права повиновањем власти Уставу и закону, јемчи право на имовину, утврђују 
основе економског уређења, слобода предузетништва и положај на тржишту и 
утврђују основи по којима се могу, на основу закона, одузети односно ограничи-
ти право својине и имовине, ограничити начин коришћења имовине и ограничити 
слобода предузетништва. Наиме, по оцени Суда Законом предвиђена могућност 
поступања и одлучивања о одузимању дозволе за рад осигуравајућем друштву из 
разлога који нису законом прописани, будући да такву одлуку доноси Народна банка 
Србије на основу властите процене, крши се уставни налог о повиновању власти 
Уставу и закону и обавеза законодавца да предвиди све разлоге за ограничавање сло-
боде предузетништва и правне сигурности привредних субјеката.“ В. Н. Петровић 
Томић, „Неуставност одузимања дозволе за рад друштвима осигурања из разло-
га који нису изричито прописани законом“, Право и привреда, бр. 9–12/2009, стр. 
73–78.

19 Применом наведене одредбе, НБС, дакле, може одузети дозволу за рад уколико 
процени да постоје други разлози који оправдавају примену ове мере, чак и ако 
они не представљају непоштовање закона, већ неких других прописа и мера. 
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НБС треба да процени, руководећи се степеном тангираности 
јавног поретка у области осигурања, с једне стране, и потребом за-
штите интереса осигураника и корисника услуга осигурања, с друге 
стране, да ли да друштву осигурања одмах одузме дозволу за рад или 
да му, ипак, наложи неку другу меру. То је једино исправно тумачење 
наведеног овлашћења НБС. Дискрециона оцена НБС има смисла само 
ако централној банци као носиоцу надзорних овлашћења на тржиш-
ту осигурања омогући да процењује да ли је степен повреде закона од 
стране контролисаног друштва осигурања такав да је оправдано дати 
му још једну шансу изрицањем неке од бројних мера надзора пропи-
саних ЗОС. У прилог оправданости оваквог поимања дискреционог 
овлашћења НБС може се навести и аргумент поређења разлога који 
обавезују НБС да одузме дозволу за рад са онима који јој дају право да 
то учини. Довољно илустративан у том смислу је разлог неуспешне при-
мене неке од мера надзора попут ванредне управе, којима се прибегло 
пре одузимања дозволе.20 Осим тога, и у члану који набраја случајеве 
када НБС дискреционо одлучује о одузимању дозволе за рад изричито 
се као један од њих наводи и случај када друштво није, у остављеном 
року, спровело мере које му је наложила НБС, односно није отклонило 
разлог за предузимање тих мера.21

Приликом вршења дискреционе процене НБС мора, дакле, во-
дити рачуна о два интереса: општем и посебном. Док је општи инте-
рес садржан у јавном поретку у области осигурања, дотле посебан ин-
терес може значити уважавање оправданих очекивања осигураника и 
других корисника услуга осигурања.22 НБС не сме губити из вида да је 
осигурање део финансијског сектора и да као такво пословни углед и 
пословне резултате у великој мери дугује поверењу корисника његових 
услуга. НБС мора водити рачуна да не изриче мере које би се могле по-
казати као погубне по даље пословање друштва осигурања (због напр. 
смањења броја осигураника).23 Само такво коришћење законских 
овлашћења не представља пример злоупотребе права.

Евентуално ограничење свемоћи НБС у вези са дискреционим 
овлашћењем за одузимање дозволе за рад може бити чињеница да 

20 ЗОС, члан 175 став 1 тачка 9.
21 ЗОС, члан 174 став 1 тачка 14. 
22 Разумна очекивања осигураника и других корисника услуга осигурања везана 

су првенствено за финализацију уговора о осигурању са оним осигуравачем са 
којим је уговор, по њиховом избору, закључен. В. E. R. Anderson, J. F. Fournier, 
„Why Courts Enforce Insurance Policyholders’ Objectively Reasonable Expectations of 
Insurance Coverage“, Connecticut Insurance Law Journal, Vol. 5:1, 1998, стр. 396–413. 

23 Дискрециона овлашћења НБС у комбинацији са непрецизним формулацијама по-
губна су по интересе тржишта осигурања и темељне уставне принципе.
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је она дужна да детаљно образложи чињенично стање које је основ 
коришћења дискреционог овлашћења. Како је у својој пресуди истакао 
Врховни суд Србије, „Народна банка би морала да образложи због чега 
се одлучила за такву меру и поред чињенице да су неправилности и неза-
конитости отклоњене у поступку контроле, те да је одузимање дозволе 
најцелисходнија алтернатива, а не нека од мера из члана 161 цитира-
ног Закона“.24

2. Обавеза Народне банке да одузме дозволу за рад

Поред случајева који могу (али не морају) довести до одузимања 
дозволе за рад, ЗОС познаје и круг услова који су императивно одређени 
и у погледу којих НБС нема слободу одлучивања да ли ће одузети до-
зволу за рад. НБС одузеће дозволу за обављање послова осигурања у 
следећим случајевима:

– ако је дозвола добијена на основу неистинитих или нетачних 
података;

– ако је друштво престало да испуњава услове за одбијање дозво-
ле;

– ако се број акционара акционарског друштва за осигурање, 
односно број чланова (осигураника) друштва за узајамно 
осигурање смањи испод броја законом прописаног, а у року од 
шест месеци се није повећао до тог броја;

– ако друштво обавља послове осигурања за које нема дозволу;
– ако друштво не одржава основни капитала у висини прописаној 

законом;
– ако друштво не издваја, не образује и не одржава техничке ре-

зерве прописане законом;
– ако друштво не обезбеди сигурност депоновања и улагања сред-

става осигурања, односно није очувало њихову реалну вред-
ност;

– ако друштво није усвајило или не спроводи мере за покриће 
губитака, односно мањка;

– ако друштво није у постављеном року поступило по мерама 
НБС након спроведене контроле;

– ако друштво ниеј уплатило допринос у гарантни фонд, не из-
вршава обавезе по основу међународне карте осигурања или не 
испуњава друге законом или међународним уговорима прописа-
не обавезе;

24 Пресуда Врховног суда Србије, У. 61908/04 од 20.4.2005. 
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– ако ванредна управа није довела до стабилности и ликвидности 
друштва.25

Анализом ових услова долази се до закључка да је законодавац 
оправдано обавезао централну банку да друштву за осигурање које 
испуњава неки од поменутих услова одузме дозволу. НБС се не може 
дозволити да дискреционо одлучује о одузимању дозволе за рад друшт-
ву које не одржава техничке резерве или обавља послове за које му није 
издата дозвола. По процени законодавца, даље одржавање дозволе за рад 
и даље пословање таквог друштва представља опасност за потенцијалне 
кориснике његових услуга и привреду.

Када спроводи законске обавезе и доноси решење о одузимању 
дозволе осигуравајућем друштву, НБС тј. гувернер је обавезан да у 
решењу наведе пропис о надлежности органа за доношење решења, 
док су материјалноправне одредбе за доношење решења саставни део 
његовог образложења.26

III Осврт на једну одлуку Уставног суда у датом контексту

ЗСЛБДО као lex specialis за питања стечаја друштава осигурања и 
банака оспорен је пред Уставним судом иницијативом за оцену уставно-
сти одредби члана 4 став 3, члана 5 став 3 и члана 28 став 3, као и цело-
купне садржине Закона аргументом да се овим законом материја стечаја 
и ликвидације банака потпуно изузима из режима судске контроле, што 
је супротно начелу из члана 6 Европске конвенције за заштиту људских 
права и основних слобода, по којој о грађанским правима и обавезама 
појединаца и правних лица, у разумним роковима одлучује независни 
суд установљен законом, после јавног и поштеног суђења. Такође, пред-
лагач је сматрао да је из истог разлога, оспорени Закон супротан члану 
12 став 4 и члану 95 Устава Републике Србије од 1990. године, јер из 

25 ЗОС, члан 175 став 1. 
26 „У уводу оспореног решења тужени орган је само навео да је решење донео Гувернер 

Народне банке Србије на основу чл. 146, 174, 175 и чл. 176 ст. 2 Закона о осигурању. 
Одредбом чл. 197 ст. 1 ЗУП-а је прописано да увод решења садржи назив органа који 
доноси решење, пропис о надлежности тог органа, име странке и њеног законског 
заступника или пуномоћника, ако га има и кратко означење предмета поступ-
ка. Суд сматра да је тужени орган био дужан, сагласно наведеној одредби ЗУП-а, 
да у уводу оспореног решења наведе пропис о надлежности и овлашћењу доносиоца 
решења за његово доношење, као и предмета поступка и странке, јер одредбе чл. 
146, 174, 175 и 176 ст. 2 Закона о осигурању представљају прописе који одређују 
материјалноправне услове за одузимање дозволе, односно прописе на основу којих 
је ствар решена, а који се наводе у образложењу оспореног решења, а не у уводу.“ В: 
Пресуда Врховног суда Србије, У. 6108/04 од 20.4.2005. 
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оспорених одредаба члана 4 став 3 и члана 5 став 3 Закона произлази 
да се материја одузимања дозволе за рад банака друштава осигурања и 
материја стечаја и ликвидације истих de facto изузима из режима суд-
ске контроле законитости управних аката НБС и да се законом уна-
пред одређује да НБС као управни орган није дужна да поштује одлуке 
Врховног суда Србије.27

Полазећи од тога да је уставним одредбама члана 97 тачке 2, 11 и 
16 Народна скупштина овлашћена да законом уреди поступак пред судо-
вима и другим државним органима, контролу законитости располагања 
средствима правних лица, финансијску ревизију јавних средстава, 
те надлежност и рад републичких органа, Уставни суд је нашао да се 
у оквиру тог регулисања могу уредити и услови и начин покретања и 
спровођења стечајног и ликвидационог поступка. „Да ли ће тај посту-
пак бити уређен једним законом или ће због специфичности појединих 
субјеката бити регулисан са више закона и да ли ће у спровођењу тог 
поступка учествовати један или више органа, ствар је процене законо-
давца и политике коју законодавац води у уређивању односа у једној об-
ласти, конкретно области финансијског, односно банкарског система.“

Стога је законодавац, по оцени Уставног суда, у оквиру своје над-
лежности, из режима општег стечајног поступка уређеног Законом о 
стечајном поступку28 делимично изузео поступак стечаја и ликвидације 
банака, односно друштава за осигурање и уредио га оспореним Зако-
ном о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, као по-
себним законом. Такође, по оцени Уставног суда, уставно овлашћење за 
уређивање правила поступка који воде судови и други државни органи, 
садржи и овлашћење да се уреди начин предузимања појединих радњи 
у поступку, односно ко ће, у ком року, када и на основу чега решавати 
о одузимању дозволе за рад банци, односно о испуњености услова за 
покретање стечајног поступка, односно доносити решење о покретању 
стечајног поступка над банком односно друштвом за осигурање. С об-
зиром на то да према члану 4 став 1, члану 5 став 1 и 2 и члану 6 оспоре-
ног Закона, НБС, на основу претходно донетог решења о одузимању до-
зволе за рад банци, доноси решење о испуњености услова за покретање 
стечајног поступка које је основ да надлежни суд најкасније првог 
наредног радног дана од дана пријема овог решења донесе решење 
о покретању стечајног поступка над банком, односно друштвом за 
осигурање, те да се против решења о испуњености услова за покретање 

27 Такође, по мишљењу предлагача, одредба члана 28 став 3 Закона, је „специјална за-
конска одредба са ретроактивним дејством ради примене на појединачни случај“.

28 Службени гласник РС, бр. 84/04 и 85/05. У међувремену је тај закон престао да важи 
(нап. аут.). 
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стечајног поступка може покренути управни спор у коме је надлежни 
суд дужан да донесе одлуку у року од 60 дана од дана пријема тужбе, 
по оцени Уставног суда, произлази да поступак стечаја и ликвидације 
банака није изузет из судске надлежности, тим пре што судску контро-
лу решења о испуњености услова за покретање стечајног поступка, као 
коначног управног акта, према члану 5 став 1 оспореног Закона, врши 
Врховни суд Србије.

Уставни суд је, дакле, поводом законитости поменутих одред-
би заузео следеће становиште:29 „Одредбе Закона, које прописују да на 
основу решења о одузимању дозволе за рад банци, односно дозволе за 
обављање послова осигурања Народна банка Србије одмах доноси решење 
о испуњености услова за покретање стечајног поступка, да је решење 
о испуњености услова за покретање стечајног поступка коначно и да 
је извршено моментом достављања надлежном суду, да ако је решење 
Народне банке поништено у управном спору, па у поновном поступку 
Народна банка донесе ново решење о испуњености услова за покретање 
стечајног поступка, правне последице покретања стечајног поступка 
наступају даном истицања првог огласа о отварању стечајног поступ-
ка на огласној табли надлежног суда, да ако је Народна банка одузела 
дозволу за рад банке, а надлежни суд до момента ступања на снагу овог 
закона није донео решење о отварању стечајног поступка, односно по-
ступка ликвидације, стечајни поступак, односно поступак ликвидације 
банке ће се спровести по одредбама овог закона, засноване су, по оцени 
Суда, на одредбама члана 97 Устава, које утврђују да се законом уређује 
поступак пред судовима и другим државним органима, контрола зако-
нитости располагања средствима правних лица, финансијска ревизија 
јавних расхода и надлежност и рад републичких органа, и не садрже по-
вратно дејство у смислу члана 197 Устава. Наиме, Суд је утврдио да је 
ствар процене законодавца и политике коју води у одређеној области да 
одлучи да ли ће услове и начин спровођења стечајног и ликвидационог 
поступка у области финансијског, односно банкарског система, уредити 
једним или са више закона, па је стога, по оцени Суда законодавац био 
овлашћен да из режима општег стечајног поступка уређеног Законом о 
стечајном поступку, делимично изузме поступак стечаја и ликвидације 
банака и друштава за осигурање и да га уреди посебним законом и да 
њим уреди правну заштиту поводом решења о испуњености услова за 
покретање стечајног поступка, које доноси Народна банка Србије.“

29 Одлука Уставног суда, ИУ 302/2005 од 16. јула 2009. године, објављена у Службеном 
гласнику РС, бр. 63/2009 од 7. августа 2009. године.
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IV Природа односа две врсте решења НБС претходећих 
стечајном поступку

Неспорно је да одузимање дозволе за рад друштву осигурања, 
коначним решењем од стране гувернера Централне банке, представља 
решавање у управној ствари. О законитости таквог управног акта 
може се водити управни спор, по тужби пред надлежним судом, о чему 
је створена уједначена судска пракса коју је на овоме месту сувишно 
цитирати.30 Надаље, по ЗСЛБДО „на основу решења о одузимању до-
зволе за рад НБС одмах доноси решење о решење о испуњености услова 
за покретање стечајног поступка друштва осигурања“.31 Оно је коначно 
у управном поступку и бива извршено „моментом достављања надлеж-
ном суду“ (члан 4 став 3 тога текста, при чему његов члан 21 предвиђа 
да се „одредбе закона којима се уређује стечај привредних друштава и 
одредбе овог закона којима се уређује стечај сходно... примењују и код 
ликвидације, осим одредаба којима се уређује одбор поверилаца, раз-
лучни повериоци, побијање правних радњи, осигурање депозита и ис-
платни редови“). Другонаведено, сукцесивно следујуће решење има 
смисао решења о утврђивању испуњености услова за покретање тј. 
отварање поступка стечаја. То решење се може непосредно побијати у 
управном спору, при чему је надлежни суд дужан да одлуку у том спо-
ру „донесе у року од 60 дана од дана пријема тужбе“.32 А то практично 
значи да је у истом року дужан и да у управном спору реши по тужби 
против решења НБС о одузимању дозволе за рад друштву осигурања, 
пошто то решење и процесно-правно и садржински претходи решењу 
о ликвидацији. Речју, овог другог нема без оног првог. То последично 
друго решење Централне банке (НБС) – у погледу стечајног поступка, 
је акцесорно у односу на оно прво – о одузимању дозволе за рад друшт-
ву осигурања, донето од стране истог правног субјекта, јер се доноси 
„на основу“ њега (да се послужим законодавчевим језиком). Штавише, 
сматрамо да решење о утврђивању испуњености услова за отварање 
стечајног поступка представља правни акт сукцесивне конкретизације 
решења о одузимању дозволе за рад друштву осигурања (пошто се на 
темељу решења о одузимању дозволе за рад може, зависно од остварења 
предвиђених законских претпоставки, донети и решење о ликвидацији). 
Одузимање дозволе за рад друштву осигурања има правни значај кон-
кретне забране пословања једном правном субјекту, рађајући тако 
његову обавезу даљег апсолутног пословног нечињења.

30 Случајеви везани за „Астра банку“, „Капитал банку“, и други.
31 ЗСЛБДО, члан 4.
32 ЗСЛБДО, члан 5 став 1–2.
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Иначе, управни акт о одузимању одређене дозволе представља у 
науци управног права један типичан пример „новог акта“ који ступа на 
место ранијег чија дејства изричито окончава. Тај каснији управни акт 
преображајне природе има баш за циљ престанак дејстава ранијег управ-
ног акта, овде оног о издавању дозволе за рад.33 Што се тиче извршења, 
управни акт о одузимању дозволе за рад друштву осигурања није исте 
каквоће као примерице онај о забрани обављање неке делатности без 
одобрења (или, рецимо, акт о забрани бацања смећа у одводни канал). 
Онај први правни акт је преображајни – једно право бива у одређеном 
тренутку признато, па је касније одузето (из законских разлога), а други 
правни акт није – наведене забране начелно увек (за свакога) постоје, и 
само се управним актом прецизира субјект којем се то забрањује у кон-
кретном случају јер је предузео законом описану забрањену радњу. Код 
одузимања дозволе за рад друштву осигурања у међувремену (од издавања 
дозволе за рад, такође управним актом) отпали су законски услови на 
страни односног друштва за обављање дотичне иначе дозвољене де-
латности (послова осигурања као таквих). Код забрањивања даљег 
обављања те делатности без одобрења (као и код забрањивања даљег 
бацања смећа у одводни канал), управним актом се једноставно индиви-
дуализира та законска забрана. Код одузимања дозволе за рад, по логици 
ствари уопште и не постоји могућност тзв. добровољног извршења од 
стране правног субјекта којем је та дозвола одузета; код наречених за-
брана, пак, одговарајућа обавеза нечињења се може најпре добровољно 
спровести у живот, престанком дотичне недопуштене активности.

У обезбеђивању учинака решења о одузимању дозволе за рад 
друштву осигурања, могу се предузети следеће привремене мере пре-
ма друштву осигурања о којем је реч у конкретном случају: да „1) не 
закључује нове уговоре о осигурању и не проширује обавезе из преузе-
тих уговора о осигурању; 2) не расположе својом имовином без саглас-
ности НБС; 3) не спроводи одлуке управног одбора и скупштине друшт-
ва без сагласности НБС.“ А „привремена мера траје до истека разлога за 
њено увођење, а најкасније шест месеци од дана доношења решења о 
изрицању те мере“.34 Ипак, самим тим друштво осигурања којем је оду-
зета дозвола за рад, тј. тај привредни субјект није аутоматски правно 
престао да постоји, није брисан из одговарајућег регистра. Пошто више 
не може и не сме да послује, он по закону мора да буде правно угашен 
на предвиђени начин. У томе циљу, а на основу решења о одузимању до-
зволе за рад друштву осигурања, над њим мора да буде отворен стечај – 
ако је инсолвентно, или ликвидација – ако је у питању солвентан прав-
ни субјект. Решење НБС о испуњености услова за покретање стечајног 

33 В. опширније З. Томић, Управно право – систем, Београд, 2002, стр. 292–293.
34 ЗОС, члан 178.
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поступка одређеног друштва осигурања је по закону иницијални акт за 
покретање – од стране надлежног суда – одговарајућег правног поступ-
ка, на упра(вн)о одређени начин, за отварање правнога пута престанка 
једног привредног субјекта. И само то, и ништа више. Као такво, пред-
метно решење је апсолутно неподобно да буде предмет било којег из-
вршног поступка. Њему следује примерени ванпарнични судски посту-
пак – стечајни поступак. У стечајном поступку се, начелно, дефинитивно 
правно наплаћују потраживања и измирују дуговања једног привредног 
субјекта (привредног друштва), како би он на крају био брисан из при-
вредног регистра. Стога се решење о испуњености услова за покретање 
стечајног поступка које доноси НБС нипошто не може правно квали-
фиковати „извршном исправом“ у смислу члана 13 Закона о извршењу 
и обезбеђењу.35 Уосталом, у дотичном решењу се само наводе: (1) закон-
ски разлози за одузимање дозволе за рад банци у конкретном случају и 
(2) околности које правно упућују на њен стечај, а не на ликвидацију. 
Додајем да се „стечајни разлог“ предвиђа као део обавезне садржине тек 
код судског решењу о покретању стечајног поступка.36

По нашем виђењу, и решење о одузимању дозволе за рад друшт-
ву осигурања (а не само решење о испуњености услова за отварање 
стечајног поступка!) бива „извршено“ – тј. сматра се правно заокру-
женим у погледу завршетка својих сопствених правних дејстава – тек 
чином достављања овог другог надлежном суду.37 А ноторно је да сва-
ко „извршење“ неког правног акта не подразумева увек и извршни по-
ступак пред неким органом; насупрот, извршни поступак представља 
свакад правни пут принудног извршења оних правних аката у којима 
је садржана обавеза (било новчана, било неновчана) која се по својој 
природи може принудно-процесно извршити.

У наведеном процесном моменту (тј. од тренутка достављања 
„решења о ликвидацији“ надлежном суду), а „најкасније првог наредног 
радног дана од пријема овог решења“, надлежни суд је дужан да покрене 
ликвидациони поступак над друштвом осигурања.38

Такође, неспорна је и домаћа законска надлежност привредног тј. 
трговинског суда да спроводи поступак стечаја (члан 25 став 2 Закона 
о уређењу судова), али и да „одређује и спроводи извршење на основу 
веродостојних исправа...“ (исти извор). Већ на овоме месту ваља при-

35 Службени гласник РС, бр. 31/11.
36 ЗС, члан 56, а по члану 21 ЗСЛБДО. 
37 З. Петровић и В. Козар (Стечај и ликвидација банака и друштава за осигурање, Ко-

ментар закона, Интермекс, Београд, 2005), међутим, сматрају да односно „решење 
не може бити „извршено“ моментом достављања надлежном суду, јер достављање 
у управном или другом поступку није радња извршења“ (стр. 116).

38 Сходна примена чл. 6 ЗСЛБДО.
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метити да односни организациони закон пропис (његов члан 24 став 
2) – раздваја поступак стечаја од поступка „извршења и обезбеђења на 
основу веродостојних исправа“. Укратко, стечајни (као ни ликвидацио-
ни) поступак није и никако не може да буде – не може се правно квали-
фиковати – извршним поступком.39 Нема говора о томе да је решење о 
испуњености услова за покретање стечајног поступка некаква извршна 
исправа, као што не може да буде речи о томе да је једно такво решење 
НБС, иначе беспоговорно коначни управни акт, некакав њен повери-
лачки предлог за извршење, тобоже издат у својству „извршног повери-
оца“ у односу на друштво осигурања у погледу које треба да буде спро-
веден стечај! Укратко, стечајни поступак је самосвојан ванпарнични 
судски поступак покренут ради престанка једног привредног субјекта 
(а по наступању околности предвиђених законом – појава одређених 
чињеница, односно доношење предвиђеног правног акта) у којем се, по-
главито и нарочито, окончавају облигациони односи правног субјекта 
који се том приликом правно гаси – како са његовим повериоцима, тако 
и са његовим дужницима, у смислу наплате потраживања и намирења 
обавеза (као и даљег распоређивања евентуално преосталих средстава 
у смислу члана 27 ЗСЛБДО).

Дакле, решење о испуњености услова за покретање стечајног по-
ступка је један декларативан, неопходни утврђујући процесни управни 
акт који – као такав, као „улазница“ за следујући другачији правни по-
ступак. Он је нужни даљи (после решења о одузимању дозволе за рад 
друштву осигурања) законски акт-услов за доношење судског решења о 
покретању стечајног поступка те сам нити ствара, нити утврђује било 
какве обавезе (ни новчане, ни неновчане) које би се даље наводно „из-
вршавале“ у стечајном поступку.

Према Закону о општем управном поступку40 „извршење решења 
донесеног у поступку спроводи се ради остваривања новчаних или не-
новчаних обавеза“. „Решење донесено у поступку извршава се кад поста-
не извршно.“41 „Првостепено решење постаје извршно:... 2) достављањем 
странци, ако жалба не одлаже извршење.“42 У решењу о испуњености 
услова за покретање стечајног поступка (које је одмах и коначно, пошто 
је управна жалба на њега искључена), не постоји „радња која је предмет 
извршења“ и која се „може извршити у остављеном року“.43 Значи, то 
решење је извршно самим достављањем односном друштву осигурања, 

39 Супротно код З. Петровић, В. Козар, ibid. 
40 Службени лист СРЈ, бр. 33/97, 31/01; Службени гласник РС, бр. 30/10, (даље: ЗУП), 

члан 261 став 1.
41 ЗУП, члан 261 став 2.
42 ЗУП, члан 261 став 3 тачка 2.
43 ЗУП, члан 261 став 5. 
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а – еx lege – „извршено је моментом достављања надлежном суду“.44 
Укратко, предметно (друго) решење је – по својој природи, по својој суш-
тини, садржини и сврси – правно неподобно да се у погледу њега спроводе 
принудни извршни поступак. И то било административни (управни), 
било судски.45 Понављамо: не постоји било каква престација, чињење 
или нечињење, односно трпљење у изреци нареченог типа управног 
решења која би се правно и фактички могла – не само принудно, већ 
ни добровољно! – извршити у некаквом правном поступку!! То, тј. тај 
и такав тобожњи извршни судски поступак ни у ком случају није, како 
раније објаснисмо, стечајни судски поступак као засебан и самосвојан 
ванпарнични процес чији су карактер, ток, супстанца и циљ битно 
другачији од било какве извршне процедуре. Закључак: из изложених 
разлога у анализираном миљеу уопште се и не може говорити о изврш-
ном судском поступку у односу на управно решење о испуњености усло-
ва за покретање стечајног поступка, па тако ни о „органу за спровођење 
управног решења“ (у смислу члана 267 ЗУП-а) Централне банке (НБС) о 
испуњености услова за отварање стечаја друштва за осигурање.

V Могућност судског одлагања решења НБС

У Закону о управним споровима46 по питању одлагања извршења 
оспореног управног акта пише: „Тужба, по правилу, не одлаже извршење 
управног акта против кога је поднета (став 1). По захтеву тужиоца, 
суд може одложити извршење коначног управног акта којим је мери-
торно одлучено у управној ствари, до доношења судске одлуке, ако би 
извршење нанело тужиоцу штету која би се тешко могла надокнадити, а 
одлагање није противно јавном интересу, нити би се одлагањем нанела 
већа или ненадокнадива штета противној странци, односно заинтере-
сованом лицу (став 2). Изузетно, странка из управног поступка може 
тражити од суда одлагање извршења управног акта и пре подношења 
тужбе: 1) у случају хитности; 2) када је изјављена жалба која по закону 
нема одложно дејство, а поступак по жалби није окончан (став 3). По 
захтеву за одлагање извршења суд одлучује решењем, најкасније у року 
од пет дана од дана пријема захтева из ст. 2 и 3 овог члана (став 4).“

44 ЗСЛБДО, члан 4 став 3.
45 По тексту члана 266 ЗУП-а, „извршење ради испуњења неновчаних обавеза 

извршеника спроводи се административним путем“ (став 1). „Извршење ради 
испуњења новчаних обавеза спроводи се судским путем. Изузетно, извршење 
ради испуњења новчаних обавеза из примања на основу радног односа може се 
спровести администратривним путем по пристанку извршеника (административна 
забрана).“

46 Закон о управним споровима (Службени гласник РС, бр. 111/09, даље: ЗУС), члан 
23.
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Значи, у домаћем ЗУС-у предвиђена је само једна мера привреме-
не судске заштите – одлагање извршења акта до доношења судске одлуке 
у управном спору.47 Стога, a contrario, други видови привремене судске 
заштите у нашем управном спору – а нарочито „уређење стања поводом 
којег се води спор“48 до доношења судске одлуке – нису допуштени. Код 
законописца је,49 изгледа, превагнуо став да би у актуелном српском 
праву – при постојећој судској констелацији решавања управног спо-
ра (један Управни суд, док ВКС одлучује само по ванредним правним 
лековима)50 – остали европски препоручени правни инструменти, у да-
том контексту, били реално тешко успешно применљиви и да би могли 
чак прејудицирати садржину будућих судских одлука, искомпликовати 
и успорити рад суда, умањити делотворност управних аката, отворити 
питање правовременог извршења судских решења о привременим ме-
рама, нарочито створити проблем њиховог усклађивања са пресудом по 
завршетку спора и сл.

Одредба ЗУС-а по којој тужба, по правилу, не спречава извршење 
управног акта против којег је поднесена, у складу је са правилима управ-
ног поступка о моменту наступања извршности решења и закључака.51 
Наиме, управни акт, решење, односно закључак може се извршавати 
тек када постане извршан. Извршност је стечено својство управног акта 
које казује да је наступила, временски и ситуационо, правна могућност 
да се по акту поступа, да се његова норма преточи у стварност. Ту шан-
су (под претњом принуде, ако је реч о обавези) најпре има сам адре-
сат акта. Не поступи ли по акту (прописано чињење или нечињење, 
односно трпљење), механизам принудног извршења теретног акта бива 
непосредно стављен у погон. Док се извршност управног акта тиче 

47 ЗУС, члан 23 став 2–4 а) У хрватском ЗУС-у (члан 47 став 1–3: Привремене мере) 
сажето пише: „(1) Суд може на приједлог странке издати привремену мјеру ако 
је то нужно како би се избјегла тешка и непоправљива штета. (2) О привременој 
мјери суд одлучује рјешењем. (3) Против рјешења о привременој мјери може се 
уложити жалба.“

 б) Црногорски ЗУС одређује да „тужилац од суда може захтевати доношење 
привремене мере за уређење стања до доношења судске одлуке, ако се мером из 
члана 13 став 2 овог закона (одлагањем извршења оспореног акта – нап. аут.) не 
могу спречити штетне последице за тужиоца, или би оспорени акт проузроковао 
ненадокнадиву штету“ (члан 14 став 1).

48 То је предвиђао Нацрт ЗУС-а из 2004. (члан 20 став 2).
49 Сва је прилика да је то последица вишегодишњих судских отпора привременој мери 

у управном спору. В., на пример, К. Манојловић-Андрић, „Могућност одређивања 
привремених мера у управним споровима из области грађевинских и стамбених 
односа“, Билтен судске праксе Врховног суда Србије, бр. 2/99, стр. 282–285. 

50 ЗУС, члан 8–9. 
51 ЗУС, члан 23 став 1 у вези са чланом 261 и 262 ЗУП.
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остварења његове норме, дотле својства коначност и правноснажност 
управног акта, када наступе, указују на његову ограничену нападљивост, 
релативну непроменљивост – у слабијем (коначност) или јачем степену 
(правноснажност). Временски и ситуационо, моменат наступања конач-
ности управног акта редовно се (не увек, нпр. када жалба нема одлож-
но дејство) поклапа са стицањем његове извршности. Правноснажност 
управног акта обично наступа после његове извршности, с обзиром на 
то да тужба којом се покреће управни спор (управно-судски поступак) 
по правилу не задржава извршење нападнутог акта са својством конач-
ности у управном поступку.52

Међутим, одредбама посебног управног поступка може се предвиде-
ти да ће се управни акт извршити тек пошто постане правноснажан. 
У том случају тужба спречава извршење, јер правноснажност управног 
акта, сагласно члану 13 ЗУП-а, наступа по окончању управног спора, 
ако је покренут, односно по протеку рока од 30 дана у коме се може под-
нети тужба ради покретања управног спора (члан 18 ЗУС-а).

У пракси суда било је различитих мишљења о томе да ли израз 
„извршење управног акта“ употребљен у ставу 1 треба схватити као 
провођење у живот диспозитива управног акта без обзира на то како 
он гласи, или та кованица подразумева само извршење које се принуд-
но може спровести по одредбама ЗУП-а. У првом случају, подобан за 
извршење био би и управни акт чијим се диспозитивом захтев странке 
одбија или се странци признаје неко право. У другом случају, подобан 
за извршење био би само управни акт којим се странци налаже каква 
обавеза. У зависности од тога, поставља се и питање да ли се одлагање 
извршења по члану 23 став 2 ЗУС-а може тражити за сваки управни акт 
или само за онај којим се странци налаже каква обавеза.

Држим да је, ипак, исправније да се извршење у смислу члана 23 
разуме у ширем значењу, као извршење (у)правног акта било које сад-
ржине, а не једино оног којим су одређене/утврђене неке обавезе.53 Речју, 
сматрам да и извршење управног акта којим су једној странци одређена 
права – тј. којим је мериторно одлучено у њену корист – може да буде 
одложено по члану 23: поводом тужбе противне странке или јавног 
правобраниоца,54 па тако и по њиховом захтеву за одлагање извршења 
тог и таквог акта. Јер, и фаворабилним правним актом, његовим 
извршењем – може се нанети тужиоцу штета која би се тешко могла 
надокнадити. Уз услов да то захтевано одлагање није противно јавном 

52 У смислу члана 13 ЗУП-а и члана 23 ЗУС-а.
53 У истом смислу и Љ. Пљакић, Практикум за управни спор, са коментаром, судском 

праксом и обрасцима за примену у пракси, Београд, 2011, стр. 201–202.
54 ЗУС, члан 11.
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интересу, нити би се одлагањем нанела већа или ненадокнадива штета 
противној странци односно заинтересованом лицу.

ЗУС јасно наводи услове за одлагање извршења оспореног решења 
пред Управним судом.55 Ти услови су: 1) да би извршење коначног ме-
риторног управног акта нанело тужиоцу штету која би се тешко могла 
поправити; долази у обзир и имовинска и неимовинска штета (реци-
мо, у предмету оспоравања решења о привременој забрани одређеном 
лицу бављења адвокатуром); 2) да одлагање извршења није противно 
јавном интересу; 3) да се одлагањем извршења не наноси већа ненакна-
дива штета противној странци, односно заинтересованом лицу. Овај 
последњи услов долази до примене само у управним стварима у којима 
учествују две или више странака са супротним интересима. Први услов 
се тумачи тако да, ако је коначним управним актом немериторно реше-
но, тј. њиме је, као другостепеним актом тужиочева жалба била одбаче-
на или одбијена – захтев за одлагање извршења у управном спору ће се 
одбацити као недозвољен.

Услови су кумулативни. Управни суд оцењује према сваком 
поједином случају да ли су ти услови испуњени или нису, а своју оцену 
дужан је да образложи. И тужилац у свом захтеву за одлагање извршења 
мора да пружи одговарајуће доказе или бар учини вероватним да су на-
ведени услови испуњени, посебно у погледу штете која би извршењем 
управног акта њему била нанета. Ако утврди да су наведени законски 
услови испуњени, суд може, али не мора, да одложи извршење.56

55 ЗУС, члан 23 став 2.
56 Ево примера: Одбија се захтев Предузећа... из Београда, за одлагање извршења 

решења Комисије за заштиту конкуренције број 5/0–02–10/10–1 од 12.1.2010. 
године.

Образложење:
„Предузеће за трговину и услуге... из Београда, поднело је тужбу Управном 
суду против решења Комисије за заштиту конкуренције број 5/0–02–10/10–1 
од 12.01.2010. године, којим је у ставу I диспозитива утврђено да су Предузеће 
за трговину и услуге..., са регистрованим седиштем у Београду,... и Предузеће..., 
злоупотребили доминантан положај на релевантном тржишту прекограничног 
брзог трансфера новца између физичких лица, без отварања рачуна, на територији 
Републике Србије, уговарањем ограничења у уговорима о сарадњи закљученим 
са 24 пословне банке, са могућношћу аутоматског продужења, који чине мрежу 
уговора о подзаступству, и то:
– одредаба о обавезама у погледу ‘лојалности’, односно ‘ексклузивности’, како за 
време трајања, тако и након истека или у случају раскида уговора које су закључила 
оба предузећа и 
– одредаба којима се утврђује обавеза плаћања одређеног новчаног износа на име 
казнених пенала у случају кршења ‘обавезе у погледу лојалности’ у току трајања, 
након истека или у случају раскида уговора, у уговорима које је закључило 
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Предузеће... чиме су спречили и ограничили конкуренцију, односно ограничили 
тржиште и технички развој на штету потрошача. 
У ставу II одбијен је захтев Предузећа..., са регистрованим седиштем у Београду,... 
за прекид поступка поднет дана 29.12.2009. године. 
У ставу III је наложено Предузећу... да закључи анексе којима ће изменити све 
уговоре о сарадњи односно подзаступству, који садрже забрањена ограничења, 
тако што ће се брисати:
– одредбе „обавезе у погледу лојалности“, како за време трајања, тако и након 
истека или у случају раскида уговора и
– одредбе којима се утврђује обавеза плаћања одређеног новчаног износа на име 
казнених пенала у случају кршења „обавезе у погледу лојалности“ како за време 
трајања, тако и након истека или у случају раскида уговора. 
У ставу IV наложено је Предузећу..., са регистрованим седиштем у Београду..., да 
закључи анексе којима ће изменити све уговоре о сарадњи односно подзаступству, 
који садрже забрањена ограничења тако што ће се брисати: 
– одредбе ‘ексклузивност’, како за време трајања, тако и након истека или у случају 
раскида уговора. 
У ставу V утврђен је рок од 30 дана од дана достављања решења за поступање 
по налозима из става III и IV диспозитива, у ставу VI наложено Предузећу... из 
Београда и Предузећу... да по извршењу налога из става III и IV, без одлагања, а 
најкасније у року од 5 дана по истеку рока из става V доставе доказ о извршењу 
налога, односно закључене анексе уговора.
Тужилац је у тужби предложио да суд тужбу уважи и поништи оспорено 
решење, захтевајући истовремено и да суд одложи извршење овог решења до 
доношења пресуде по поднетој тужби. У захтеву наводи да би спровођење 
извршења решења Комисије за заштиту конкуренције било противно закону, јер 
Комисија нема надлежност да трећим лицима намеће обавезу закључења уговора 
и анекса уговора, да би извршење могло проузроковати значајну материјалну 
штету и нарушити углед који тужилац има на тржишту, који би се тешко могли 
надокнадити, да одлагање извршења решења није противно јавном интересу и 
да не би проузроковало већу или ненадокнадиву штету било којој противној 
странци или заинтересованом лицу. 
Одлучујући по захтеву тужиоца за одлагање извршења тужбом оспореног решења, 
Управни суд је нашао да захтев није основан. 
Одредбом члана 23 ст. 2 Закона о управним споровима (Службени гласник РС, 
бр. 111/09), прописана је могућност да по захтеву тужиоца суд одложи извршење 
коначног управног акта којим је мериторно одлучено у управној ствари, до 
доношења судске одлуке, ако би извршење нанело тужиоцу штету која би се 
тешко могла надокнадити, а одлагање није противно јавном интересу, нити би 
се одлагањем нанела већа или ненадокнадива штета противној странци, односно 
заинтересованом лицу. 
Из наведене одредбе закона јасно произлази да је први, од три кумулативно 
прописаних услова за одлагање извршења, да би извршење решења нанело тужиоцу 
штету која би се тешко могла надокнадити. Како тужилац у захтеву наводи да би 
извршење решења могло проузроковати значајну материјалну штету и нарушити 
углед који он има на тржишту, односно наступање материјалне штете сматра 

Одлагање извршења управног акта по члану 23 због покренутог 
управног спора врши се само по захтеву тужиоца. Ако он то није учи-
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нио већ у самој тужби – као поднесак уз тужбу – уз каснији, накнадни 
захтев о коме је реч тужилац је дужан да поднесе и доказ о томе да је 
покренуо управни спор против (у)правног акта у погледу кога тражи 
одлагање извршења. То је обично препис тужбе са констатацијом суд-
ске писарнице о пријему или потврдом поште о предаји препоручене 
пошиљке.

Начелно, могућност одступања од правила о одложном дејству 
жалбе (као и самог рока за њено изјављивање) предвиђа ЗУП.57 Изјављена 
жалба у управном поступку (а и сам жалбени рок) не задржава извршење 
првостепеног решења у три групе ЗУП-ом предвиђених ситуација: ад 1 
– „ако је то законом предвиђено“ (самим ЗУП-ом или неким посебним 
законом); ад 2 – „ако се ради о предузимању хитних мера“58; ад 3 – „ако 
би услед одлагања извршења била нанесена некој странци штета која се 
не би могла поправити“.59 Пример врсте управне ствари у којој жалба 
по закону не одлаже извршење првостепеног решења налазимо у Зако-
ну пореском поступку и пореској администрацији (члан 147 став 1, уз 
могућност релативизовања и овог правила – став 2).60

О захтеву за одлагање извршења по члану 23 ЗУС-а одлучује 
Управни суд својим решењем.61 Оно је процесноправни акт управљања 
управно-судским поступком. То решење је одмах по доношењу прав-
носнажно, будући да је ненападљиво жалбом (која у управном спору 
по новом ЗУС-у уопште и не постоји – члан 7 став 2), као и сви остали 
судски акти из управног спора. А приговор на њега је недопуштен јер о 

могућим, а не извесним, и у том правцу не пружа било какве доказе, суд налази да 
наведени услов за одлагање извршења коначног управног акта није испуњен. 
Не може се прихватити ни навод тужиоца да одлагање извршења није противно 
јавном интересу, будући да су тужиоцу наложене мере у циљу отклањања 
злоупотребе доминантног положаја на тржишту. При том, злоупотреба доминантног 
положаја на тржишту представља повреду конкуренције, чија је заштита у јавном 
интересу уређена Законом о заштити конкуренције (Сл. гласник РС, бр. 79/05), 
који се примењује на основу одредбе члана 74 Закона о заштити конкуренције 
(Сл. гласник РС, бр. 51/09), односно ради обезбеђења равноправности учесника на 
тржишту, а у циљу подстицања економске ефикасности и остваривања економског 
благостања друштва у целини, нарочито потрошача. 
Са изнетих разлога, Управни суд је, применом одредбе члана 23 ст. 4 Закона о 
управним споровима, одлучио као у диспозитиву решења.“
(Решење УС, 9-У.17635/10 од 18.2.2010)

57 ЗУП, члан 221 став 2.
58 ЗУП, члан 131 став 1 тачка 4.
59 ЗУП, члан 221 став 2.
60 Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06 и 

61/07.
61 ЗУС, члан 23 став 4.
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одлагању не одлучује судија појединац него судско веће. Такође, ЗУС-ом 
није предвиђено ни да се против таквог решења може поднети захтев из 
члана 49 као ванредни правни лек.62

Решење по захтеву за одлагање извршења надлежни суд је дужан 
да донесе најкасније у року од пет дана од пријема захтева, било да 
уважава или одбија захтев за одлагање. Ако уважи захтев, одложиће 
извршење до коначне судске одлуке, односно до истека рока за тужбу 
ако тужба не буде изјављена а одлагање је дозвољено по основу одредбе 
става 3 члана 23.

Сматрамо да поднети захтев – који иначе законски није везан ро-
ком – за судско одлагање извршења пред њим оспореног акта сам по себи 
не одлаже његово извршење. Мислим, при томе, да ту свака аналогија 
са роком за жалбу није умесна, с обзиром на природу судског поступ-
ка и позицију Управног суда, битно различиту од жалбеног органа у 
управном поступку. Уосталом, ЗУП63 садржи изричиту начелну одредбу 
да изјављена жалба има одложно дејство, при чему се ни у „току рока 
за жалбу решење не може извршити“.64 Све у свему, тек решење суда 
о одлагању извршења оспореног акта (било да његово извршење није 
ни започето, или пак траје) – утиче на одлагање, тачније има конститу-
тивно дејство у погледу одлагања, а не и сам кратки рок (од 5 дана по 
поднетом захтеву) у коме суд одлучује по поднетом захтеву у смислу 
члана 23 ЗУС-а. Дакле, наступела извршност може да се отклони само 
на законом прописан начин. Стога, ваља размислити de lege ferenda – да 
се ЗУС-ом изричито предвиди да се током рока за судско одлучивање о 
поднетом захтеву за одлагање извршења решења – извршење не може 
спровести, односно да се док суд не одлучи о томе, застане са започе-
тим извршењем. Циљ ове новеле био би да се евнтуална судска одлука о 
одлагању извршења у међуврему не обесмисли, односно да јој се пружи 
пуни практични ефекат.

Ако је Управном суду захтев да одложи извршење управног акта 
(по ставу 2 члана 23 ЗУС-а) поднет у време важења новог ЗУС-а (дакле, 
почев од 30. децембра 2009. године, када је ступио на снагу сада важећи 
ЗУС) – такав захтев ће Управни суд одбацити као недопуштен, ако је 
сама тужба поднета пре ступања на снагу тог закона. Наиме, захтев за 

62 У том смислу је и сентенца из Решења Врховног касационог суда, Узн 10/10 од 
13.5.2010, утврђеној на седници Грађанског одељења 1.7.2010. године. „Решење 
Управног суда донето по захтеву странке за одлагањем извршења управног акта до 
доношења судске одлуке ие представља правноснажну одлуку Управног суда из члана 49 
став 1 Закона о управним споровима (Службени гласник РС, бр. 11/09) против које се
Врховном касационом суду може поднети захтев за преиспитивање судске одлуке.“ 

63 Члан 221 став 1, друга реченица.
64 Члан 221 став 1, прва реченица.
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одлагање извршења решења није самосталан у погледу правног режима 
који се на њега примењује. Он дели правну судбину тужбе у погледу 
режима који се на њу односи. А започети правни режим ЗУС-а је увек 
јединствен: „поступци по тужбама... и тужбама за понављање поступка 
поднетим до дана ступања на снагу овог закона, окончаће се пред Управ-
ним судом, по правилима поступка која су важила до дана ступања на 
снагу овог закона.“65 Да подсетимо: по ранијем ЗУС-у (члан 16 став 2. 
тог текста), предметни захтев се подносио органу чији се акт изврша-
ва, односно органу надлежном за извршење. Према правном ставу свих 
судија Управног суда од 7.10.2010. године, „о захтевима за одлагање 
извршења у предметима које је Управни суд преузео 1.1.2010. године, не 
одлучује се посебним решењем“.66 Не делимо такав став. Наиме, неки 
правни акт мора постојати о правној судбини поднетог захтева. Исто 
тако, ако подносилац захтева пре судске одлуке о њему, одустане од зах-
тева – поступак одлучивања о захтеву се обуставља, решењем.

У погледу питања које смо претресли и изнетог гледишта, код 
одбацивања предочених захтева став Управног суда је у основи идентичан, 
са указивањем на то да је по старом правном режиму ЗУС-а, који вреди у 
таквим случајевима, захтев суду за одлагање извршења оспореног решења 
(био) недопуштен. С тим што би Управни суд у описаним ситуацијама, при 
одбацивању – мислимо ипак својим решењем (sic! – с позивом на одредбу 
става 1 члана 77 актуелног ЗУС-а, али и на одредбу члана 59 ранијег ЗУС-
а),67 њему поднетог захтева за одлагање извршења пред њим оспореног 
акта, требало да упути подносиоца на припадајући, стари правни режим: 
да га поучи да односни захтев поднесе надлежном органу.

Враћамо се главнини теме овога чланка. Према становишту ранијег 
Вишег привредног суда (ВПС) у Београду, „привредни суд је апсолутно 
надлежан да поступа по предлогу за одлагање извршења решења НБЈ 
о ликвидацији банке“.68 У образложењу цитираног решења ВПС стоји 
и ово: „Надлежна банка доставља своја решења о ликвидацији банака 
надлежном привредном суду ради спровођења поступка ликвидације. 
Спровођење поступка ликвидације у ствари значи извршење решења НБЈ 
о ликвидацији банке. С тим у вези привредни суд је орган који извршава 

65 Члан 77 став 1 новог ЗУС-а.
66 В. З. Брајовић, „Спорна питања у вези примене Закона о управним споровима 

(„Службени гласник“, бр. 111/09)“, досадашња пракса суда, Билтен Врховног каса-
ционог суда, 3/2011, стр. 440.

67 Сходна примена ЗПП-а (члан 59 ранијег и члан 74 важећег ЗУС-а), и то његовог 
члана 123 став 1 и 3 који прописује да суд доноси одлуке у облику пресуда и 
решења и да, кад не одлучује пресудом – о самом тужбеном захтеву, онда одлучује 
решењем.

68 Решење ВПС, Пж. Бр. 4790/01 од 29.8.2001.
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ову врсту управних решења, па је надлежан и да одлучи о предлогу за 
одлагање извршења НБЈ о ликвидацији банке... у смислу члана 16 Закона 
о управним споровима. Како је у конкретном случају дужник покренуо 
управни спор тако што је Савезном суду поднео тужбу за поништај 
решења НБЈ о ликвидацији „РБ“ из Д., то је Привредни суд у К. који 
одлучује о извршењу решења надлежан да одлучи и о предлогу дужника 
за одлагање извршење наведеног решења, тј. о предлогу за одлагање 
решења о спровођењу ликвидације над дужничком банком.“69

Наша досадашња, али и предстојећа разматрања и закључци 
сасвим су супротни овоме гледишту ВПС. Додајемо посебно да не делимо 
став да пословна банка – исто вреди и у погледу друштва осигурања 
– чији је стечај/ликвидација у питању има правни положај „дужника“, 
односно „дужничке банке“, док би наводно Централна банка била 
некакав „поверилац“. „Поверилац“ чега, и према коме? Однос између 
централне банке и друштва осигурања (пословне банке) у погледу којег је 
инициран стечај/ликвидација на основу управног одузимања дозволе за 
рад је јавноправни однос управног права, а не облигациона, поверилачко-
дужничка релација приватноправне природе. Посреди је законом описана 
веза „органа“ и странке у управно-процесном току из сфере осигурања, 
који је под јавноправним режимом: то су односи правно установљене 
ауторитативности, неравноправности у легитимном јавном интересу. 
„Орган“, у позицији носиоца управно-извршне функције власти, има 
јавноправна овлашћења, нарочито контролну функцију над пословним 
банкама (и другим законом предвиђеним правним субјектима) која 
обухвата и моћну прерогативу одузимања банци (управним актом, 
решењем) дозволе за рад (која је својевремено била дата такође у 
облику управног акта, решења), у законом описаним ситуацијама и под 
законом предвиђеним условима, чему је странка (друштво осигурања, 
пословна банка) дужна да се повинује. Произлази да, што се тиче решења 
о испуњености услова за покретање стечајног поступка друштва 
осигурања, не постоји „орган надлежан за извршење“, пошто у њему и 
нема самосталних и оригинерних правних дејстава која би се по природи 
ствари могла одложити. Оно што би се у целини посматраног правног 
случаја могло правно одложити – по испуњењу прописаних услова – је 
решење о одузимању дозволе за рад друштву осигурања и његове правне 
последице. А то решење извршава сам доносилац, НБС. А за евентуално 
одлагање извршења по тако стављеном захтеву, надлежан је Управни 
суд (у смислу члана 23 ЗУС-а).70

69 Према В: Бачић, З. Томић, Коментар Закона о управним споровима са судском 
праксом, Београд, 2002, стр. 146.

70 В. опширно код З. Р. Томић, Коментар Закона о управним споровима (са судском 
праксом), друго, допуњено издање, Београд, 2012, стр. 450–460.
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Све у свему, претходно питање је: да ли су решење о одузимању 
дозволе за рад банци и решење о испуњености услова за покретање 
стечајног поступка друштва осигурања, оба донета од стране централне 
банке, уопште подобни за принудно извршење (било административно, 
било судско)? Наш одговор је: Прво решење јесте, а друго није! Прво 
је основно и претходно, изворно, темељено. Буде ли, под законским 
условима (из члана 23 ЗУС-а), одложено његово извршење (о одузимању 
дозволе за рад друштву осигурања), бива аутоматски одложено и 
доношење оног другог (о испуњености услова за покретање стечајног 
поступка истог друштва). А ако уопште не буде тражено то и такво 
одлагање, односно не буде удовољено постављеном тражењу одлагања 
првог решења – извршење оног другог се, тврдим, по самој природи 
ствари не може и не сме одлагати, па није допуштен ни захтев 
односног друштва упућен ма коме (ни Централној банци, ни Управном 
суду, ни суду надлежном за спровођење поступка стечаја) у томе смислу. 
„Спроводити стечај“, односно „спроводити стечајни поступак“ значи 
једноставно – водити тај и такав поступак, а не (примерице) извршавати 
решење о испуњености услова за покретање поступка стечаја које је 
донела Централна банка у односу на одређено друштво осигурања! 
Овде „спровести“ значи „обавити“, а не строго правно „извршити“! У 
ликвидационом поступку се решава о одређеном предмету (престанак 
једног привредног субјекта), а не извршава се њему, томе поступку, 
неко претходеће решење. У сваком, па и ликвидационом поступку 
се у ствари свакад извршава закон: у стечајном поступку се закон 
извршава тако што један правни субјект – којем је управним путем 
(применом меродавног закона) одузета дозвола за рад и на основу ње 
донето управно решење о утврђивању испуњености законских услова 
за отварање стечаја – правно и фактички престаје да постоји, гаси 
се по одређеној процедури. Управно решење о испуњености услова за 
покретање стечајног поступка једног друштва осигурања је на закону 
утемељена одлука, нормативно настављајућа на управно решење о 
одузимању дозволе за рад том друштву – којом се констатује (утврђује 
да су у конкретном исечку животне стварности наступили законом 
предвиђени услови) да та банка као инсолвентна мора да буде судски 
подвргнута стечају. Стога, решење о испуњености услова за покретање 
стечајног поступка има искључиво процесно-усмеравајућу садржину: 
оно не дефинише – нити то и може да чини пре покретања стечајног 
судског поступка – било каква и било чија права и обавезе које би се 
у стечајном поступку могле извршити, тј. претопити из нормативног у 
фактичко стање.

А у погледу одлагања решења о одузимању дозволе за рад друштву 
осигурања, битно је одвојити: 1) надлежни орган за особено извршење 
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таквог коначног и извршног решења (посебно путем блокаде средста-
ва и забране располагања имовином друштва којем је одузета дозвола 
за рад) – је сама НБС; она, и једино она као доносилац тог управног 
решења; 2) друштво осигурања којем је одузета дозвола за рад може 
да захтева од Управног суда одлагање извршења дотичног решења, до 
правноснажног окончања у међувремену покренутог управног спора по 
њеној тужби (са ослонцем на члан 23 ЗУС-а). Насупрот реченом, друшт-
во осигурања (а ни било ко други!) није процесноправно овлашћено да 
тражи одлагање извршења решења о испуњености услова за покретање 
стешајног поступка, јер такво извршење, с обзиром на природу и сад-
ржину односног решења – и не постоји. Стечајни судски поступак није 
извршни поступак у односу на решење централне банке о испуњености 
услова за покретање стечајног поступка. Речју, друштво осигурања 
којем је одузета дозвола за рад не може тражити одлагање извршења 
процесног решења о испуњености услова за покретање стечајног по-
ступка над њим.

VI Правни путеви заштите од незаконитих
управно-судских одлука

На концу рецимо да је пресуда Управног суда по тужбама на оба 
анализирана коначна управна решења Централне банке (НБС) – и на 
оно о одузимању дозволе за рад осигуравајућем друштву, и на оно о 
утврђивању испуњености услова за покретање стечајног поступка – од-
мах и правноснажна; судска жалба у управном спору није законски (нису 
ЗУС-ом) предвиђена. При томе, стоји специјална одредба ЗСЛБДО да се 
спор против решења Народне банке о испуњености услова за покретање 
стечајног поступка мора окончати хитно: пресуда донети „у року од 
60 дана од дана пријема тужбе“ (члан 5 став 2 тога прописа). А такве од-
луке Управног суда су непосредно извршне и обавезне.71 Ипак, оне нису 
апсолутно непорециве, нису ненападљиве. Напротив. Против прав-
носнане одлуке Управног суда у стварима у којима је била искључена 
управна жалба (управни поступак је био законски једностепен) – а баш 
такви случајеви су предмет наших разматрања – допуштено је поднети 
захтев за преиспитивање те одлуке Врховном касационом суду: „због 
повреде закона, другог прописа или општег акта или повреде прави-
ла поступка која је могла бити од утицаја на решење ствари“.72 Иначе, 
пред оба ова суда може се тужбом тражити и понављање судског по-
ступка из законом признатих процесних разлога.73 На крају, друштву 

71 ЗУС, члан 68.
72 Члан 49 став 3 у вези са ставом 2 тачке 3 ЗУС-а.
73 ЗУС, члан 56. 
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осигурања које је незадовољно исходом правног пута који је прешло 
у заштити своје правне позиције стоји на располагању уставна жалба 
Уставном суду Србије: „...против аката или радњи државних органа или 
организација којима су поверена јавна овлашћења, а којима се повређују 
или ускраћују људска или мањинска права и слободе зајемчене Уставом, 
ако су исцрпљена или нису предвиђена друга правна средства за њихову 
заштиту.“74

VII Закључна разматрања

Специфичност делатности осигурања као дела финансијског 
сектора законодавац уважава како на плану оснивања, тако и на пла-
ну гашења друштава осигурања као лиценцираних вршилаца послова 
осигурања. Заштита интереса корисника услуга осигурања по природи 
ствари највише добија на озбиљности ако је осигуравач у финансијским 
тешкоћама због којих му прети стечај. Зато се посебна пажња у законо-
давству придаје стечају друштава осигурања. Стечај се најчешће јавља 
као логични наставак поступка одузимања дозволе за рад у вршењу 
надзорних овлашћења НБС. Регулатива услова који представљају раз-
лог за лишавање друштва осигурања додељене дозволе је саставни део 
статусног закона који представља lex specialis за друштва осигурања. 
Као резултат вршења надзорних овлашћења над друштвима осигурања, 
НБС у одређеним приликама може, док у одређеним мора одузети до-
зволу за обављање ових послова. Међутим, повлачење дозволе не значи 
ipso facto гашење друштва осигурања и брисање из регистра привредних 
субјеката. Интерес потрошача услуга осигурања, с једне стране, и оп-
шти интерес заштите права на бављење пословима осигурања као израз 
начела слободе предузетништва, с друге стране налажу да се друштву 
осигурања претходно одузме дозвола за обављање послова осигурања. 
Тек у следећој фази приступа се операционализацији одузимања дозво-
ле применом одредби процесног закона којима се НБС овлашћује да до-
несе решење о испуњености услова за покретање стечајног поступка.

Српски законодавац је, настојећи да обезбеди компатибилност 
материјалног и процесног закона, из режима општег стечајног поступ-
ка уређеног Законом о стечају делимично изузео поступак стечаја и 
ликвидације банака, односно друштава за осигурање и уредио га Зако-
ном о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање, као по-
себним законом.

Овлашћења Народне банке Србије код стечаја друштва осигурања 
су крупна, незаобилазна, а претходно-процесна по природи и сврси – 

74 Устава Републике Србије, члан 170.
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њихово активирање је пре отпочињања меродавног судског поступка 
пред надлежним судом. Посреди су, у суштини, два решења централ-
не банке која се доносе у управном поступку, у склопу њене контро-
ле пословања друштава осигурања, а по испуњењу законских услова:
1) решење о одузимању дозволе за рад друштву; 2) решење о испуњењу 
услова за покретање стечајног поступка. Управно решење о испуњености 
услова за покретање стечајног поступка једног друштва осигурања је на 
закону утемељена одлука, нормативно настављајућа на управно решење 
о одузимању дозволе за рад том друштву – којом се констатује (утврђује 
да су у конкретном исечку животне стварности наступили законом 
предвиђени услови) да то друштво као инсолвентно мора да буде судски 
подвргнуто стечају.

Однос између централне банке и друштва осигурања у погледу 
којег је инициран стечај/ликвидација на основу управног одузимања 
дозволе за рад је јавноправни однос управног права, а не облигациона, 
поверилачко-дужничка релација приватноправне природе.

Стечајни поступак нема природу извршног поступка у погледу 
предметних решења централне банке. Решење о испуњености услова за 
покретање стечајног поступка није извршна исправа. Стечајни поступак 
је самосвојан ванпарнични судски поступак покренут ради престанка 
једног привредног субјекта (а по наступању околности предвиђених за-
коном – појава одређених чињеница, односно доношење предвиђеног 
правног акта).

Код одлагања решења о одузимању дозволе за рад друшт-
ву осигурања, надлежни орган за особено извршење таквог конач-
ног и извршног решења (посебно путем блокаде средстава и забране 
располагања имовином друштва којем је одузета дозвола за рад) – је сама 
НБС; она, и једино она као доносилац тог управног решења. Друштво 
осигурања којем је одузета дозвола за рад може да захтева од Управног 
суда одлагање извршења дотичног решења, до правноснажног окончања 
у међувремену покренутог управног спора по њеној тужби. Друштво 
осигурања (а ни било ко други!) није процесноправно овлашћено да 
тражи одлагање извршења решења о испуњености услова за покретање 
стечајног поступка, јер такво извршење, с обзиром на природу и сад-
ржину односног решења – и не постоји. Стечајни судски поступак није 
извршни поступак у односу на решење централне банке о испуњености 
услова за покретање стечајног поступка. Значи, друштво осигурања 
којем је одузета дозвола за рад не може тражити одлагање извршења 
процесног решења о испуњености услова за покретање стечајног по-
ступка над њим.
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AUTHORITIES OF THE NATIONAL BANK
OF SЕRBIA WITH THE BANKRUPTCY

OF INSURANCE COMPANIES

Summary

Being responsible for the exercise of supervisory authority in the insurance 
market, the National Bank of Serbia has at its disposal a number of measures 
that should ensure the protection of the interest of policyholders and benefi ciar-
ies in insurance, as well as carrying out the insurance in accordance with the 
rules on risk management and with insurance professional standards. Th e pa-
per analyzies the powers of the National Bank of Serbia in connection with the 
initiation of bankruptcy proceedings against the insurance companies as subject 
of control. As the National Bank of Serbia fi rstly revokes the license to work of 
insurance company, the fi rs part of the paper deals with the establishment of 
conditions that justify the imposition of this – according to consequences for 
the company and its policyholders – most diffi  cult of all measures. Authorities 
of the National Bank of Serbia with the bankruptcy of insurance companies are 
large, unavoidable – and pre-procedural in nature and purpose. Th eir activa-
tion is applicable prior to the commencement of the court trial. Two desisions of 
the central bank brought in administrative proceeding, within its supervision of 
the insurance business and the fulfi llment of legal requirements, are analyzed: 
1) decision to revoke the license to work and 2) decision on fulfi llment of condi-
tions for opening bankruptcy procedure. Th e authors argue that the bankruptcy 
process does not have the nature of enforcement proceeding in respect of the 
underlying decisions of central bank. Th e decision on fulfi llment of conditions 
for initiation of bankruptcy proceeding is not enforceable document. Th e au-
thors pay special attention to the right of insurance companies which licence is 
rekoved to require the Administrative Court delay of execution of the respective 
decision until the fi nal conclusion of administrative dispute. Finally, the authors 
deal with the extraordinary remedy – a request for reconsideration of a fi nal 
judgment of administrative court – before the Supreme Court of Cassation.

Key words: insurance company, revocation of licence to work, bankruptcy, 
delay of execution of administrative act, administrative dispute 
(contentieux administrative).
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ТРАДИЦИОНАЛНИ И АЛТЕРНАТИВНИ НАЧИНИ 
ДИСТРИБУЦИЈЕ ОСИГУРАЊА

(СА ОСВРТОМ НА БАНКООСИГУРАЊЕ)

Резиме

Осигуравајућа друштва врше дистрибуцију осигурања на разли-
чите начине, директно или преко других, физичких и правних, лица. 
Све канале дистрибуције осигурања делимо на традиционалне и ал-
тернативне. Традиционални обухватају директну продају осигурања, 
као и дистрибуцију преко посредника и заступника. Алтернативни 
су други видови дистрибуције осигурања, који, у ствари, садрже и еле-
менте традиционалних облика. Дистрибуција осигурања зависи и од 
врсте осигурања. Тако, разликујемо моделе продаје животног и нежи-
вотних осигурања. Посебан канал дистрибуције осигурања представља 
банкоосигурање. Овај модел подразумева производњу и дистрибуцију по-
себно обликованих производа и животних и неживотних осигурања, који 
су прилагођени банкама, делатностима које обавља, као и њеној мре-
жи. Банкоосигурање има предност која се састоји у уштеди оствареној 
коришћењем канала дистрибуције од стране банке. Оне могу да кон-
тролишу финансије клијента и, на тај начин, имају предност у одно-
су на осигуравајућа друштва, али само у сегменту пружања банкарских 
услуга. Једно од важних питања, које се овде поставља, односи се и на 
регулисање начина дистрибуције осигурања.

Кључне речи: осигурање, дистрибуција, модели, посредници, заступни-
ци, банкоосигурање.
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Дистрибуција осигурања представља продају производа и услуга 
осигурања клијентима, односно, будућим осигураницима. Канали или 
начини дистрибуције осигурања су различити и зависе, како од систе-
ма организовања продаје осигурања у самом осигуравајућем друштву, 
тако и од самог тржишта осигурања, тј. успешности појединих модела 
дистрибуције осигурања. Канали дистрибуције су различити. Можемо 
разликовати индиректну и директну дистрибуцију, као и традиционал-
не и алтернативне канале те дистрибуције. У оквиру њих разликујемо 
различите начине продаје производа осигурања. Осим традиционал-
них начина дистрибуције осигурања, преко заступника и посредника у 
осигурању, као и директне дистрибуције осигурања (продају осигурања 
врши сам осигуравач), разликујемо и посебне моделе дистрибуције у за-
висности о којој врсти осигурања се ради. Исто тако, посебно издвајамо 
банкоосигурање као један модел пружања комплетне услуге клијенту. 
Питања која се постављају код дефинисања канала дистрибуције 
осигурања су бројна, али нас, пре свега, интересује, статус лица које 
врши продају осигурања, односно, да ли одређени модел дистрибуције 
које то лице спроводи у себи садржи елементе посредовања или 
заступања у осигурању, односно других начина дистрибуције. Друго 
питање се односи на регулисање ове области. Да ли је довољно да зако-
нодавац регулише само традиционалне канале дистрибуције осигурања 
или би требало посветити пажњу и другим, алтернативним, начинима 
дистрибуције?

I Традиционални канали (начини) дистрибуције осигурања

1. Директна и индиректна дистрибуција осигурања

Директна дистрибуција осигурања постоји када осигуравач ди-
ректно пласира своје производе на тржиште, тако да се ствара непо-
средан контакт осигуравача и осигураника.1 Директна дистрибуција 
осигурања се данас све више напушта, обзиром на предности које пру-
жа индиректна дистрибуција осигурања. То се, пре свега, односи на 
сам ток осигурања. Наиме, продајом производа осигурања се не завр-
шава обавеза осигуравача. Део индиректне дистрибуције осигурања 
представља и „сервисирање“ осигурања и у току његовог трајања. Ин-
директна дистрибуција осигурања постоји, када се, између осигуравача 
и осигураника, налази интермедијар осигурања.2 Интермедијари су за-
ступници, односно, агенти и посредници или брокери у осигурању.

1 Б. Матијевић, Осигурање (менаџмент-економија-право), Задар, 2010, стр. 18.
2 Б. Матијевић, нав. дело, стр. 19.
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a) Заступници у осигурању

Навешћемо неколико основних карактеристика везаних за засту-
пање у осигурању. Послове заступања у осигурању, као једину делат-
ност, обавља друштво за заступање у осигурању и физичко лице – 
предузетник, односно, заступник у осигурању, који су добили дозволу 
за обављање послова заступања у осигурању. Уз послове заступања у 
осигурању, друштво за заступање у осигурању, односно заступни-
ци у осигурању могу обављати и послове саветовања и помоћи у об-
ради штета и процени ризика и штета.3 Oни могу обављати послове 
заступања само за једно друштво за осигурање. Изузетно, могу засту-
пати више друштава за осигурање, уз њихову писмену сагласност. За 
радње предузете у обављању послова заступања у осигурању одговара 
осигуравајуће друштво. Заступници врше наплату премије осигурања, у 
складу са актима осигуравача.4

б) Посредници у осигурању

Послови посредовања у осигурању су послови који се одно-
се на довођење у везу осигураника, односно, уговарача осигурања са 
осигуравајућим друштвом ради преговарања о закључењу уговора о 
осигурању, на основу налога осигуравајућег друштва или налога оси-
гураника, односно, уговарача осигурања.5 За дефинисање статуса по-
средника у осигурању и његове делатности, битно је издвојити његове 
најважније карактеристике, које га разликују од других делатности у 
вези са осигурањем. То су:

1) независност – посредника не контролише ниједно осигуравајуће 
друштво, иако професионално може сарађивати са свима;

2) професионалност – посредник се, искључиво, бави посредо-
вањем у осигурању; и

3) специјалност – посредник детаљно познаје производе осигура-
ња, као и осигураваче на тржишту, тј. све њихове могућ-
ности у покривању осигуравајућих ризика. Ту мислимо на ка-
дровску оспособљеност осигуравајућег друштва, затим бони-
тет, као и добре и лоше стране тог друштва. Исто тако, веома 

3 В. Чоловић, Осигуравајућа друштва – Законодавство Србије, право ЕУ, упоредно 
право, Београд, 2010 стр. 85. Заступање и заступнике у осигурању регулишу чла-
нови 87–99. Закона о осигурању Србије (Сл. гласник Р. Србије, бр. 55/04, 70/04 –
исправка, 61/05, 61/05 – др. закон, 85/05 – др. закон, 101/07, 63/09 – УС, 107/09).

4 Ibidem.
5 П. Шулејић, Право осигурања, Београд, 2005, стр. 163.
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је битан и систем реосигурања који спроводи осигуравајуће 
друштво.6

Посредник, у наведеном смислу, треба да пружи комплетну услугу 
клијентима – осигураницима, а, исто тако, да предлаже нове производе 
и услуге осигурања у сарадњи са осигуравајућим друштвима.

Други термини који се користе за посредовање, односно за по-
среднике јесу брокеража, тј. брокери. Брокери се као појам везују 
за англосаксонско право. Они нису везани само за осигурање, иако 
се посредници у осигурању све чешће називају брокерима и на на-
шим просторима.7 Брокер осигурања обавља послове посредника у 
осигурању. Брокер мора да познаје тржиште осигурања, као и ризи-
ке код сваке врсте осигурања. Неки од основних задатака брокера су 
следећи: 1) прикупљање информација о клијентима, будућим осигу-
раницима, као и о њиховим потребама за осигурањем; 2) изградња и 
одржавање односа са клијентима; 3) давање смерница клијенту веза-
них за закључење појединих осигурања; 4) информисање о пословању 
осигуравајућих друштава, односно, проналажење најбољих понуда;
5) посебно ангажовање око закључења специјализованих осигурања; 
6) саветовање клијената око управљања ризицима; 7) рад на марке-
тингу и стицање нових клијената; 8) прикупљање премија осигурања;
9) усклађивање сопственог пословања у складу са приликама на тржиш-
ту осигурања; 10) вођење административних послова; итд.8 Кад су у 
питању брокери за осигурање у другим земљама, они развијају произ-
воде осигурања, издају документацију, прикупљају премију од осигу-
раника и наплаћују штету од осигуравача, а управљају и комплетним 
процесом осигурања у име клијента, а осигуравачи се фокусирају на по-
зитивну селекцију ризика, континуитет пословања и бригу о штетном 
резултату. Иако је брокер други термин за посредника, мора се рећи да 
је ширина овлашћења код брокера већа, а што се види по наведеним по-
словима које обавља.

Дистрибуција преко агената осигурања је раширена у Словачкој, 
Бугарској, Холандији, Немачкој и Словенији,9 а доста је присутна у 

6 В. Чоловић, „Статус посредника у осигурању“, Правна ријеч, бр. 28/2011, Бања 
Лука, 2011, стр. 207–208. Посредовање и посреднике у осигурању регулишу члано-
ви 72–86 Закона о осигурању Србије.

7 Д. Мркшић, З. Петровић, К. Иванчевић, Право осигурања, Нови Сад, 2006, стр. 93.
8 М. Oдаловић, Д. Угринов, „Осигурање и његова дистрибуција“, Правно-економски 

погледи, бр. 1/2012, Београд, 2012, стр. 16–17, доступно на адреси: http://www.
pepogledi.org/Arhiva/2012_01.htm (приступ: 7.3.2012).

9 Словенија има 80 регистрованих посредника у осигурању, чији је удео на тржишту 
већи од 6%, као и 330 оних који су поднели захтев за добијање дозволе за обављање 
наведене врсте послова.
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Пољској и Хрватској. Брокери су главни канал дистрибуције у Великој 
Британији и Ирској, и доста су присутни у Белгији. Директна продаја 
је заступљена у Ирској и веома популарна у Хрватској, Шведској, 
Холандији, Пољској, Аустрији и Белгији.10

II Алтернативни канали (начини) дистрибуције осигурања

Осим традиционалних канала дистрибуције осигурања, разли-
кујемо и алтернативне, у оквиру којих разликујемо типичне и ати-
пичне.11 Најчешћи типични канал дистрибуције је банкоосигурање 
(Bank Insurance, assurbank).12 Код банкоосигурања мора бити обезбеђен 
стратешки интерес пословних субјеката, кроз њихову потребу за 
финансијским улагањима, затим мора бити обезбеђена комплеме-
нетарност производа и услуга, кроз њихово међусобно допуњавање 
(осигурање кредита). Исто тако, мора се дистрибуирати осигурање кроз 
мрежу банака, чиме ће се обезбедити продаја производа осигурања.

Атипични канали дистрибуције осигурања се називају и ad hoc ка-
нали дистрибуције, због њихове несталности. У те канале дистрибуције 
осигурања спадају: разне презентације производа и услуга осигурања, 
различите индикације корисника производа и услуга осигурања, раз-
на посредовања, преко агенција за промет некретнина, финансијских 
промотера, пошта, здравствених установа, адвоката, разних удружења, 
multilevel компанија, итд.13

1. Дистрибуција осигурања путем Интернет мреже

Један од основних модела алтернативних канала дистрибуције 
осигурања је дистрибуција путем Интернет мреже. Наиме, електрон-
ско пословање представља савремени облик организације пословања, 
који подразумева примену информатичке и интернетске технологије, 
а предуслов је у квалитетнијем управљању и ефикаснијем пословању 
осигуравајућег друштва.14 Закључење полисе осигурања путем Интер-

10 Љ. Јеремић, „Анализа тржишта осигурања Европске уније“, Сингидунум ревија, 
Финансије, банкарство и осигурање, вол. 7, бр. 1, стр. 23, доступно на адреси:
http://www.singipedia.com/content/609-Analiza-trita-osiguranja-Evropske-Unije
(приступ: 6.3.2012).

11 Б. Матијевић, нав. дело, стр. 20.
12 Б. Матијевић, нав. дело, стр. 22.
13 Б. Матијевић, нав. дело, стр. 22–23.
14 R. E. Dumm, R. E. Hoyt, „Insurance Distribution Channels: Markets in Transition“, 38th

 

Annual Seminar of the International Insurance Society, Singapore, 2002, стр. 4.
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нета подразумева продају осигурања без ангажовања брокера или аген-
та. Но, колико је, за сада, познато, на овај начин се могу закључити само 
осигурања од одговорности за штету проузроковану моторним возилом. 
Оно што представља проблем, јесте аутентичност потписа на полиси.15 
Иначе, разликују се аргументи осигуравача и посредника у осигурању за 
увођење електронског пословања. Осигуравачи желе да смање трошко-
ве рада и продаје осигурања, као и да повећају свој портфељ повећањем 
броја осигураника. Посредници у осигурању имају циљ да упознају 
потенцијалне клијенте са услугама које пружају, као и да повећају при-
ходе коришћењем постојеће инфраструктуре.

У Србији дистрибуција осигурања на овај начин, још увек, нема 
своје место. Иначе, кад је у питању коришћење рачунара и интерне-
та у Србији, ситуација је различита када су у питању домаћинства и 
предузећа. Кад су у питању домаћинства, процентуално највећи број 
домаћинстава која користе рачунар и Интернет је у Београду, затим 
у Војводини, па у централној Србији. Што се тиче предузећа, 97,7% 
предузећа у свом редовном пословању користи рачунар, а 90,6% има 
Интернет конекцију. У 46% предузећа, 25% запослених користи Интер-
нет бар једном недељно.16

III Дистрибуција животног и неживотних осигурања

Дистрибуција животног и неживотних осигурања се може врши-
ти на различите начине. Модели дистрибуције, које ћемо представи-
ти, представљају само неке од могућности дистрибуције ових врста 
осигурања, које, свака за себе, имају своје специфичности.

1. Животно осигурање

Представићемо три модела дистрибуције животног осигурања. 
Наравно, могуће је и комбиновање ових модела са другим начинима 
дистрибуције. Они представљају резултат дефинисања система продаје 
осигурања у овој области и морамо се сложити са чињеницом да сваки 
од ових модела садржи низ елемената и традиционалних и алтернатив-
них канала дистрибуције, иако би се могло рећи да представљају, пре 
свега, алтернативне канале. Ти модели су:

15 J. Лабудовић, „Финансијске услуге са посебним освртом на услуге осигурања“, 
Економски анали, бр. 161, април –јун, 2004, стр. 190.

16 М. Динић Дашић, Н. Динић, „Перспективе развоја интернет продаје осигурања у 
Србији“, доступно на адреси: http://www.slideshare.net/itdogadjaji/perspektive-razvoja-
internet-prodaje-osiguranja-u-srbiji (приступ: 7.3.2012.).
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1) Модел оснивања агенције. Код овог модела, нова агенција засту-
па само једно осигуравајуће друштво. Разликујемо општи и менаџерски 
систем оснивања агенција. Код општег система, генерални агент је не-
зависни уговарач, који заступа само једно осигуравајуће друштво на 
одређеној територији. Код менаџерског система, осигуравајуће друштво 
оснива своје филијале на различитим местима. Менаџер филијале при-
ма плату и провизију на основу резултата продаје осигурања. Овде се 
ради о класичном заступању у осигурању.17

2) Модел основаних агенција. Код овог система, осигуравајуће 
друштво продаје производе осигурања преко постојећих агената и 
агенција, који имају позитивне резултате у продаји животног осигурања. 
Значајан број животних осигурања се продаје преко генералног агента. 
Генерални агент мора да поседује лиценцу за обављање ових послова и 
мора трајно да одржава покриће своје одговорности за грешке и про-
пусте у обављању послова. Може имати закључене уговоре са више 
осигуравача. Генерални агент не поставља и обучава нове агенте. И овај 
модел представља заступање.18

3) Модел директног одговора. Код овог модела, осигуравајуће 
друштво продаје животно и здравствено осигурање без учешћа агената. 
Овде се производи осигурања нуде преко медија. Овај модел захтева ве-
лико ангажовање око испитивања тржишта. Предности овог модела се 
састоје у томе, што осигуравајућа друштва могу да наступе на великим 
тржиштима, а и трошкови набавке осигурања су смањени. Мане су у 
томе, што се ови производи осигурања веома често тешко продају без 
услуга агената. Због тога се многа животна осигурања продају као колек-
тивна осигурања запосленим лицима. Успех овог модела дистрибуције 
зависи и од успешности пословања осигуравача у ранијем периоду. Овај 
модел садржи и маркетиншке елементе.19

2. Неживотна осигурања

Дистрибуција производа неживотних осигурања није се много 
променила тако да су традиционални посредници (заступници-агенти и 
брокери) остали највећи добављачи. У већини европских земаља, више 

17 С. Остојић, „Канали дистрибуције производа осигурања и трансакциони трош-
кови“, Научни скуп „Нови методи менаџмента и маркетинга у подизању конку-
рентности српске привреде“, Економски факултет Београд, Економски факултет 
Суботица, Палић, 2011, стр. 6, доступно на адреси: nde.ekof.bg.ac.rs/vesti/2011/palic/
Ostojic.doc (приступ: 7.3.2012.).

18 Ibidem.
19 С. Остојић, нав. дело, стр. 7–8.
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од половине укупне вредности премија прикупили су ови посредници, 
осим у Холандији и Хрватској, у којима је директно потписивање и даље 
доминантно. Директно потписивање преко запослених или продаја 
на даљину углавном су више заступљени облик потписивања поли-
са у неживотним осигурањима него у животном, јер су у неживотним 
осигурањима производи мање сложени. Директним потписивањем се 
продаје 70% неживотних осигурања у Хрватској и 55% у Холандији.20

Издвојићемо неке од основних модела продаје неживотних 
осигурања (а у оквиру ових и осигурања од одговорности).21

1) Модел независних агенција. Код овог модела, независна агенција 
заступа неколико осигуравајућих друштава. Оне добијају провизије чији 
се износ разликује у зависности од врсте осигурања. Ако би, у тренутку 
обнављања уговора са одређеним осигуравајућим друштвом, провизије 
биле ниже, агенција би заменила то осигуравајуће друштво другим, како 
би остварила већу провизију.

2) Модел ексклузивних агенција. Ексклузивна агенција заступа само 
једно осигуравајуће друштво, односно, групу осигуравача у заједничком 
власништву. Ексклузивној агенцији је уговором забрањено заступање 
других осигуравача. Осигуравајућа друштва овим агенцијама плаћају 
ниже провизије за продужетак послова него за склапање послова. По-
слови које обавља ексклузивна агенција зависе од самог осигуравајућег 
друштва. Нека друштва ограничавају агенте приликом закључења уго-
вора о осигурању, а нека дозвољавају да се приликом заснивања уговор-
ног односа, прилагоде захтевима осигураника.

3) Модел директног уговарања. Ово је модел, у коме се као про-
давци осигурања појављују радници, а не независни уговарачи агенција. 
Запослени заступају само једно осигуравајуће друштво. Осигуравајуће 
друштво може давати посебне бонусе запосленима, у случају повећаног 
броја закључених осигурања.

4) Модел директног одговора. И код осигурања имовине и 
осигурања од одговорности се користи овај модел. Но, овај модел се, 
на првом месту, користи код ауто осигурања и осигурања ствари у 
домаћинству.

5) Модел вишеструке дистрибуције. Ради повећања добити, многа 
осигуравајућа друштва користе више система дистрибуције производа 
осигурања, истовремено.

Наведени модели представљају комбинацију директне дитрибуције 
и дистрибуције преко заступника. Задње наведени модел пружа 

20 Љ. Јеремић, нав. дело, стр. 24.
21 С. Остојић, нав. дело, стр. 8–10.
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могућност осигуравајућем друштву продаје осигурања на различите на-
чине. Практично, само поједине специфичности, код сваког од модела, 
наводе на закључак да се ради о посебном моделу, који не можемо, у 
потпуности, сврстати у традиционалне канале дистрибуције.

Канали дистрибуције производа неживотних осигурања веома 
мало су се променили у задњих неколико година, тако да су агенти и 
брокери остали највећа веза између осигуравајућих друштава и осигу-
раника. Као и у сектору животног осигурања, агенти играју важну улогу 
у дистрибуцији полиса неживотних осигурања. Иако су брокери мање 
значајни од агената у већини европских земаља, они имају нарочито ме-
сто у Белгији, Ирској и Великој Британији. Кад су у питању европске 
земље, директна продаја је више заступљена на тржишту неживотних 
осигурања него код животног осигурања, јер је продаја ових произво-
да много комплекснија.22 Са друге стране, у САД је, у задњој деценији, 
дошло до промена у дистрибуцији осигурања живота. Наиме, користи 
се мултидистрибуцијски систем. О томе говори показатељ да се око 
26% осигуравача користи два или више начина дистрибуције ове врсте 
осигурања. Иначе, дистрибуцију преко брокера (посредника) користи 
31% осигуравача, а директну продају 39%.23 Иначе, избор стратегије 
дистрибуције осигурања је у директној зависности од финансијског 
стања осигуравајућег друштва.

IV Банкоосигурање

Банкоосигурање подразумева дистрибуцију посебно прила го-
ђених производа осигурања кроз мрежу банака. Банкарство и осигурање 
су два најважнија фактора у финансијском систему једне државе. Бан-
ке обезбеђују опстанак економског система, а осигурање преузима на 
себе потенцијалне ризике које прати пословање у том систему. Обзиром 
да се ради о институцијама које се надопуњују, све више је присутан 
модел интегрисаног пружања банкарских и осигуравајућих услуга на 
једном месту, преко овог модела. Овај модел подразумева производњу и 
дистрибуцију посебно обликованих производа животних и неживотних 
осигурања, који су прилагођени банкарској мрежи. Банкоосигурање 
има предност која се састоји у уштеди оствареној коришћењем канала 
дистрибуције од стране банке. Банке, наиме, имају предност у односу на 

22 Љ. Јеремић, нав. дело, стр. 23.
23 Д. Јаковчевић, И. Ловриновић, „Животна осигурања–сатурација или перспекти-

ва“, стр. 9–10, доступно на адреси: http://web.efzg.hr/dok/FIN/fi n_%C5%BDivotna%20
osiguranja_doc.%20dr.%20Jakov%C4%8Devi%C4%87.pdf (приступ: 6.3.2012), обј. у 
Осигурање, хрватски часопис за теорију и праксу осигурања, специјално издање, 
2004.
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осигуравајућа друштва, јер могу да контролишу финансије клијената. Те 
информације су од значаја. Осигуравајућа друштва су, зато, приморана 
да остварују, ако је то могуће, директнији контакт са осигураником.24

Постоје четири основна модела банкоосигурања: 1. банка у 
потпуности управља осигурањем, које је у њеном већинском влас-
ништву; 2. банка и осигуравајуће друштво формирају заједничку за-
висну компанију; 3. банка и осигуравајуће друштво склапају уговор о 
дистрибуцији осигурања са реципрочним обавезама; 4. осигуравајуће 
друштво може основати или преузети банку.25

Различити су мотиви за обављање дистрибуције осигурања преко 
банкоосигурања. Мотив код банака се састоји у остваривању додатног 
прихода од провизија. Код осигуравајућих друштава, мотив се налази 
у побољшању статуса на тржишту и повећању прихода од премија, а 
будући осигураници (клијенти) сматрају да ће добити додатне попусте. 
Постоје три основна модела дистрибуције банкоосигурања: 1) инте-
гративни модел, који се састоји у продаји производа осигурања пре-
ко, већ постојећих, банкарских канала, 2) специјалистички модел, код 
којег се дистрибуција осигурања врши преко стручњака, који су запо-
слени у осигуравајућим друштвима или су представници тих друшта-
ва, и 3) модел финансијског планирања, код кога је присутна могућност 
понуде комплетног пакета финансијског планирања клијенту.26 Банке 
имају могућност да повећају стопу претварања потенцијалне продаје 
осигурања у стварну продају, коришћењем продајних техника и дистри-
бутивних система. Тиме, са аспекта банке, продаја осигурања улази у 
категорију некаматних прихода, тако да долази до промене карактера 
банке. Банке се претварају у универзалне финансијске организације, јер 
продају и производе банака и производе осигуравајућих друштава.27

Банкоосигурање је главни канал дистрибуције за производе жи-
вотног осигурања у земљама Европе.28 Банке су увеле тај модел у Евро-
пу осамдесетих година XX века. Данас је то главни канал дистрибуције 
производа животног осигурања у многим западним земљама, као и у 
Турској.29 Проценат дистрибуције те врсте осигурања појединцима из-
носи у Швајцарској до 70%.30 Овакво ширење обима пословања је до-

24 М. Oдаловић, Д. Угринов, нав. дело, стр. 18.
25 К. Класић, Банкоосигурање, презентација, стр. 7, доступно на адреси: http://web.

efzg.hr/dok/FIN//Bankoosiguranje.pdf (приступ: 11.3.2012).
26 М. Oдаловић, Д. Угринов, нав. дело, стр. 18.
27 Д. Јаковчевић, И. Ловриновић, нав. дело, стр. 10.
28 Ј. Campbell, „Is Bank-Insurance Working?“, 2002, доступно на адреси: http://www.rea-

ganconsulting.com/Is-Bank-Insurance-Working.cfm (приступ: 11.3.2012).
29 Љ. Јеремић, нав. дело, стр. 22.
30 М. Oдаловић, Д. Угринов, нав. дело, стр. 19.
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нело банкама нови извор прихода и при томе им помогло да повећају 
лојалност муштерија. Водеће европске институције у банкоосигурању су 
смањиле трошкове дистрибуције за 30–50%.31 Међутим, кад је у питању 
Велика Британија, овај начин дистрибуције се, практично, не користи 
у овој земљи. Но, мора се рећи, да, за разлику од животног осигурања, 
продаја производа неживотног осигурања кроз банкоосигурање није 
баш заступљена у Европи.32

Кад је у питању банкоосигурање у САД, ситуција није повољна 
као у Европи.33 Наиме, подаци о надзору од стране Асоцијације аме-
ричких банака осигуравача показују да је дистрибуција осигурања пу-
тем банкоосигурања, још увек, незнатна. Извештај показује да је приход 
од банкоосигурања мањи од 0,5% укупних прихода које банка остварује 
својим редовним пословањем. Банке, углавном дистрибуирају животно 
осигурање, али тенденција је да се повећа дистрибуција и осигурања 
имовине, као и од осигурања од незгоде. Већи је проценат учешћа ба-
нака на подручју дистрибуције осигурања везаних за моторна возила 
(26%).34 Један од разлога слабијег функционисања банкоосигурања у 
САД је рестриктивно законодавство које регулише банкарски систем, 
уопште.35

1. Банкоосигурање у Србији

Закон о банкама Републике Србије36 регулише да банке могу 
да врше послове заступања у осигурању.37 Банка ове послове може 
обављати само уз претходну сагласност Народне банке.38 Све чешће се 
сусрећемо са интегрисаним пружањем банкарских и осигуравајућих 
услуга и у нашој земљи. Развојем сектора осигурања у Србији, све 
чешће, уз сваку банку иде и пружање услуга осигурања, а не би мог-
ли да кажемо да је и обрнуто. Интерес банке, односно осигуравајућег 
друштва у пружању ове врсте услуга се огледа ту томе што, на тај на-
чин, обезбеђују клијентима комплетан пакет финансијских услуга на 
једном месту. Сигурно је да клијенти неће доћи у банку да закључе уго-
вор о осигурању, ако је то примарна услуга коју у том моменту желе, 

31 Д. Јаковчевић, И. Ловриновић, нав. дело, стр. 11.
32 Љ. Јеремић, нав. дело, стр. 23.
33 J. Campbell, idem.
34 M. Oдаловић М., Д. Угринов, нав. дело, стр. 19.
35 Д. Јаковчевић, И. Ловриновић, нав. дело, стр. 11.
36 Закон о банкама Републике Србије (Сл. гласник Р. Србије, бр. 107/2005 и 91/2010).
37 Чл. 4., ст. 1, т. 10 Закона о банкама.
38 Н. Жарковић, Економика осигурања, Београд, 2008, стр. 175.
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већ ће тај уговор склопити у осигуравајућем друштву. Тренутно је жи-
вотно осигурање најбољи пример.39 Осим тога, можемо говорити и о 
осигурању имовине, што, логички, следи уз одређену врсту кредита, тако 
што се намена кредита слаже са предметом осигурања. У Србији банке 
и осигуравајућа друштва склапају споразуме о понуди банкоосигурања, 
односно, клијентима, који не могу да отплаћују кредит који су подигли, 
омогућава се да, овим путем, осигурају отплате рата тог кредита.40

Међу предностима банкоосигурања је и то што је оно уједно вид 
штедње, а осигурани кредит не оптерећује кредитну способност онога 
ко је кредит узео. Преко банке, о којој је реч, закључиваће се уговори о 
ризико осигурању, као средства за обезбеђивање кредита и мешовито 
осигурање, који су обавезни за стамбене и хипотекарне кредите и који 
представљају и вид штедње. Од неживотних осигурања, клијентима 
се нуди осигурање домаћинстава, путно и здравствено осигурање за 
потрошачке кредите, као и осигурање лица од последица несрећног 
случаја. Погодности банкоосигурања се огледају и у уштеди времена и 
пружању саветодавних услуга.

V Закључна разматрања

Веома је тешко одредити који би канал дистрибуције осигурања 
био најбољи за једно осигуравајуће друштво. Но, чињеница је да једно 
осигуравајуће друштво мора користити више канала дистрибуције, у 
зависности којом врстом осигурања се бави, да би се постигао основ-
ни циљ за осигуравача, а то је повећање портфеља осигурања. Тај циљ 
се може постићи, једино, пажљивим одабиром канала дистрибуције 
осигурања.

Један од начина дистрибуције је банкоосигурање, које, у Србији, 
још увек, нема своје место, као што смо и рекли. Међутим, морамо оче-
кивати да ће доћи до промена у овој области и да ће те промене зави-
сити и од спремности банкарског сектора за пружање ових услуга. Што 
се тиче Интернета, сигурно је да ће и овим путем доћи до повећања 
продаје осигурања, пре свега, због неопходности прилагођавања савре-
меном пословању и савременом закључењу правних послова.

Ипак, продаја осигурања преко заступника и даље ће представљати 
главни начин дистрибуције осигурања, пре свега, код животних 
осигурања, али и код неживотних. Међутим, код појединих врста нежи-

39 Н. Жарковић, нав. дело, стр. 176.
40 ОТП банка и Баслер осигурање, доступно на адреси: http://www.biznisnovine.

com/cms/item/stories/sr.html?view=story&id=25461&sectionId=9&email=yes
(приступ: 11.3.2012).
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вотних осигурања можемо да очекујемо већу присутност и алтернатив-
них начина дистрибуције. Понављамо, врста осигурања одређује канал 
дистрибуције.

Ако би анализирали податке о износима остварене бруто премије 
по каналима продаје осигурања, у последње четири године, дошли 
би до закључка да нема значајнијих промена, кад су у питању начини 
пласирања производа осигурања. Наиме, код неживотних осигурања, бе-
лежимо раст продаје преко интерних агената – заступника,41 а од 2007. 
године, пала је продаја животних осигурања преко банкоосигурања.42 
Ситуација је измењена 2010. године, а очекује се и пад продаје живот-
них осигурања преко агенција у 2012. години.

Кад је у питању регулисање канала дистрибуције осигурања, 
чињеница је да би требало другачије дефинисати и заступнике и по-
среднике, на тај начин, што би се одредила њихова овлашћења у скла-
ду са дефинисањем института – агент и брокер, односно, у складу са 
овлашћењима која ова лица имају у другим земљама. Та овлашћења 
су шира од овлашћења заступника и посредника у нашем систему 
осигурања. Овлашћења заступника и посредника у осигурању у нашем 
законодавству су одређена у складу са општим појмовима о заступању 
и посредовању, Но, осигурање има своје специфичности и потребе, 
које се огледају и кроз различите канале дистрибуције. Различити ка-
нали или начини дистрибуције осигурања имају своје заједничке еле-
менте, као што смо рекли. Ти елементи се везују или за заступање или 
посредовање у осигурању. И та чињеница говори да се морају шире 
посматрати овлашћења лица (без обзира да ли се ради о правним или 
физичким) која представљају традиционалне или класичне канале 
дистрибуције осигурања.

41 R. E. Dumm, R. E. Hoyt, нав. дело, стр. 5.
42 Љ. Јеремић, нав. дело, стр. 23–24.
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TRADITIONAL AND ALTERNATIVE METHODS OF 
DISTRIBUTION OF INSURANCE

(WITH REFERENCE TO BANK INSURANCE)

Summary

Insurance companies carry out the distribution of insurance in diff erent 
ways, either directly or through other, legal and individual, persons. We can dis-
tinguish between traditional and alternative distribution channels of insurance. 
Traditional channels are direct sales of insurance cover, as well as, distribution 
through brokers and agents. Alternative channels are other forms of distribution 
of insurance, which, in fact, contain elements of traditional methods. Distribu-
tion of insurance depends on the type of insurance. Th us, we can distinguish 
between selling models of life and non-life insurance. A particular channel of 
distribution of insurance is a bank insurance. Th is model involves the produc-
tion and distribution of specially designed products of life and non-life insur-
ance, which are adapted to the banks activities, and to the bank network. Bank 
insurance has the advantage, and it is saving, which is achieved by using the 
distribution channels of the bank. Th e banks can control the fi nances of the 
client and, thus, have an advantage over insurance companies, but only in the 
provision of banking services. One of the important issues raised in this area, 
refers to the ways of regulating the distribution of insurance.

Key words: insurance, distribution, models, brokers, agents, bank 
insurance.
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члан Председништва Удружења правника Србије

СТАТУСНОПРАВНА ПИТАЊА АКТУАРА
У ОСИГУРАЊУ СРБИЈЕ

Резиме

У овој студији изложена су актуелна статусноправна питања 
актуара из упоредног права осигурања, затим њихове статусноправ-
не карактеристике у осигурању Србије. Такође, анализирани су регули-
сани и нерегулисани аспекти овлашћених актуара у важећем Закону 
о осигурању. У закључцима је констатовано да овлашћени актуари у 
друштвима за осигурање имају доминантну улогу у току читавог жи-
вота тог друштва. Ако настане спор у финансијском пословању између 
овлашћеног актуара и управе друштва за осигурање, Народна банка 
Србије интервенише по Закону о осигурању као медијатор или арби-
тар или омбудсман осигурања. Исто тако, ако настане спор између 
овлашћеног актуара и спољног ревизора у односу на његов негативан 
извештај, Народна банка Србије поново интервенише. Аутор предла-
же да се уместо Народне банке Србије формира једно независно тело да 
мири или арбитрира у овој врсти спорова.

Кључне речи: овлашћени актуар, друштво за осигурање, статусно-
правна питања.

I Увод

Актуари су постали цењена професија и радо виђени стручњаци 
специфичног знања у сваком привредном друштву, код нас и у свету. Па 
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ипак, актуари су недовољно правно, а нарочито статусноправно, сагле-
давани у домаћој правној публицистици и периодици. У свету, актуари 
су ангажовани у различитим областима финансијског и правног система. 
У Србији актуари се обично помињу у вези са делатношћу осигурања, 
банака, инвестиционих фондова, пензијских фондова, у вези са консул-
тантским фирмама, као вештаци у судовима и сл. У оквиру таквог при-
суства актуара у Србији у овом раду биће речи само о статусноправним 
питањима актуара у осигурању.

Са лексичког становишта, актуар или actuarius је судски писар, 
односно писар који води архивске књиге неког надлештва и стара се о 
актима који долазе и одлазе.1 Са становишта историје актуарске науке, 
савремени почеци те науке обично се везују за име Edmonda Halley, по-
знатог математичара и астронома, који је израдио таблице смртности и 
довео их у везу са теоријом вероватноће, чиме је постигнут резултат да 
је утврђен износ који треба да се уплати при куповини доживотног ану-
итета (1693. године). Прва примена овог актуарског метода у осигурању 
забележена је код светски познатог осигуравача „Th e Equitable“, разуме 
се, у пракси животног осигурања. Данашња професија актуар није при-
сутна само у области осигурања живота, већ прожима све врсте послова 
осигурања. Сматра се да се данас у светској осигуравајућој пракси може 
затећи око 450 различитих врста послова осигурања и у свима њима 
актуари су веома ангажовани, што открива због чега су актуари у свет-
ским размерама постали цењена професија и радо виђени стручњаци.

II Актуелна статусноправна питања актуара
у упоредном праву осигурања

Од статуса актуара у конкретном правном систему зависи круг 
статусноправних питања у осигурању. У упоредном праву осигурања 
питање начина организовања актуара не изазива проблеме. У већини 
правних система предвиђено је да актуар може да буде организован и 
у виду правног лица и у виду самосталног регистрованог стручњака, 
физичког лица, стим да преовлађујуће решење актуар – правно лице.2 У 
свим правним системима заједничко је да актуари подлежу више-мање 
прописаној јавној регистрацији своје делатности. Даље, запажено је не-
где веће учешће једног или више националних стручних удружења на 

1 Милан Вујаклија: Лексикон страних речи и израза, Просвета, Београд, 1961, стр. 
23. 

2 „Welches Profi l hat der verantwortliche Actuar?“, Zeitschrift  fuer Versicherungswesen, 
бр. 10/2006, цитирано према преводу расправе објављене у АД за осигурање и 
реосигурање „ДДОР Нови Сад“, бр. 262/2006, стр. 130. 
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регулативу тог правног система, а негде мање или никакво учешће на-
ционалног стручног удружења актуара. У том погледу утицај национал-
ног удружења актуара на законску регулативу у Србији није до сада био 
на задовољавајућем нивоу, па ови редови, између осталог, иду за тим 
да се тај утицај доведе на задовољавајући ниво. Потписник ових редова 
није адвокат тог удружења, али му научна савест налаже да професија 
актуара игра доминантну улогу у осигурању, те је отуда на крају рада 
изложена једна законска иницијатива. Једно од важних питања у упо-
редном праву осигурања јесте однос између актуара и управе при-
вредног друштва, овде друштва за осигурање. Наиме, има правних 
система у којима је дозвољено да актуар буде члан управе друштва за 
осигурање (на пример, Немачка), али и правних система (на пример, Ве-
лика Британија), у којима актуар не сме да буде члан управе друштва за 
осигурање.3 Ове разлике у статусноправним питањима актуара не само 
у осигурању, него и у свим другим привредним друштвима, постале су 
предмет живе дискусије. У том погледу истицано је да се у правном си-
стему, у коме актуар не сме да буде члан управе осигуравајућег друштва, 
полази од тога да актуар не сме да буде у управи осигуравајућег друшт-
ва ангажован, надлежан за финансијска питања. Обрнуто, у правном 
систему, у коме је дозвољено да актуар буде члан управе осигуравајућег 
друштва, сматра се да постоји сукоб интереса, јер кроз редовне актив-
ности актуара у том друштву долази објективно до неравнотеже између 
интереса управе дотичног осигуравајућег друштва и клијената. У прав-
ном систему, у коме актуар не сме да буде члан управе осигуравајућег 
друштва, надзорни орган за делатност осигурања легитимисан је да бди 
над очувањем тог правила, односно надзорни орган постаје његов стро-
ги чувар. Подвучено је да је у оваквом систему актуар стекао углед у 
најширим привредним круговима као стручни ауторитет који је у стању 
да заступа с једне стране интересе осигуравајућег друштва, његових ор-
гана, акционара и сл., а са друге стране да заступа интересе осигурани-
ка, корисника осигурања и трећих лица. Обрнуто, у правном систему, у 
коме је дозвољено да актуар буде члан управе осигуравајућег друштва, 
констатовано је да се актуар у јавном наступу једва разликује од оних 
који заступају интересе тог друштва (на пример порт-парола друшт-
ва). Ова констатација се не сматра претераном стога што не би било 
реално да актуар, који је члан управе друштва, има друкчије мишљење 
од општег мишљења осталих чланова управе тог друштва. Другим ре-
чима, у овом правном систему оцењено је да актуар израчунава само 
оно што му се да, додели, као радни задатак, а да актуар не размишља 
даље о томе шта би својом стручношћу и знањем могао да допринесе 

3 Ibidem.
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у реформисању или побољшању управо пословања тог осигуравајућег 
друштва.

Савремена дискусија о статусноправном питању односа актуа-
ра према управи друштва за осигурање започета је у немачком праву 
осигурања. Наиме, новембра месеца 2003. године Немачко удружење ак-
туара и Немачко друштво за математику осигурања и финансијску мате-
матику прославили су 100 година рада тих институција, што значи да се 
са организованим радом у тој области науке почело 1903. године и да је 
у години прославе у Немачкој регистровано око 2.000 актуара.4 Управо 
после те прославе покренута су у круговима правника у осигурању на-
ведена статусноправна дискусија. О овом питању из Немачке дискусија 
се проширила и на цео свет. Та дискусија није завршена, а допрла је 
и до домаћег законодавца статусног права осигурања Србије, који је 
кроз сада важеће законске одредбе изразио свој став. Међутим, већ се у 
Србији јавно нуде нове верзије статусног права осигурања, тако да ста-
тусноправна питања актуара добијају на својој актуелности.

III Статусноправна обележја актуара у осигурању Србије

Основна обележја правног положаја актуара у осигурању Србије 
предвиђена су у Закону о осигурању (скраћено: ЗОС).5 Према ЗОС-у 
актуар у Србији може да стекне дозволу за бављење тим послом или 
као правно лице регистровано за обављање актуарских послова или пак 
као физичко лице, у својству овлашћеног актуара (члан 39 став 2 тач-
ка 11), с тим што претходно мора да стекне звање овлашћеног актуара 
полагањем испита пред Комисијом Народне банке Србије.6 По том про-
пису подносилац захтева за издавање дозволе за бављање актуарским 
пословима дужан је да Народној банци Србије (НБС) поднесе један број 
законом прописаних доказа. У првом реду подносилац захтева мора да 
презентира доказе о испуњености услова у погледу школске спреме, 
квалификације и професионалног искуства, затим доказ да у последње 

4 Редакцијски коментари „Сто година институције немачких актуара“, Токови 
осигурања, бр. 1/2004, стр. 36; „100 година њемачких актуара“, Свијет осигурања, 
бр. 6/2003, стр. 33. 

5 Службени гласник РС, бр. 55/2004, 70/2004 – исправка, 61/2005, 61/2005 – др. закон, 
85/2005 – др. закон, 101/2007, 63/2009 – УС, 107/2009 и 99/2011.

6 Напомиње се да је Одлука о условима за стицање звања овлашћеног актуара 
(Службени гласник РС, бр. 104/2006 и 3/2011) донета у мандату гувернера Радова-
на Јелашића и да је отворила низ уставноправних и законодавноправних питања. 
Примера ради, један од законских основа за доношење наведене одлуке је био 143 
ЗОС-а. О уставности члана 143 ЗОС-а потписник ових редова изјаснио се детаљно 
у чланку, „Уз нови Закон о осигурању“, Токови осигурања, бр. 2/2004, стр. 3–5. 
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три године то лице није било члан управе, надзорног одбора или но-
силац посебних овлашћења у правном лицу над којим је отворен или 
спроведен поступак принудне ликвидације или стечаја, као и доказ да 
то лице не подлеже ограничењима избора прописаних овим Законом, 
а који се односе на чланове управе и надзорног одбора акционарског 
друштва за осигурање. Исто тако, по ЗОС-у лице, које подноси захтев 
за обављање послова овлашћеног актуара, дужно је да НБС презенти-
ра доказ да није безусловно осуђивано на казну затвора дужу од три 
месеца, затим доказ надлежног органа управе о измирењу пореза, не 
старији од шест месеци, као и оверену копију решења надлежног органа 
управе о утврђивању и наплати пореза за текућу или претходну годи-
ну. У целини узев, може се закључити да су услови за издавање дозволе 
НБС за бављење актуарским пословима уподобљени условима захтева 
за издавање дозволе за члана управе, надзорног одбора или носиоца по-
себних овлашћења у правном лицу.7

У актуарској науци у Србији сматра се да су актуари стручњаци, 
који поседују знања из опште математике, математичке статистике, 
стохастичких процеса, финансијске математике, актуарске математи-
ке, финансија, осигурања и рачуноводства. Сматра се да они свој по-
сао обављају савесно, поуздано, марљиво, поштено и транспарентно, 
као и да су свесни своје професионалне одговорности.8 Полазећи од 
ове оцене стања у актуарској професији у Србији, коју је изрекао пред-
седник Удружења актуара Србије у току израде Нацрта ЗОС-а, одред-
бе ЗОС-а предвиделе су и један посебан услов за овлашћеног актуара, 
односно овлашћеног актуара запосленог у правном лицу регистрова-
ном за обављање актуарских послова. Наиме, по основу члана 39 став 
2 тачка 11 ЗОС-а физичко лице, које је поднело захтев за издавање до-
зволе за бављање актуарским пословима, као и правно лице регистро-
вано за бављање актуарским пословима, дужно је да уз захтев поднесе 
уговор о обавезном осигурању за штету коју овлашћени актуар може да 
проузрокује датим мишљењем. Дакле, поред прописаних општих услова, 
наведених у претходној тачци овог одељка, посебан услов за издавање 
дозволе овлашћеном актуару од стране НБС за вршење актуарских по-
слова у Србији представља претходно закључење уговора о осигурању 
од професионалне одговорности између друштва за осигурање с једне 

7 Заслуживало би пажњу да се посебно правно анализа следеће питање, и то: да ли 
се услови прописани ЗОС-ом за стицање звања овлашћеног актуара разликују од 
услова прописаних Одлуком о условима за стицање звања овлашћеног актуара 
(Службени гласник РС, бр. 104/2006 и 3/2011)?

8 Јелена Кочовић, „Актуарска анализа подзаконске регулативе“, Зборник радова 
„Осигурање у светлу новог законодавства“, Палић, 2005, стр. 294–298.
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стране, и овлашћеног актуара или правог лица регистрованог за бављење 
актуарским пословима с друге стране.

Из изложених општих услова произлази да актуари у Србији 
имају прописане услове за бављење професијом какве имају актуари у 
упоредном праву осигурања. У односу на посебан услов, тј. на увођење 
обавезног осигурања овлашћеног актуара приговарано је у стручној 
јавности да ЗОС није предвидео минималну суму осигурања на коју се 
најмање може да закључи уговор о овом обавезном осигурању, већ је 
питање суме осигурања препустио општим условима осигурања, што 
може да проузрокује да се у осигуравајућој пракси та законска обавеза 
сведе на подосигурање овлашћених актуара.9 На тај начин могу да буду 
доведена у питање права трећих оштећених лица, а што није био циљ 
увођења овог обавезног осигурања. Осигуравајућа и судска пракса још 
нису дали несумњив одговор на наведени приговор.

У односу на питање односа између актуара и управе друштва за 
осигурање, које је актуелно у упоредном праву осигурања, ЗОС је пред-
видео да овлашћени актуар не сме да буде члан управе или надзорног 
одбора, а томе је још додато да овлашћени актуар не може да буде ин-
терни ревизор у истом друштву за осигурање (члан 186).10 У том по-
гледу правни систем Србије може да се сврста у оне правне системе 
из упоредног права осигурања, који изричито забрањују спајање улоге 
овлашћеног актуара и члана управе, односно надзорног одбора друштва 
за осигурање. У вези са овом законском забраном стоји и овлашћење 
директора друштва за осигурање да именује овлашћеног актуара (члан 
181 став 4), што практично значи да је овлашћени актуар у радном од-
носу са друштвом за осигурање, односно да је запослен у том друштву. 
Дакле, ЗОС не предвиђа могућност да се изван друштва за осигурање 
ангажује овлашћени актуар.

Једно од најсложенијих статусноправних питања овлашћеног ак-
туара јесте питање његове одговорности. ЗОС је питању одговорности 
овлашћеног актуара приступио путем једне формуле, али без улажења у 
детаљније регулисање тог питања. У ЗОС-у је предвиђено: ако се утврди 

9 Детаљније: Предраг Шулејић: „Осигурање од одговорности давалаца услуга“, лист 
АД за осигурање и реосигурање „ДДОР Нови Сад“, Нови Сад, бр. 262 (мај-јул), 2006, 
стр. 46–51; Слободан Илијић, „Облици обавезног осигурања у Србији“, Зборник 
радова Привредне коморе Србије са саветовања, одржаног новембра месеца 2009. 
године на Златибору, на општу тему „Имовинска осигурања“, Златибор, 2009, стр. 
27–44. 

10 Приказивачи одредаба Закона о осигурању (из реда чланова радне групе, која је 
помагала странцима да се редигује тај закон на српски језик), били су јако поносни 
на себе што су интерну ревизију предвидели у овом закону, тако да су је у одредба-
ма помињали и где треба и где не треба да је помињу. 
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да се овлашћени актуар, приликом вршења послова из своје надлеж-
ности, не придржава обавеза прописаних Законом, НБС може према 
овлашћеном актуару да предузме две мере: (1) да упозори актуара; (2) да 
одузме овлашћење од до тада овлашћеног актуара. Изрицање мера НБС 
по ЗОС-у није облигаторно, односно по ЗОС-у изрицање ових мера је 
факултативно. Шта се по ЗОС-у сматра да су обавезе овлашћеног ак-
туара, којих обавеза овлашћени актуар мора да се придржава, законо-
давац се изјаснио следећим правилом, и то: овлашћени актуар дужан 
је да обавља своју делатност у складу са Законом и правилима актуар-
ске струке, добрим пословним обичајима и пословном етиком (члан 
183 став 2). Ако се утврди да је актуар повредио обавезе прописане у 
виду наведене законске формуле, НБС овлашћеном актуару може да 
изрекне блажу меру, тј. упозорење (члан 188). Строжа мера, односно 
одузимање овлашћења актуару, може да изрекне НБС из следећа три 
разлога. Први разлог ће наступити ако се утврди да је овлашћени ак-
туар наставио да поступа противно члану 182 став 2 ЗОС-а упркос из-
реченом упозорењу. Други разлог ће наступити ако се накнадно утврди 
да је овлашћени актуар то овлашћење стекао на основу неистинитих и 
нетачних података, а трећи разлог ће наступити ако овлашћени актуар 
буде безусловно осуђен за кривично дело које га чини недостојним за 
обављање актуарских послова. Најзад, ако НБС изрекне строжу меру, 
односно овлашћеном актуару одузме овлашћење, као и случају ако на-
ступе околности којим се повреди забрана о неспојивости својства 
овлашћеног актуара и члана управе, односно надзорног одбора, ди-
ректор друштва за осигурању дужан је да донесе решење о одузимању 
овлашћења дотадашњем овлашћеном актуару, а да у даљем року од 30 
дана именује новог овлашћеног актуара. Управни поступак по коме по-
ступа НБС кад се утврђује наведена одговорност овлашћеног актуара, 
као и капацитет евентуалног управног спора тим поводом, засновани су 
на члану 86в Закона о Народној банци Србије.11

IV Регулисани и нерегулисани аспекти места и улоге
актуара у осигурању у Србији

ЗОС је прописао које доказе уз захтев треба да поднесе оснивач 
друштва за осигурање. Међу најважније прилоге уз захтев оснивача код 
оснивања друштва за осигурање спадају предлози општих аката послов-
не политике, са приложеним мишљењем овлашћеног актуара (члан 58 
ЗОС-а) и пословни план (члан 40 ЗОС-а). Ово су најважнији прилози уз 
захтев оснивача друштва за осигурање стога што надзорном органу тре-

11 Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон и 44/2010.
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ба да предоче слику будућег успеха у пословима осигурања. Граматич-
ким тумачењем члана 58 ЗОС-а могао би се стећи утисак да се мишљење 
овлашћеног актуара прибавља у функцији додатне гаранције да ће све 
бити пословно успешно у новом друштву, а стварно овлашћени актуар 
је изворни стваралац општих аката пословне политике новог друштва, 
те у том смислу треба разумети одредницу – о прилагању мишљења 
овлашћеног актуара.

По редоследу излагања у члану 58 ЗОС-а је од оснивача захтевано 
да припреми статут, друге опште акте, годишњи план пословања и акте 
пословне политике. Предлоге статута и других општих аката оснивач 
друштва за осигурање обезбедиће у сарадњи са правном струком, а код 
израде годишњег плана пословања оснивач ће ангажовати пре свега 
овлашћеног актуара и евентуално припадника економске струке. По-
водом наведене обавезе оснивача, акти пословне политике несумњиво 
представљају најзначајнији и извесно најобимнији део доказног и 
чињеничног материјала уз захтев оснивача друштва за осигурање за 
добијање дозволе за рад. Општи акти пословне политике посебно су 
прецизирани у ЗОС-у. Према члану 58 ЗОС-а на листи општих аката по-
словне политике налазе се, и то: (1) општи и посебни услови осигурања, 
као и тарифа премија; (2) одлука о техничким основама осигурања;
(3) одлука о критеријумима, начину утврђивања и табели максималног 
придржаја и укупном износу самопридржаја; (4) правилник о условима 
и начину депоновања и улагања средстава; (5) правилник о максимал-
ним стопама режијског додатка; (6) правилник о формирању и начину 
обрачунавања и висини преносних премија; (7) правилник о формирању 
и начину обрачуна математичке резерве (само за животна осигурања); 
(8) правилник о формирању и коришћењу резерви за учешће у доби-
ти (само за животна осигурања); (9) правилник о начину утврђивања 
дела техничке премије за исплату насталих неисплаћених обавеза (ре-
зевисане штете); (10) правилник о формирању и коришћењу резерви за 
изравнавање ризика (само за неживотна осигурања); (11) правилник о 
условима и начину саосигурања и реосигурања; (12) правилник о усло-
вима и начину остваривања регреса; (13) правилник о поступању са об-
расцима евиденције о полисама; (14) други општи акти. У целини узев, 
при изради наведених општих аката пословне политике овлашћени 
актуар има водеће креативно место и улогу, односно само овлашћени 
актуар може да припреми податке, рачунице и ставке у овим општим 
актима, а све остале од оснивача ангажоване струке (правна, економска 
и др.) могу да помогну овлашћеном актуру у припреми прописаног.

Поред општих аката пословне политике из претходне тачке, 
члан 40 ЗОС-а је предвидео да се уз захтев оснивача будућег друштва 
за осигурање обавезно подноси – пословни план будућег друштва за 



ПРАВО ОСИГУРАЊА Право и привреда

458

осигурање. Пословни план будућег друштва за осигурање из члана 40 
ЗОС-а обухвата, и то: (1) основе пословне политике; (2) групу или врсту 
послова осигурања за коју се тражи дозвола; (3) програм реосигурања;
(4) износ очекиване маргине солвентности, утврђене у складу са одред-
бама овог Закона; (5) планирани износ трошкова оснивања и начин 
покрића тих трошкова; (6) план ликвидности друштва; (7) елаборат о оче-
киваним резултатима пословања са мишљењем актуара за трогодишњи 
период, а нарочито очекивани приход од премије, очекивани расход по 
основу штета и износ техничких резерви и резерви утврђених у складу 
са овим Законом, очекиване вредности и њихове изворе и предрачун 
трошкова спровођења осигурања, са оценом економске оправданости 
оснивања у односу на величину и структуру тржишта. Изложени дело-
ви и целина пословног плана из члана 40 ЗОС-а упућују на закључак да 
је пословни план будућег друштва за осигурање свеобухватан елаборат 
заснован на низу статистичких података из прошлости, помоћу којих 
ће овлашћени актуар рачунски приказати будуће послове осигурања 
друштва за осигурање. У том смислу, може се рећи да овлашћени акту-
ар представља „очи“ друштва за осигурање усмерене ка будућности, а 
у ретровизору тог актуарског погледа остали су статистички низови о 
пословима осигурања, математичке формуле, рачун учесталости штета 
и др.

У основаном друштву за осигурање овлашћени актуар има низ 
статусно важних права и дужности на почетку, у току и на крају по-
словне године. У току целог ЗОС-а статусно важна права и дужности 
овлашћеног актуара изражавана су путем синтагме – давање мишљења 
овлашћеног актуара – што није најадекватнији правни израз за оно што 
овлашћени актуар стварно ради. Шта чини структуру датог мишљења 
овлашћеног актуара прецизирано је у члану 182 ЗОС-а (ст. 1 и 2), а уз 
то прецизирање обавезани су надлежни органи друштва за осигурање 
да у поступку доношења и утврђивања општих аката пословне поли-
тике разматрају мишљење овлашћеног актуара (став 3). По мишљењу 
потписника овог рада, законодавац није чврсто повезао надлежни ор-
ган друштва за мишљење овлашћеног актуара. Другим речима, у прак-
си може да се догоди да мишљење овлашћеног актуара надлежни орган 
друштва само прими к знању, што је такође облик разматрања мишљења 
актуара, а значи да се надлежни орган друштва ставио у стручним 
питањима изнад овлашћеног актуара. По основу члана 182 став 1 ЗОС-а 
овлашћени актуар даје мишљење о: (1) начину израчунавања тарифа 
премија; (2) томе да ли су техничке резерве образоване у складу са овим 
Законом; (3) актима пословне политике у поступку доношења и у по-
ступку њихове примене, односно измена и допуна; (4) финансијским 
извештајима и годишњем извештају о пословању друштва; (5) извештају 
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о спровођењу политике саосигурања и реосигурања; (6) томе да ли је 
математичка резерва резерва израчуната у складу са Законом; (7) пре-
носу портфеља осигурања. Такође, овлашћени актуар израчунава мар-
гину солвентности и даје мишљење о њој, разуме се, у случају да је ту 
маргину утврдио други овлашћени актуар (члан 182 став 2 ЗОС-а). У 
делокруг послова овлашћеног актуара спада да управи и надзорном од-
бору предложи мере за отклањање неправилности, ако уочи неправил-
ности у пословању друштва (члан 184), а обавеза друштва је да обезбеди 
овлашћеном актуару стални и несметан приступ подацима о пословању 
тог друштва (члан 185). Из изложеног несумњиво је да овлашћени ак-
туар има на почетку, у току и на крају пословне године низ статусно 
важних права и дужности у погледу целокупног пословања друштва за 
осигурање. То од овлашћеног актуара захтева да прати пословање друшт-
ва, да припрема статистичке податке о појединим пословима осигурања 
тог друштва и припрема извештаје за НБС, прати статистику НБС о по-
словима осигурања, које практикује то друштво и целокупна делатност 
осигурања (на пример, у погледу послова аутоосигурања и др.), као и 
кретања у привреди и финансијама у националним и интернационал-
ним размерама. По мишљењу потписника овог рада, датом мишљењу 
овлашћеног актуара законодавац није дао праву улогу, ону одговорност 
и тежину, коју то мишљење реално носи или може да доносе. Правни 
аналитичар ЗОС-а може да стекне утисак да је овлашћени актуар ру-
тински нормиран.

Поред неспојивости послова овлашћеног актуара са пословима 
у управи и надзорном одбору друштва, ЗОС је увео још једну статус-
ноправну новину за овлашћеног актуара. По изричитој одредби ЗОС-а 
– овлашћени актуар је самосталан и независан у вршењу послова, а по-
слове врши у складу са Законом, правилима актуарске струке, добрим 
пословним обичајима и пословном етиком. Ту статусноправну новину 
било је лако изразити у ЗОС-у, али није било, нити ће бити, лако спро-
водити у пракси, како за овлашћеног актуара у друштву за осигурање, 
тако и за овлашћеног актуара, ангажованог или запосленог у НБС. От-
уда, једна од интенција ЗОС-а је била да регулише конфликтне животне 
ситуације у којима може да се нађе овлашћени актуар само у друштву 
за осигурање. У том погледу регулисане су две ситуације: прва је кад 
дође до неслагања или спорења између овлашћеног актуара и надлеж-
ног органа друштва за осигурање, а друга је кад дође до неслагања или 
спорења између овлашћеног актуара и овлашћеног ревизора у функцији 
спољне ревизије. ЗОС је регулисао начин на који НБС решава те спорне 
ситуације. До тих ситуација може да дође, како у току вршења редовног 
управног надзора од стране НБС, тако и у току вршења инспекцијског 
надзора од стране инспектора НБС у друштву за осигурање. Прва ре-
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гулисана ситуација у ЗОС-у је случај кад надлежни орган друштва за 
осигурање не прихвати мишљење овлашћеног актуара (члан 191). Тада 
је друштво за осигурање у законској обавези да пријави случај НБС 
најкасније у року од 15 дана и да у пријави изнесе разлоге због којих 
надлежни орган друштва није прихватио мишљење актуара, а НБС 
може да донесе решење, којим ће наложити предузимање одговарајућих 
мера. Друга регулисана ситуација у ЗОС-у је случај када је спољна 
ревизија обелоданила негативан извештај о финансијском извештају 
друштва, а овлашћени актуар тог друштва се није сложио са негативним 
извештајем спољне ревизије (чл. 192, 193, 194 и 195). У другој ситуацији, 
односно у члану 192 став 2 ЗОС-а је предвиђено да је овлашћени акту-
ар дужан да преиспита своје мишљење поводом негативног извештаја 
спољне ревизије у законом утврђеном року и да о томе обавести над-
лежни орган друштва за осигурање, који је усвојио раније управо тај 
финансијски извештај. Ако овлашћени актуар после преиспитивања 
остане при свом ранијем мишљењу, односно не слаже се и даље са не-
гативним извештајем спољне ревизије, друштво за осигурање је дужно 
да одмах о томе обавести НБС (члан 193), а пред НБС регулисана су 
у ЗОС-у три излаза из ове ситуације. По члану 194 ЗОС-а НБС може 
или да се сложи са мишљењем овлашћеног актуара или да се сложи са 
извештајем спољне ревизије или пак да изрази сопствено мишљење, по-
сле чега обавештава друштво за осигурање о нађеном. У сваком случају 
НБС ће решењем наложити друштву за осигурање да предузме мере 
за отклањање уочених неправилности, с тим што је друштво дужно да 
поступи по том решењу и о томе писмено обавести НБС у примере-
ном року. Најзад, по члану 195 ЗОС-а НБС је овлашћена да проверава 
мишљење овлашћеног актуара и то на тај начин што ће одредити дру-
гог овлашћеног актуара да провери исправност раније датог мишљења 
првог овлашћеног актуара. У вези са свим наведеним одредбама ЗОС-а 
треба подсетити да се цео овај управни поступак води у складу са чла-
ном 86в Закона о Народној банци Србије.

ЗОС је регулисао место и улогу овлашћеног актуара од тренутка 
подношења захтева за оснивање друштва за осигурање до евентуалног 
одузимања дозволе за рад друштву за осигурање. Такође, ЗОС је ре-
гулисао активности, место и улогу, овлашћеног актуара у друштву за 
осигурање на почетку, у току и на крају пословне године. У ЗОС-у је 
регулисано место и улога овлашћеног актуара друштва за осигурање 
у спорним ситуацијама, било да је до спорне ситуације дошло услед 
неслагања или спорења овлашћеног актуара друштва за осигурање са 
надлежним органом тог друштва, било да је до спорне ситуације дошло 
услед неслагања или спорења овлашћеног актуара друштва за осигурање 
са негативним извештајем спољне ревизије тог друштва. Међутим, није 
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се настојало у ЗОС-у да се пропишу обавезе и утврде одговорности 
овлашћеног актуара, ангажованог или запосленог у НБС, поводом на-
ведених спорних ситуација. У ЗОС-у постоји очигледна неравнотежа у 
прописивању статусних права и обавеза овлашћених актуара, ангажова-
них у друштву за осигурање над којим се врши надзор и статусних права 
и обавеза овлашћених актуара, који врше надзор над првим. Ово стога, 
што једног актуара може да надзире само други актуар, а трећа лица 
не говоре исти „језик“. Дакле, регулисањем места и улоге овлашћеног 
актуара у ЗОС-у осветљена је једна страна медаље, али постоји и дру-
га страна медаље, односно остао је знатан нерегулисан или неосветљен 
простор за место и улогу овлашћених актуара у осигурању Србије.

Попуњавању правне празнине поводом спорова у којима учествују 
овлашћени актуари друштава за осигурање и овлашћени актуари, анга-
жовани или запослени у НБС, могло се приступити већ више пута, с об-
зиром да је од доношења ЗОС-а прошло шест година, а не чекати нови 
статусни закон из материје јединственог надзора над финансијским си-
стемом (укључив осигурање). Другим речима, није било никаквих устав-
ноправних ни законодавноправних сметњи да се у ЗОС или будући за-
кон о јединственом органу за надзор над финансијским делатностима 
(укључујући и осигурање) угради један или више алтернативних начина 
решавања спорова (скраћено: АРС). Тиме би био у односу на спорне 
ситуације повезане с овлашћеним актуарима на законом прописан на-
чин попуњен нерегулисан простор за место и улогу овлашћених актуа-
ра, ангажованог или запосленог у НБС, а био би конституисан неутрал-
ни миритељ или неутрални арбитар, односно омбудсман осигурања, јер 
НБС није, нити може да буде, неутрални АРС. Нема много овлашћених 
актуара, који су стекли звање у Србији и чије су стручне референце 
познате, тако да би у смислу АРС неутрално стручно тело, на пример 
Удружење актуара Србије, могло у свом гласилу „Актуар“ или у службе-
ном гласилу РС да отштампа јавну листу овлашћених актуара. Из јавне 
листе странке у спору могле би да изаберу неутралног миритеље или 
неутралне арбитре, односно омбудсмана осигурања, кога би институ-
ционално конституисао закон. Актуари, који су звање стекли у ино-
странству и којима је НБС признала диплому стечену у иностранству,12 
а да нису полагали испит пред Комисијом НБС, могли би такође да 
буду увршћени у јавну листу овлашћених актуара Удружења актуа-
ра Србије. У привредно развијенијим бившим републикама СФРЈ, од 

12 На основу тач. 12 и 13 Одлуке о условима за стицање звања овлашћеног актуа-
ра (Службени гласник РС, бр. 104/2006 и 3/2011) регулисано је питање признања 
одређених диплома страних факултета овлашћеним актуара. По мишљењу пот-
писника овог рада, питање признања диплома је материја из домена међународног 
уговора и закона, а не подзаконског општег акта НБС.
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пре десет и више година, примењивано је у осигурању више облика 
АРС. Изостављање АРС-а приликом израде ЗОС-а показује да су на-
чинили пропуст домаћи стручњаци и „експерти Светске банке и дру-
гих међународних организација (IFC, USAID)“. Иначе, у упоредном 
праву осигурања познати су примери закона из материје осигурања, 
којима је регулисано место и улога овлашћених актуара (и других по-
себно стручних лица), ангажованих или запослених у органу за над-
зор над делатношћу осигурања.13 И пре доношења ЗОС-а у стручној 
осигуравајућој јавности били су присутни бројни предлози Друштва 
актуара14 у правцу савременог регулисања места и улоге овлашћених 
актуара у делатности осигурања, који су остали изван елементарне 
пажње и домашаја регулативе ЗОС-а и подзаконских општих аката до-
нетих на основу ЗОС-а.

V Закључци

1) Закон о осигурању регулисао је место и улогу овлашћеног ак-
туара у друштву за осигурање, почев од оснивања новог друштва током 
целокупног живота тог друштва, као и место и улогу овлашћеног актуа-
ра на почетку, у току и на крају пословне године. Такође, регулисане су 
спорне ситуације у односу на неслагање и спорење између овлашћеног 
актуара друштва за осигурање и надлежног органа тог друштва, као и 
спорне ситуације у односу на неслагање и спорење између овлашћеног 
актуара друштва за осигурање и негативног извештаја спољне ревизије 
тог друштва. У свим овим спорним ситуацијама Закон о осигурању је 
предвидео надлежност Народне банке Србије, као да је миритељ или 
арбитар или омбудсман осигурања.

2) Предлаже се да се или новелира Закон о осигурању или у Нацрт 
закона из материје јединственог надзора над финансијским системом 
(укључујући и осигурање) угради неколико облика алтернативних на-
чина решавања спорова (АРС). Ти облици АРС решавали би у пракси 
спорне ситуације између овлашћених актуара друштава за осигурање 
и надлежних органа тих друштава, као и између овлашћеног актуара 
друштва за осигурање и спољне ревизије тог друштва. Ти облици АРС 

13 Закон о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, бр. 66/2005) 
у члану 15 став 4 предвидео је право и обавезу Агенције за надзор осигурања Репу-
блике Српске да изда листу стручних лица која су овлашћена да спроводе контро-
лу у складу са овим чланом. Стручна лица су правници и овлашћене рачуновође, 
ревизори и актуари. Напомиње се да је тема овог члана контрола друштва за 
осигурање.

14 Председништво друштва актуара, „Предлог измена и допуна Закона о осигурању 
имовине и лица“, Ревија за право осигурања, бр. 3–4/2002, стр. 46–48. 
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преузели би из Закона о осигурању досадашње место и улогу Народне 
банке Србије у споровима у вези са овлашћеним актуарима.

Slobodan ILIJIĆ
Research Fellow, Member оf the Presidency of the Lawyers Association of 
Serbia

LEGAL AND STATUS ISSUES CONCERNING 
ACTUARIES IN INSURANCE IN SERBIA

Summary

Th is study deals with actual legal status of actuaries in comparative in-
surance law and describes legal and status characteristics. Also, the author ana-
lyzes regulated and non-regulated aspects of authorized actuaries in the current 
Insurance Law. It is stated in Conclusions that an authorized actuary in insur-
ance companies has a predominant role during the whole life of this company. 
If any dispute arises in fi nacial operations between an authorized actuary and 
management of the insurance company, Th e National Bank of Serbia intervenes 
as per the Insurance Law as a mediator or arbitrar or ombudsman in insurance. 
Furthermore, if disputes arise between an authorized actuary and an outside 
auditor in respect of his negative opinion, the National Bank of Serbia inter-
venes again. Th e author suggests that instead of the National Bank of Serbia an 
independent body should be established to mediate or arbitrate in this kind of 
disputes.

Key words: authorized actuary, insurance company, legal and status 
issues.
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РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО

др Предраг ЈОВАНОВИЋ
професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду

РАДНОПРАВНЕ ГРАНИЦЕ СЛОБОДЕ РАДА*

Резиме

Радноправне границе слободе рада запосленог садржане су у свим 
радноправним институтима (од заснивања до престанка радног одно-
са), а условљене су реципрочном слободом предузетништва послодавца. 
Границе слободе рада сежу до граница слободе предузетништва и те сло-
боде се морају интересно помирити (посредством радног права) да се не 
би потирале.

Ограничења слободе рада приказана су посебно код института 
заснивања радног односа, распоређивања запослених и код престанка 
радног односа, јер се код тих института слобода рада најексплицитније 
манифестује (закључивање уговора о раду, анекс уговора о раду, отказ 
уговора о раду).

Кључне речи: радно право, запослени, послодавац, слобода рада, слобода 
предузетништва, радни однос.

I Увод

Две најважније социјално-економске категорије јесу рад и својина. 
Друштвени системи се могу мењати, али ове две категорије остају 
и опстају. Оне су иманентне сваком друштву, без обзира на његову 

* Рад у оквиру пројекта „Биомедицина, заштита животне средине и право“, бр. 
179079, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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политичко-државну организацију, а тим категоријама иманентне су две 
слободе: категорији рада – слобода рада; категорији својине – слобода 
предузетништва. Питање је само правних оквира на бази и преко којих 
се слобода рада и слобода предузетништва остварују. Радно право је 
један од најважнијих правних оквира за то.

Централно питање радног права је радни однос. У радном одно-
су се преламају слобода рада и слобода предузетништва. Те две слобо-
де утемељене су и одговарајућим правима – правом на рад и правом 
својине. Одговарајућа права и слободе једног лица (запосленог) могу 
се остваривати и штитити само до граница одговарајућих права дру-
гог лица (послодавца). На овај начин се обезбеђује хармонија правног 
система (супротно од тога је анархија). Зато, радни однос карактери-
ше реципрочност права и обавеза субјеката тог односа: оно што је пра-
во запосленог то је обавеза послодавца и обрнуто. Наиме, иза сваког 
права стоји одређени интерес, те у конкуренцији формално једнаких 
социјалних и економских права (права на рад и права својине) потреб-
не је обезбедити једнаке шансе за остваривање и заштиту интереса које 
та права покривају. У том смислу, радни однос, као скуп права, обавеза 
и одговорности запосленог и послодавца, мора се кретати у равни ин-
тересно уравнотежених позиција његових субјеката. Ово радном односу 
обезбеђује његову постојаност и перспективу, иначе он је подложан рас-
киду снагом интересног сукоба.

Са друге стране, питање радних односа превазилази сферу инди-
видуалних интереса његових субјеката и привлачи пажњу друштва као 
целине, односно државе. Јер, друштво као целина, такође, свој опстанак 
и перспективу везује за рад и продуктивност рада, али има и друге оп-
ште интересе који су повезани са радом.

Социјално-економска права подразумевају интервенционизам 
државе, одређена давања државе како би се та права могла реализова-
ти. Али, и овде важи поменуто правило да се права и интереси једног 
лица могу штитити до граница вређања права и интереса другог лица, 
тј. индивидуални интереси субјеката радног односа могу се штитити до 
граница вређања општих друштвених интереса. Другим речима, постоје 
одређени интереси (појединачни и друштвени) који ограничавају сло-
боду рада и слободу предузетништва као индивидуалне слободе, јер се 
на тај начин омогућава остваривање уставом предвиђених права и сло-
бода трећих лица.

Циљ радног права је у проналажењу равнотеже између свих на-
ведених (индивидуалних и друштвених) интереса. Међутим, поред по-
менутих захтева који упућују на интересно уравнотежење позиција за-
послених, послодаваца и друштва као целине, постоји још један битан 
захтев – да право мора бити праведно (правда као водиља права: једнаке 
третирати једнако, а неједнаке – неједнако). Овај правни захтев има по-
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себни значај при регулисању радноправног положаја запосленог и по-
слодавца, јер они нису ни правно ни фактички једнаки (правно-радни 
однос карактерише подређеност запосленог нормативној, управљачкој 
и дисциплинској власти послодавца; фактички – послодавац распола-
же капиталом, као дефицитарним тржишним фактором, те је економ-
ски јача страна). То даље доводи и до чињенице да запослени у радном 
односу види једини или главни начин задовољавања егзистенцијалних 
потреба, а послодавац начин стицања профита. Радно право је већ тра-
диоционално пред истим и тешким задатком – да коригује наведене 
нејаднакости, тј. да одговарајућим радноправним оквиром ублажи фак-
тичку неједнакост субјеката радног односа. То се постиже ограничавањем 
послодавчеве власти пo начелу favor laborem. Другим речима, тржиште 
рада и капитала је предмет интересовања и других грана права (об-
лигационо, трговинско) по принципу уговорне и „комутативне прав-
де“, али радно право на том тржишту наступа са позиције принципа 
„социјалне правде“ и да „рад није роба“ (основни принципи деловања 
Међународне организације рада), тежећи хуманизацији рада и заштити 
људског достојанства. У том смислу треба посматрати и функције права 
на рад и слободе рада.

У даљем тексту, акценат ће бити стављен на слободи рада, као сег-
менту права на рад, и на неким радноправним лимитирајућим оквири-
ма остваривања те слободе. Право на рад се остварује на бази слободе 
рада. Наиме, право на рад не подразумева обавезу државе да сваком 
лицу које је спсобно за рад и које жели да ради обезбеди и одговарајући 
посао, већ подразумева слободу рада, односно да се обезбеде једнаки 
услови и могућности за остваривање права на рад (право на једнаке шан-
се за заснивање радног односа код свих послодаваца и на свим радним 
местима). Међутим, право на рад је једнако право само под једнаким 
условима, односно то је неједнако право под неједнаким условима. Ову 
неједнакост у погледу права на рад индукује проста чињеница да и људи 
нису једнаки по својим физичким и интелектуалним способностима, 
по својим знањима, радним и стручним способностима (колоквијално: 
захтев да прави човек буде на правом радном месту; или за свакога није 
сваки посао). Према томе, право на рад са слободом рада није никак-
во апсолутно и безусловно право, већ трпи низ ограничења у потреби 
заштите свих индивидуалних и друштвених интереса у сфери рада и 
запошљавања, под окриљем правде као водиље права. Ограничења се 
тичу управо услова под којима је могуће остваривање наведеног пра-
ва. Ограничења, односно услови морају бити легални и легитимни. Ле-
гални – значи унапред предвиђени прописима и тако свима доступни 
к знању; легитимни – значи допуштени и оправдани. Допуштеност и 
оправданост се везују за потребе и природу процеса рада, али и за сраз-
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мерност према циљу који се жели постићи одређеним ограничењима 
(колоквијално: да не буде више штете но користи од ограничења).1 Зато 
ограничења морају бити сведена на најнужнију могућу меру.

II Неки (ограничавајући) радноправни оквири слободе рада

Радноправни режим слободе рада садржан је у готово свим рад-
ноправним институтима – од заснивања до престанка радног односа. И 
ван тога – слобода рада подразумева и слободу нерада, тј. могућност да 
се не ради. Овај аспект слободе рада представља цивилизацијску текови-
ну, ако га посматрамо као рефлекс забране принудног рада. Али овакав 
приступ слободи рада може имати и одговарајуће социјално-економске 
и правне последице, ако се томе прилази из угла вољне незапослености 
иако је лице способно за рад и има услове за то. Легитимне социјалне 
и правне реперкусије слободе нерада везане су, пре свега, за проблем 
незапослености, отказ уговора о раду од стране запосленог, штрајк за-
послених итд. Међутим и у овим случајевима, слобода нерада (као и 
слобода рада) омеђена је одговарајућим правним оквирима: обавезама 
које имају евидентирана незапослена лица; форма и начин давања от-
каза уговора о раду; правила која говоре о законитости штрајка и о ми-
нимуму процеса рада итд.

1. Слобода рада се манифестује већ код избора врсте и степена 
стручног образовања. У извесном смислу та слобода овде је лимитира-
на објективним могућностима запошљавања (проблем суфицитарних и 
дефицитарних занимања), што се покушава кориговати професионал-
ном оријентацијом. Професионалном оријентацијом и саветовањем о 
планирању каријере, сматрају се послови којима се, појединачно или 
групно, пружа помоћ лицима која траже запослење и другим лицима 
са потребом планирања каријере, при избору, промени занимања и 
доношењу одлуке у вези са каријерним развојем.

Не може се сматрати ограничавањем слободе рада када се једно 
лице стручно образује уз помоћ стипендије или кредита другог лица, 
због обавезе да се након школовања запосли код тог другог лица. Струч-
но образовање уз новчану помоћ другог лица је избор утемељен управо 
слободом рада. Зато се и закључује одговарајући уговор о стипендирању 
или кредитирању, као двостранотеретни правни посао.

1 Сразмерност према циљу који се жели постићи ограничењем права на рад и слобо-
де рада процењује се значајем интереса који се тим ограничењем штите. Право на 
рад са слободом рада је елементарно људско право на егзистенцијалну самостал-
ност и достојанство једног лица и његове породице, те наспрам тога треба вредно-
вати значај сваке друге потребе која интересно тангира ово право и слободу.
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Међутим, слобода рада незапослених лица лимитирана је неким 
правним правилима из области запошљавања и осигурања за случај не-
запослености. Наиме, незапослено лице, заправо, има обавезу да при-
хвати понуђено одговарајуће запослење, ако жели да избегне брисање са 
евиденције незапослених. Према Закону о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености, током првих 12 месеци од увођења у евиденцију 
Националне службе одговарајуће запослење за незапосленог јесте 
запослење у оквиру стеченог нивоа и врсте образовања. По истеку 
рока од 12 месеци, одговарајућим запослењем сматра се и запослење 
на пословима на нижем нивоу у оквиру исте или сродне врсте стече-
ног образовања, узимајући у обзир радно искуство и стање на тржишту 
рада.2 Брисање са евиденције незапослених повлачи и престанак права 
новчану накнаду, коју је незапослени примао након престанка радног 
односа. Овакво лимитирање („орочавање“) индивидуалне слободе рада 
своју легитимност налази у потреби бржег превазилажења незапосле-
ности, као крупног друштвеног проблема. Супротно „орочавању“ сло-
боде рада незапослених лица, стоји слобода рада запослених која није 
временски ограничена ни у једном сегменту. Слобода рада прати рад-
ни однос кроз све његове институте и док тај однос постоји. На при-
мер, код распоређивања запосленог (измене уговора о раду), у смислу 
премештаја запосленог са једног на други посао, у Закону о раду се 
инсистира да тај други посао буде одговарајући, тј. да то буде посао за 
чије се обављање захтева иста врста и степен стручне спреме који су 
утврђени првобитним уговором о раду.

2. Слобода рада долази до изражаја код заснивања радног одно-
са. Први интерес послодавца је да запосли лице које може дати највећи 
радни допринос и профит послодавцу. Зато послодавац има широка 
овлашћења при избору међу кандидатима за запослење. Ипак, при том 
он мора поштовати одређене услове. Ти услови су унапред прописани. 
Прописује их држава законом и послодавац својим општим актом. У 
сваком случају они морају бити недискриминишући, тј. једнаки за сва 
лица која траже запослење. На тој платформи функционише и слобо-
да рада лица која траже запослење, као њихова правна изједначеност у 
шансама за запослење у присуству одређених услова који важе једнако 
за све. Али, правна једнакост не мора да значи и фактичку једнакост у 
шанси за запослење (једнакост оних који не испуњавају услове са онима 
који испуњавају услове), јер би то водило уравниловци и остваривању 
циља зајемченог права на рад негацијом фактичких неједнакости у 
способностима за обављање рада. Фактичка неједнакост релативизира 
правну једнакост, те право на рад и слободу рада са нивоа начелне прав-

2 Слично је и у упоредном законодавству.
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не изједначености у шансама за запослење своди на ниво субјективних 
(утуживих) права приоритета при запослењу. Дакле, лице које испуњава 
тражене услове у прилици је да приоритетно дође до запослења (пози-
тивно ограничење права на рад и слободе рада на основу пожељне и 
здраве конкуренције знања и способности).

Код института заснивања радног односа, поред општих и по-
себних услова за заснивање радног односа, као позитиовних предпо-
ставки за заснивање радног односа, може да постоји још једна прет-
поставка која (ограничавајуће) утиче на остваривање права на рад и 
слободе рада. То су сметње за заснивање радног односа. Сметње су за-
коном предвиђена стања и околности које спречавају заснивање рад-
ног односа, и поред тога што једно лице фактички може да испуњава 
услове за рад на одређеним пословима. Дакле, сметње доводе до правне 
немогућности заснивања радног односа, јер одређено лице с обзиром 
на нека његова лична својства чине неподобним за рад на одређеним 
пословима. На овај начин ограничава се право на рад и слобода рада 
одређеним лицима, погођеним чињеницама које закон третира као 
сметње, на одређеним пословима.

Право на рад са слободом рада је Уставом Србије зајемчено. 
Међутим, Уставом је предвиђено да су право на рад и слобода рада 
зајемчени у складу са законом. Дакле, препушта се закону да предви-
ди услове и друге претпоставке остваривања и заштите овог уставом 
зајемченог права и слободе. Ту се налази уставни основ и за сметње, али 
као негативне претпоставке за заснивање радног односа, претпоставке 
до које не треба да дође како би се радни однос могао засновати.

Постоје две групе сметњи. Сметње које су изричито предвиђене 
законом и сметње које су имплиците садржане у закону. Закон о држав-
ним службеницима, Закон о полицији, Закон о комуналној полицији, 
Закон о адвокатури и други,3 предвиђају explicite сметње за заснивање 
радног односа. На пример, постојање осуђујуће кривичне пресуде или 
постојање решења о ранијем изрицању мере престанка радног односа 
због теже повреде радних дужности су сметње за заснивање радног од-
носа у државним органима. Разлози за постојање ових сметњи су у за-
штити јавног интереса., нациналне и јавне безбедности, морала и зашти-
те права трећих лица. Дакле, у конкуренцији интереса везаних за право 
на рад и слободу рада једног лица и заштите наведених интереса као 
разлога за постојање сметњи, превагу имају интереси који су заштићени 

3 Закон о државним службеницима, (Сл. гл. РС, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 
67/2007, 116/2008, 104/200); Закон о полицији, (Сл. гл. РС, бр.101/2005, 63/2009 – од-
лука УС); Закон о комуналној полицији, (Сл. гл. РС, бр. 51/2009); Закон о адвокату-
ри, (Сл. гл. РС, бр. 31/2011).
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сметњама. Јер, разлози за постојање сметњи су општекорисни и шти-
те заједничке интересе у друштву и интересе трећих лица (демократска 
легитимност разлога). Међутим, без обзира на сву легитимност разлога 
за постојање сметњи, наспрам тих сметњи постоји такође једна демо-
кратска вредност која се сметњама угорожава – а то су људска права 
(право на рад и слобода рада). Зато је потребно пронаћи прихватљиву 
и сразмерну меру ограничавања тих људских права. Та мера полази од 
захтева да ограничења морају бити сведена на најмањи могући нужни 
ниво и ratio personae и ratio materiae. Није могућа апсолутна негација 
права на рад и слободе рада, јер се то коси са међународним докумен-
тима која прокламују ова људска права, али и са Уставом Србије који 
их јамчи. Према томе, ratio personae, сметње онемогућавају заснивање 
радног односа само одређеним лицима због одређених чињеница које 
погађају та лица. Ratio materiae, сметње се односе само на одређене по-
слове с обзиром на њихову природу и значај.

Закон о раду, као матични и системски закон у области радног 
права, implicite садржи сметње за заснивање радног односа. Заправо, 
у питању су сметње које су утемељене на одговарајућим разлозима за 
престанак радног односа. Реч је о разлозима – чињеницама које када 
наступе свакако воде престанку радног односа, те ако ове чињенице 
могу имати такав радноправни ефекат онда би свакако могле имати и 
ефекат у смислу спречавања заснивања радног. У сваком случају ради се 
о чињеницама које се дубоко косе како са интересима послодавца, тако 
и са интересима запосленог односно лица које тражи запослење, али и 
ширег круга лица и јавног интереса.

На пример, у смислу Закона о раду, радни однос престаје по 
сили закона када запосленог погоде следеће чињенице: ако је на на-
чин прописан законом утврђено да је код запосленог дошло до губит-
ка радне способности; ако је запосленом, по одредбама закона, одно-
сно правоснажној одлуци суда или другог органа забрањено да обавља 
одређене послове; ако је запосленом изречена мера безбедности, ва-
спитна или заштитна мера у трајању дужем од шест месеци. Уколико 
те исте чињенице погађају и лице које тражи запослење, онда ће се 
оне третирати као сметња за заснивање радног односа по истој логици 
по којој се третирају и као разлог за престанак радног однса, али и по 
логици заштите интереса трећих лица и јавних интереса. Зато су ове 
чињенице узете као разлог престанка радног односа ex lege (независно и 
од воље послодавца и од воље запосленог), те ван су домашаја аутоном-
не регулативе. Рецимо, циљ изрицања мера безбедности (као допунске 
и споредне кривичне санкције) је у спречавању извршиоца кривичног 
дела у поновном чињењу кривичних дела, или циљ изрицања забране 
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вршења позива, дужности односно делатности јесте у спречавању даље 
опасности по јавне инетересе ако би се одређенео лице наставило бави-
ти одређеним позивом.

Са друге стране, такође implicite, у Закону о раду налазе се и 
сметње за постојање и заснивање радног односа које су мотивисане за-
штитом интереса запосленог, односно лица које тражи запослење, али 
и заштитом ширих интереса. На пример, сметња за заснивање радног 
односа може бити истовремено постојање другог радног односа са пу-
ним радним временом. Наиме, Закон о раду дозвољава заснивање више 
радних односа, али са непуним радним временом. Онај ко је у радном 
односу са пуним радним временом, може бити додатно радно ангажо-
ван само у форми која не представља радни однос (нпр. допунски рад). 
Немогућност заснивања два радна односа са пуним радним временом 
коси се са принципом 40-очасовне радне недеље (лични и јавни инте-
рес – принцип 40-очасовне радне недеље је део јавног правног порет-
ка), са правом запосленог на одмор између узастопна два радна дана 
у трајању од најмање 12 часова непрекидно, као и са правом на здраве 
услове рада – собзиром да „двоструки радни однос“ води прекомерном 
исцрпљивању (и лични и јавни интерес који произилази из друштвене 
бриге за здравље становништва).

Коначно, у вези заснивања радног односа – а у светлу наше теме, 
треба издвојити и чињеницу да се радни однос заснива сагласношћу 
воља послодавца и лица које се запошљава. Правни оквир у коме се из-
ражава та сагласност воља јесте уговор о раду. Међутим, слобода рада, 
као и слобода предузетништва, превазилазе наведени правни оквир и 
могуће је да дође до заснивања радног односа и мимо тог оквира. Бит-
на је сагласност воља (споразум) послодавца и онога ко се запошљава, 
па било она формализована у облику уговора о раду или не. Уколико 
постоји спремност послодавца да једно лице прими на посао и спрем-
ност тог лица да ступи на рад и ради код послодавца, то је већ довољно 
да дође до заснивања радног односа било путем уговора о раду или без 
тог уговора – на основу правне фикције која релативизује и надомеш-
та писмену форму споразума о заснивању радног односа.45 То је у духу 
слободе рада и слободе предузетништва. Али, вратимо се уговору о раду 
као редовном начину заснивања радног односа.

Уговору о раду својствена је правна субординација запосленог по-
слодавцу, а која произлази из њихове фактичке екномске неједнакости. 
Задатак радног права, и као државног и као аутономног права, јесте 

4 Према чл. 32 ст. 2 Закона о раду, ако послодавац са запосаленим не закључи уго-
вор о раду, сматра се да је запослени засновао радни однос на неодређено време 
даном ступања на рад.
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у томе да успостави одговарајући интересни баланс између јачег и 
слабијег и да утисне елеменат хуманости у радни однос. Посебан значај 
овде имају колективни уговори о раду (аутономно право), као коректив 
слободе индивидуалног уговорања услова рада. Односно, слобода рада, 
као индивидуална слобода, свој продужетак налази у слободи синди-
калног удруживања и деловања (слобода колективног преговарања), 
као колективне слободе, којим путем се побољшавају услови рада до 
одређеног нивоа испод којег се не може ићи индивидуалним уговарањем 
(закључивањем уговора о раду). И на овај начин се потврђује интересна 
комплементарност индивидуалних и колективних слобода и права за-
послених (комплементарност индивидуалног и колективног радног пра-
ва). Међутим, могућ је и њихов сукоб. Добар пример за то јесте штрајк, 
када се може манифестовати и сукоб и комплементарност индивиду-
алних и колективних слобода и права запослених. Рецимо, интересни 
сукоб између слободе рада запосленог и синдикалних слобода и права – 
код штрајка: одлука о организацији штрајка доноси се колективно, али 
о ступању у штрајк сваки запослени одлучује самостално, што је сасвим 
у духу његове слободе рада, чак и онда када је запослени члан синдика-
та који је донео одлуку о организовању штрајка (друго је питање његове 
статутарне, дисциплинске одговорности због непоштовања одлуке 
синдиката, али чак и у случају искључења из синдиката та околност не 
може имати утицаја на слободу рада запосленог и његов радни однос). 
Са друге стране, код штрајка можемо препознати и комплементарност 
индивидуалних са колективним слободама и правима запослених. Наи-
ме, право на штрајк јесте правни израз оног дела слободе рада запосле-
них који се огледа у слободи нерада. Путем обуставе рада (нерада) запо-
слени покушавају да побољшају услове рада, тј. да се побољша њихова 
позиција у вршењу слободе да се ради. Овде је негативни аспект слободе 
рада у функцији остваривања позитивног аспекта те слободе. На крају, 
када смо већ код питања обустава рада, логика једнакости или симетрије 
инструмената класне борбе, дозвољава да и послодавци могу користи-
ти негативну страну своје слободе предузетништва да би побољшали 
услове за остваривање њене позитивне стране, а то је локаут (обуста-
ва рада од стране послодавца). Сем тога, путем локаута (одбрамбеног 
или превентивног), послодавац не само што ограничава своју слободу 
предузетништва, већ ограничава и слободу рада запослених, што је ре-
ципрочно ситуацији у којој запослени користе право на штрајк.

Даље, у вези са уговорним заснивањем и регулисањем радног 
односа, као својеврсни лимитирајући елеменат слободе рада јавља се 
и клаузула забране конкуренције. Наиме, уговором о раду могу да се 
утврде послови када запослени не може да ради у своје име и за свој 
рачун, као и у име и за рачун другог правног или физичког лица, без 
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сагласности послодавца код кога је у радном односу. Иначе, у прин-
ципу, слобода рада се не исцрпљује заснивањем радног односа код 
једног послодавца, већ постоји могућност заснивања радног односа или 
рада ван радног односа и код другог послодавца (кумулација послова 
и запослења). Једно лице може бити запослено код више послодаваца 
са непуним радним временом до граница пуног радног времена; може 
да ради код истог послодавца и по уговору о раду и по уговору о ау-
торском делу; може радити код другог послодавца ван радног односа 
(допунски рад) итд. Међутим, видели смо напред, када је запослени у 
радном односу код једног послодавца са пуним радним временом, онда 
се та чињеница третира као сметња за заснивање радног односа код 
другог послодавца (јер је пуно радно време сегмент јавног интереса и 
јавног поретка који се не може угрожавати). Дакле, упориште за клау-
зулу забране конкуренције треба тражити, пре свега, у економској сад-
ржини радног односа (радни однос као економска заједница). У тржиш-
ним условима рада и пословања, економска ситуација и послодавца и 
његових запослених зависи и од конкурентске позиције коју тај посло-
давац има на тржишту. Пошто су запослени и послодавац у економској 
заједници (профит и зарада се издвајају из исте новостворене и тржиш-
но верификоване вредности), логично је да радни однос подразумева 
и лојалност међу његовим субјектима. Клаузула забране конкуренције 
је израз лојалности запосленог према послодавцу. Ипак, забрана није 
апсолутна и не негира у потпуности слободу рада, јер субјекти рад-
ног односа имају пуну слободу уговарања одређујући домашај те за-
бране по предмету (сви или само неки послови), по територији и по 
времену важења (док траје радни однос или и по његовом престанку 
– најдуже две године). Логика лојалности субјеката радног односа, на-
лаже и правило да уколико запослени прекрши забрану конкуренције 
тада послодавац има право да захтева накнаду штете, као и правило да 
уколико послодавац жели да забрани конкуренције продужи дејство и 
након престанка радног односа тада има обавезу да запосленом исплати 
новчану накнаду у уговореној висини. Разлика је у томе што у случају 
кршења забране конкуренције од стране запосленог поставља се питање 
његове одговорности за штету, тј. штета мора постојати и њена висина 
се утврђује од случаја до случаја, док код продуженог дејства забране 
конкуренције не поставља се питање штете коју трпи запослени и њене 
накнаде од стране послодавца, већ се ту ради о паушалној, уговором 
утврђеној, новчаној накнади („цена лојалности“).

3. Радноправне рефлексије слободе рада садржане су и код ин-
ститута распоређивања запослених. Распоређивање се врши у форми 
закључивања анекса уговора о раду, на који начин се манифестује воља 
запосленог.
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Основна сврха распоређивања запослених је у обезбеђивању 
оптималне радне функције људског потенцијала код једног послодав-
ца. Изузетно, постоје и облици распоређивања запослених који нису 
у непосредној функционалној корелацији са потребама процеса рада 
(распоређивање запосленог када му је забрањено обављање дотадашњих 
послова).

Са друге стране, и логика уговорног права обезбеђује легитим-
ност закључивању анекса уговора о раду. Познато је да се уговором о 
раду регулишу питања у вези са условима рада на одређеном радном 
месту, те права, обавезе и одговорности запосленог и послодавца по-
водом таквог рада. Услови рада су подложни променама, а са тим у вези 
мењају се и права и обавезе из радног односа. Зато су потребне измене 
уговора о раду.

Распоређивањем запослених на одговарајућа радна места обезбе-
ђује се, прво, заштита интереса послодавца, али са друге стране, адекват-
но распоређивање штити интересе самог запосленог који се распоређује. 
Интерес је запосленог да буде распоређен на одговарајуће радно место, 
у складу са његовим стручним и радним способностима, јер само тако 
може да оствари највећи радни допринос, највећу зараду и највећи обим 
других права из радног односа.

Дакле, значај института распоређивања запослених произлази из 
значаја слободе предузетништва и слободе рада, а огледа се у следећем: 
(1) ангажовању запосленог саобразно потребама процеса рада и 
организације рада; (2) конкуренцији стручности и способности у току 
трајања радног односа; (3) искључивању „монопола“ на радно место 
и професионална покретљивост запослених; (4) испољавању и радно-
социјалној верификацији стварних стручних и радних способности за-
послених.

У основи можемо разликовати две врсте распоређивања запо-
слених: распоређивање приликом заснивања радног односа и распоређи-
вање у току трајања радног односа.

Приликом заснивања радног односа, тј. приликом ступања на 
рад запослени се распоређује на радно место, односно послове, ради 
чијег вршења је засновао радни однос. Ово је нормалан завршетак по-
ступка заснивања радног односа и почетак рада у форми радног одно-
са. Другачије поступање значило би изигравање начела права на рад и 
слободе рада, односно начела једнаке доступности свих радних места – 
свим грађанима. Међутим, када говоримо о распоређивању запослених, 
централно место припада питању распоређивања у току трајања радног 
односа.
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У току трајања радног односа запослени може да буде распоређен 
на свако радно место које одговара његовој стручној спреми по врсти и 
степену, знању и способностима, ако то захтевају потребе процеса рада 
и организације рада. Одлуку о распореду радника на радно место доно-
си послодавац, односно надлежни орган код послодавца (директор), по 
сопственој процени потреба процеса рада и ситуације када је распоред 
неопходан (слобода предузетништва). По правилу, легално и легитим-
но је само оно распоређивање запосленог које је извршено: (а) у скла-
ду са потребама процеса рада и организације рада; (б) на друго радно 
место које одговара степену и врсти стручне спреме радника, његовом 
знању и способностима; (в) на основу писменог акта (анекса уговора о 
раду). Све ове претпоставке легалног и легитимног распоређивања за-
послених не само што су у духу слободе предузетништва послодавца, 
већ су и у духу права на рад и слободе рада запосленог. Са једне стране, 
право на рад подразумева управо запослење које одговара стручним и 
радним способностима запосленог, што утиче на трајност и стабилност 
запослења, а са друге стране слобода рада подразумева добровољност 
код премештаја запосленог са једног на друго радно место (манифестује 
се потписивањем анекса уговора о раду).

Ипак, распоређивање запосленог по наведеним правилима врши 
се „под претњом“ отказа уговора о раду, уколико не прихвати понуђени 
анекс уговора о раду. То представља својеврсно ограничавање његове 
слободе рада, јер се може схватити да је запослени потписао анекс „под 
претњом“ што указује на мане у његовој вољи. Законодавац је у овом 
сукобу слободе предузетништва и слободе рада морао да нађе разумну 
меру њиховог узајамног ограничавања. Слобода предузетништва је 
ограничена наведеним правилима под којима се сваки премештај запо-
сленог може сматрати легалним и легитимним, а слобода рада је ограни-
чена могућношћу да запослени добије отказ уговора о раду уколико не 
прихвати понуђени анекс. Извесно ублажавање наведеног ограничења 
слободе рада законодавац покушава да установи правилом да иако запо-
слени прихвати понуду за закључивање анекса уговора о раду, задржава 
право да пред надлежним судом оспорава законитост тог анекса.

У вези са распоређивањем запослених, постоје и друга ограничења 
слободе предузетништва и слободе рада. Другим речима, од наведених 
правила легалног и легитимног распоређивања постоје и изузеци. Наи-
ме, радник може привремено да буде распоређен на друго радно место 
за које се тражи нижи степен стручне спреме одређене врсте занимања. 
То је могуће у изузетним околностима, а нарочито у случају: више 
силе (пожар, земљотрес, поплава и сл.) која је настала или непосред-
но предстоји; изненадног кварења сировина, квара на средствима рада, 



РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО Право и привреда

476

материјалу и сл.; прекида рада на радном месту на коме радник ради; 
замене изненадно одсутног радника и у другим случајевима утврђеним 
прописима. У истим ситуацијама могуће је и одступање од правила да се 
распоређивање радника врши на основу писаног уговорног акта. Ако из-
узетне околности то захтевају, распоређивање радника се може изврши-
ти и једностраним па и усменим налогом послодавца. Распоређивање 
запосленог због изузетних околности показује да је могуће одступање 
и од правила да је распоређивање условљено потребама процеса рада 
и организације рада. Слична је ситуација и код распоређивања запо-
сленог са једног радног места, на коме је том запосленом правоснажном 
одлуком суда забрањено да врши одређене послове (мера безбедности), 
на друго радно место.

Коначно, слобода рада подразуме могућност да и запослени може 
дати иницијативу за закључивање анекса уговора о раду. Запослени 
може послодавцу да понуди измену уговора о раду руководећи се својим 
потребама и интересима (повећање зараде, премештај на други посао 
итд.). До тога може доћи, на пример, када запослени, независно од по-
треба процеса рада, стекне виши степен стручне спреме (у односу на 
степен који је наведен у уговору о раду). Овим случајем измене уговоре-
них услова рада Закон о раду се не бави посебно, те се овде примењују 
општа правила грађанског права тј. примењују се правила Закона о об-
лигационим односима.

4. Следи читав сплет радноправних института у оквиру којих се 
манифестују одређени аспекти права на рад и слободе рада. То су инсти-
тути који се тичу установљавања безбедних и достојанствених услова 
рада (ограничено радно време, одмори и одсуства, заштита физичког и 
моралног интегритета запосленог, образовање, стручно оспособљавање 
и усвршавање), те права у смислу обезбеђивања социјално-материјалне 
сигурности запосленог (право на зараду, накнаду зараде и штете, за-
штита вишкова запослених, потраживања у случају стечајног поступка 
итд.).

5. Посебну пажњу привлачи институт престанка радног односа. 
Наиме, радни однос је добровољни однос између запосленог и посло-
давца, што значи да трајање и престанак тог односа превасходно зависи 
од њихових воља (слобода рада и слобода предузетништва). Запослени 
и послодавац имају могућност да једностраном изјавом воље, у скла-
ду са прописима, раскину радни однос. Отказ је слободна једнострана 
изјава воље једне стране чије правно дејство није условљено пристанком 
друге стране о раскидању постојећег радног односа. Међутим, радно за-
конодавство код једностраног раскида радног односа утврђује извесна 
правила у складу са којима се раскид може извршити. Та правила су 
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предвиђена да би се заштитили интереси оне странке у радном одно-
су којој је отказ дат (оправдано узајамно ограничавање слободе рада и 
слободе предузетништва). Сем тога, радни однос може престати и из 
разлога на које странке радног односа не могу утицати својом вољом, а 
који су такође предвиђени законом (ограничавање слободе рада и сло-
боде предузетништва разлозима везаним за шире и јавне интересе).

Дакле, по правилу, радни однос престаје на исти начин на који 
је и заснован – по вољи запосленог и послодавца, а изузетно и против 
њихове воље. Ипак, овде треба указати на две чињенице.

Прва чињеница огледа се у томе да је запослени у радном одно-
су подређен послодавцу и правно и економски. Правно је подређен 
нормативној власти послодавца, те о правима, обавезама и одговор-
ностима запосленог одлучује послодавац. Запослени је и економски 
подређен, јер ради средствима која су у својини послодавца и тако 
обезбеђује себи средства за живот. Значи, послодавац је „јача страна“ 
у радном односу. Зато је логично је да су правила у вези престанка 
радног односа, углавном, тако постављена и усмерена да превасходно 
штите интересе „слабије стране“ у радном односу – запосленог (прин-
цип хуманизације радних односа и принцип favor laborem). Врло мала 
су ограничења слободе запосленог да изјавом своје воље раскине рад-
ни однос, док је слобода послодавца, у овом смислу, регулисана многим 
правним правилима.

Друга чињеница огледа се у томе да је и држава веома заинте-
ресована за питање престанка радног односа, поготову када тај однос 
престаје на иницијативу послодавца. Наиме, услед престанка радног од-
носа број незапослених расте, а са тим у вези расту и обавезе државе да 
незапосленима обезбеди извесну социјалну и економску сигурност. По 
основу права на рад, које је прописима зајемчено, држава је у обавези да 
омогући својим грађанима остваривање овог елементарног социјално-
економског права у форми запослења или рада на други начин, а они-
ма који су незапослени, а који могу и желе да раде, да обезбеди извес-
ну социјалну и економску сигурност. Природно је да се право на рад 
остварује на прави начин – у форми запослења или другог рада и да се 
тако обезбеђује социјална и материјална сигурност људи. Незапосленич-
ка права јесу „сурогат“ права на рад. Сем тога, незапосленост може да 
има и веома озбиљне последице по социјалну и политичку стабилност 
једног друштва. Дакле, заинтересовани су сви (запослени, послодавци и 
држава) да се питање престанка радног односа правно регулише тако да 
се може помирити интерес запосленог да очува своје запослење са по-
требама процеса рада и интересима послодавца као власника капитала. 
Тај заједнички интерес је регулисан многобројним правним правили-
ма у националним законодавствима и на међународном плану. Опште 



РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО Право и привреда

478

обележје регулисања престанка радног односа и у међународном праву 
и у националним законодавствима, огледа се у томе да престанак радног 
односа мора бити и легалан и легитиман (законит и оправдан).5 То чини 
допуштеним ограничавање слободе рада и слободе предузетништва 
субјеката радног односа, при чему се настоји да та ограничења буду ре-
ципрочна (јер радни однос карактерише реципрочност права и обавеза 
његових субјеката), како се не би битно нарушила интересна равнотежа 
запослених и послодаваца као претпоставка трајања радног односа.

У духу реченог је правно дефинисана целина института пре-
станка радног односа. У радном законодавству Србије предвиђени су 
случајеви, основи и поступак престанка радног, као и заштита запо-
сленог (његове слободе рада) у вези са престанком радног односа (еле-
менти института престанка радног односа).

Случај престанка радног односа може се дефинисати као правно 
стање, тј. као скуп правно релевантних чињеница за које закон везује 
основ престанака радног односа.

Основ престанка радног односа су правне чињенице за које закон 
везује разлоге за престанак радног односа (околности због којих рад-
ни однос престаје). Основ, односно разлог за престанак радног односа 
мора постојати и мора бити утврђен у сваком конкретном случају пре-
станка радног односа.

Поступак престанка радног односа је скуп законом предвиђених 
радњи којима се: (а) утврђује постојање случаја и основа за престанак 
радног односа; (б) доноси одлука (решење) о престанку радног односа 
и даје отказ уговора о раду; и (в) разрешава запослени са рада, тј. раз-
решава се радних дужности.

Међутим, нису сви наведени елементи института престанка рад-
ног односа, односно делови поступка унутар тог института, подједнако 
значајни. Најзначајнији међу њима јесте постојање основа као правне 
чињенице, јер, како је већ речено, без тога ни у једном случају престанка 
радног односа не може доћи до престанка. На основу те чињенице доно-
си се одлука о престанку радног односа и даје отказ уговора о раду. Од-
лука је код највећег броја случајева престанка радног односа неопходна, 
јер има конститутивни карактер (конституише – утврђује основ за пре-
станак радног односа). Али, код појединих случајева (престанак радног 

5 Конвенција МОР-а бр. 158 примењује се на све гране привредних делатности и 
на сва запослена лица. Њоме је регулисано неколико важних питања у вези са 
престанком радног односа на иницијативу послодавца, како би тај престанак 
могао бити оправдан (легитиман) и законит (легалан). Та питања се односе на: 
1) ваљаност разлога за престанак радног односа; 2) процедуру престанка радног 
односа; и 3) заштиту после престанка радног односа. Ова Конвенција обавезује 
Србију. Ратификацију је извршила Југославија, Службени лист СФРЈ, бр. 4/1984.
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односа ex lege – по сили закона), одлука о престанку радног односа може 
да изостане, а да ипак дође до престанка радног односа. Радни однос у 
овим случајевима престаје из разлога, на начин и даном одређеним у за-
кону, независно и од воље запосленог и од воље послодавца, те уколико 
се одлука и доноси она може имати само декларативни карактер (декла-
рише – потврђује разлог, начин и дан престанка радног односа).

На крају долази разрешење од дужности, као фактички чин у по-
ступку престанка радног односа. Разрешење, као такво, има фактички 
а не правни значај. Постоје и другачија мишљења, по којима разрешење 
има правно и конститутивно значење.6 Наиме, сматра се да код заснивања 
и престанка радног односа важе исти принципи, те уколико на бази тих 
принципа радни однос настаје ступањем на рад – морало би да престаје 
разрешењем са рада. Ипак, иако код заснивања радног односа и код 
његовог престанка, у суштини, важе исти принципи – право на рад и 
слобода рада, треба правити разлику код њихове конкретне реализације 
у једном односно другом случају. Јер, ступање на рад код заснивања рад-
ног односа јесте уговорено право и обавеза онога ко ступа на рад, тј. 
везано је за вољу изабраног кандидата (као потписника уговора о раду), 
док разрешење са рада код престанка радног односа није само право за-
посленог (случај престанка радног односа по његовој вољи), него и оба-
веза чије постојање није везано за његову вољу, већ за вољу послодавца 
или законодавца (случајеви престанка радног односа на основу одлуке 
послодавца, или по сили закона). Пошто је воља послодавца, односно 
законодавца, изворно садржана у одлуци о престанку радног односа 
или у закону – када радни однос престаје по сили закона, онда се одлу-
ци или одређеној одредби закона даје изворни конститутивни правни 
значај и дејство, а не фактичком чину разрешења по тој одлуци односно 
одредби закона. Разрешење је практична последица правног дејства од-
луке, односно закона, а не услов њиховог правног дејства. Дакле, одлука 
послодавца или одговарајућа одредба закона „конституишу“ престанак 
радног односа, те зато и говоримо о конститутивном дејству одлуке о 
престанку радног односа, односно говоримо о престанку радног односа 
по сили закона. У овом последњем случају одлука се чак и не мора до-
нети нити се запослени мора фактички разрешити са рада, али радни 
однос ће ипак, као правни однос, престати на начин и оног дана како 
је то у закону речено.7 Такође, одлука о престанку радног односа може 

6 Александар Балтић, Милан Деспотовић, Основи радног права Југославије, Савреме-
на администрација, Београд, 1971, стр. 345.

7 У смислу реченог, узмимо као пример ситуацију када изабрани кандидат отпоч-
не да ради без правно-ваљаног правног основа (без потписаног уговора о раду) и 
када је фактички разрешен са рада без правно-ваљаног основа (одлуке, односно 
отказа уговора о раду). У првом случају, видели смо напред, кандидат ће се наћи у 
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да доведе до престанка радног односа, уз услов њеног достављања запо-
сленом, и без разрешења запосленог (запослени одбија да прими одлуку 
и да буде разрешен – „уручивање“ одлуке путем њеног објављивања на 
огласној табли послодавца), али разрешење без одговарајуће одлуке не 
може да доведе до престанка радног односа.88

Право запосленог да откаже уговор о раду је најнепосреднији из-
раз слободе рада, и у њеном позитивном и у њеном негативном значењу. 
У позитивном значењу овим путем запослени жели да промени посао и 
послодавца (једном послодавцу даје отказ уговора о раду, а са другим 
послодавцем потписује уговор о раду). У негативном значењу, отказом 
уговора о раду запослени манифестују своју слободу да не ради. Јер, 
слобода рада и нерада управо то и значи – да запослени по својој вољи 
бира најпре образовање и са тим у вези занимање, начин рада, почетак 
и окончање рада, под условима који су једнаки за све.

Постоје две ситуације када запослени даје отказ уговора о раду: 
(а) типична ситуација која је у потпуности продукт остваривања сло-
боде рада; и (б) атипична ситуација која није у потпуности продукт 
остваривања слободе рада, те зато запослени код те ситуације ужива 
одређену заштиту.

Код типичне ситуације, право на отказ уговора о раду запослени 
може да искористи без обзира на разлог и време. Према томе, основ за 
престанак радног односа у овом случају јесте управо воља запосленог 
(слобода рада). Битно је да његова воља нема мана, тј. да запослени није 
био изложен притисцима, претњама, да није био у заблуди или да није 
преварен. Сем тога, важно је да је запослени дао отказ у урачунљивом 
стању, тј. да је у време давања отказа био свестан својих поступака, мо-
гао њима да управља и да схвати значај и последице тих поступака.

У овој ситуацији давања отказа слобода рада није ограничена про-
писима, тј. прописима нису предвиђени случајеви, разлози и услови под 
којима запослени може правно да изрази своју вољу о престанку радног 
односа. Међутим, ради минималне заштите интереса послодавца, ипак 
су предвиђена два услова за давање отказа: (а) отказ уговора о раду за-
послени доставља послодавцу у писаном облику; и (б) отказ се доставља 
најмање 15 дана пре дана који је запослени навео као дан престанка 
радног односа. Дакле, отказ мора бити сачињен у писаном облику и 

(правном) радном односу, тј. имаће сва права, обавезе и одговорности из тог одно-
са, у складу са законом и колективним уговором (као да је потписао уговор о раду 
– правна фикција из чл. 32 ст. 2 Закона о раду), а у другом случају чин разрешења 
неће имати никаквог правног значаја и дејства.

8 Према Закону о раду (чл. 185 ст. 5), запосленом престаје радни однос даном 
достављања решења којим се отказује уговор о раду, осим ако законом или 
решењем није одређен други рок.
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достављен послодавцу, јер своје дејство производи од дана достављања. 
Од дана достављања до дана престанка рада мора да протекне најмање 
15 дана, што представља заправо отказни рок у коме послодавац може 
да запосли друго лице, како процес рада не би трпео.

У овом случају престанка радног односа није потребна никаква 
одлука послодавца, јер радни однос престаје независно од његове воље 
(манифестација пуне слободе рада запосленог). Уколико се доноси од-
лука или решење, ти акти могу имати само деклараторно значење.

Код атипичне ситуације давања отказа уговора о рада, запо-
слени отказује уговор о раду због, од стране послодавца учињене по-
вреде обавеза утврђених законом, општим актом и уговором о раду, 
те запослени у тој ситуацији има сва права из радног односа – као у 
случају да му је незаконито престао радни однос. Повреде обавеза које 
послодавац може да изврши односе се заправо на повреде права које 
запослени има у радном односу (права у вези радног времена, одмора, 
одсуства, заштите на раду, зараде итд.). Дакле, када у оваквој ситуацији 
запослени откаже уговор о раду он се налази у истој ситуацији као да је 
добио отказ уговора о раду од стране послодавца на незаконит начин. 
То значи да запослени ужива одређену заштиту, односно има следећа 
права: (а) да се врати на рад код послодавца, ако то жели; (б) да по-
ред враћања на рад захтева да му послодавац исплати накнаду штете у 
висини изгубљене зараде и других примања која му припадају по зако-
ну, општем акту и уговору о раду; и (в) да захтева уплату доприноса за 
обавезно социјално осигурање. На овај начин се покушавају спречити 
злоупотребе и арбитрерност у вршењу слободе предузетништва и сло-
боде рада.

Predrag JOVANOVIĆ, PhD
Professor at the Faculty of Law University of Novi Sad

LABOUR AND LEGAL LIMITS OF LABOUR 
FREEDOM

Summary

Labour and legal limits of labour freedom are present in all labour and 
legal institutes (from entering into labour relations until the termination), and 
are infl uenced by the reciprocal freedom of the employer’s entrepreneurship. Th e 
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boundaries of labour freedom reach the limits of freedom of entrepreneurship 
and those freedoms need to be reconciled according to the interests (through 
labour law) so that they do not cancel each other out.

Restrictions on labour freedom are especially shown at the institute of 
employment, placement of employees and the termination of employment, 
because labour freedom manifests itself most explicitly in those institutes 
(conclusion of employment contract, employment contract annex, termination 
of employment).

Key words: labor law, employee, employer, labour freedom, freedom of 
enterpreneurship, employment.
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(НЕ)ДОПУШТЕНО КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА НА
ОДСУСТВО ЗБОГ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ 

ЗАПОСЛЕНОГ ЗА РАД*

Резиме

Запосленом који је, због болести, повреде или другог здравственог 
разлога, привремено спречен да обавља послове за послодавца припа-
да право на плаћено одсуство са рада, које се колоквијално означава и 
као право на боловање. Коришћење овог права не може представљати 
оправдани разлог за кажњавање запосленог или за отказ уговора о раду, 
у складу са начелом забране дискриминације и гарантијама права на 
поштовање приватног живота и права на здравље. То не искључује, 
међутим, могућност кажњавања запосленог који свесно и смишљено по-
ступа у циљу одобравања права на одсуство противно његовој намени, 
као и запосленог који за време одсуства предузима активности које су 
контраиндиковане његовој болести или на други начин пролонгира про-
цес оздрављења (и период исплате накнаде зараде). Одступање запо-
сленог од циља плаћеног одсуства је, при том, скопчано са неоснованим 
стицањем повластица и другим последицама које погађају послодавца и 
носиоца здравственог осигурања, због чега су у раду анализиране кључне 
(социјалноправне и радноправне) границе коришћења права за случај при-
времене спречености запосленог за рад. У тој анализи, посебна пажња 
посвећена је разматрању домашаја послодавчеве власти за време пре-
кида рада, као и абузивним понашањима запосленог која се могу квали-

* Рад је написан као резултат учешћа у пројекту „Развој правног система Србије и 
хармонизација са правом Европске уније (правни, економски, политички и социо-
лошки аспекти)“, чији је носилац Правни факултет Универзитета у Београду. 
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фиковати као повреда његове обавезе верности послодавцу. Указано је и 
на проблем непрецизног описа садржине отказног разлога који се састоји 
у злоупотреби права на одсуство због привремене спречености за рад, 
а, затим и на неуређеност контроле коришћења права на одсуство и 
неусклађеност меродавних одредаба радног и социјалног законодавства.

Кључне речи: здравствено стање запосленог, прекид рада, накнада за-
раде, абузивно понашање, отказ уговора о раду, здрав-
ствено осигурање.

I Увод

У одређеним поводима, запосленом припада право на одсуство 
са рада, које не подразумева престанак, већ само прекид рада. Тиме се 
запосленом омогућава да се посвети другим активностима, које могу, 
али не морају бити повезане са обављањем послова за послодавца, по-
пут стручног усавршавања запосленог, заштите његовог приватног и 
породичног живота и др. Прекид рада због одсуствовања запосленог 
са рада се, при том, у литератури, неретко, означава и као суспензија 
уговора о раду, односно као суспензија извршења уговора о раду.1 Так-
ва квалификација чини се, међутим, непрецизном, будући да се за вре-
ме одсуства, не суспендује уговор о раду, већ (само) основне обавезе 
његових страна.2 Суспензија се, прецизније, односи на остваривање 
права која су условљена ефективним извршавањем престације рада, 
будући да је запослени дужан да и за време одсуства поштује одређене 
(споредне, допунске) обавезе из радног односа, попут обавезе верности 
послодавцу, поштовања забране конкуренције, чувања пословне тајне 
и сл. Коришћење одсуства са рада, при том, претпоставља неки догађај 
који ствара потребу запосленог да одређено време не долази на посао, 
а, затим, и његов захтев да му послодавац одобри коришћење одсуства. 
Ово стога што се предметно право остварује на захтев запосленог,3 који, 
при том, може да га користи само у прецизно утврђене сврхе, будући да 
је његово коришћење за друге намене недопуштено.4

1 Tiziano Treu, Labour law and industrial relations in Italy, Kluwer Law International, Al-
phen aan den Rijn, 2007, стр. 93.

2 Jean Pélissier, Antoine Lyon-Caen, Antoine Jeammaud, Emmanuel Dockès, Les grands 
arrêts du droit du travail, 4e édition, Dalloz, Paris, 2008, стр. 351.

3 Боривоје Шундерић, Радни однос: теорија, норма, пракса, Култура, Београд, 1990, 
стр. 201.

4 У том смислу, интересантно је указати на случај запосленог коме је послодавац 
одобрио коришћење неплаћеног одсуства ради завршетка студија, али је запосле-
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Поред ових случајева, до прекида рада може доћи и независно од 
воље запосленог и послодавца. То ће бити случај уколико је запослени 
привремено спречен да обавља послове за послодавца, због болести, по-
вреде или неког другог здравственог разлога. Запосленом тада припада 
право на одсуство са рада, које се колоквијално означава и као право на 
боловање. Реч је о једном од основних права из радног односа које под-
разумева прекид рада, будући да привремена немогућност извршења 
уговора о раду која постоји независно од воље уговорних страна оправ-
дава суспензију њихових основних обавеза. Ипак, потреба за очувањем 
сигурности примања запослених и њиховог запослења претпоставља 
одређену социјалноправну и радноправну заштиту за време привреме-
не спречености за рад. Важан сегмент те заштите чини право на накнаду 
зараде, чија исплата пада на терет послодавца, а, по протеку одређеног 
периода (у нашем праву, након првих 30 дана спречености запосленог за 
рад), на терет носиоца обавезног здравственог осигурања. Реч је о праву 
из радног односа и једном од основних права из обавезног здравственог 
осигурања,5 што одредбе радног и социјалног права којима се уређују 
последице привремене спречености за рад чини најтешње повезаним.

Основни циљ (сврха, намена) права на одсуство са рада због при-
времене спречености запосленог за рад, при том, подразумева најбржи 
могући опоравак запосленог, односно најбржи могући повратак на рад, 
уз стварање услова за коришћење услуга здравствене заштите одмах по 
настанку болести или повреде и свођење последица болести или по-
вреде на најмању могућу меру.6 Овоме ваља додати и настојање да се 

ни, у исто време, био на цивилном служењу војног рока, о чему није обавестио по-
слодавца. Послодавац је запосленом отказао уговор о раду због „неблаговременог, 
несавесног и немарног извршавања радних дужности и обавеза“, образложивши 
такву одлуку чињеницом да запослени, у међувремену, није завршио студије, као и 
да га није упознао са служењем војног рока. Врховни суд Србије је нашао да посло-
давац није имао оправдани разлог за отказ, јер се запослени није обавезао да ће за 
време неплаћеног одсуства завршити студије. Ово тим пре што је у опредељеном 
периоду положио четири испита, што сведочи да је одсуство користио у сврху 
припремања испита. Суд је, осим тога, закључио да необавештавање послодавца о 
одслужењу војног рока не преставља понашање због којег запослени не би могао 
да настави рад код послодавца, „јер одобрено одсуствовање са рада без накнаде 
зараде и одсуство због цивилног служења војног рока, имају исту правну после-
дицу – мировање права из радног односа“. Пресуда Врховног суда Србије, Рев. II 
1758/07, http://www.vrh.sud.yu, 17. јануар 2009.

5 У најзначајнијем извору социјалног права међународног порекла, Конвенцији 
Међународне организације рада број 102 о минималној норми социјалне сигур-
ности (Службени лист ФНРЈ, број 1/55), ово социјално давање одређено је као 
престација за случај „неспособности за рад која настаје услед болести и подразуме-
ва суспензију примања“ (члан 14). 

6 Xenia Scheil-Adlung, Lydia Sandner, Wage continuation during sickness: Observations on 
paid sick leave provisions in times of crises, International Labour Organization, Geneva, 
2010, стр. 4. 
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спречи развој озбиљнијих болести, а, у случају заразних болести, и да се 
ограничи њихово ширење на месту рада. Поред очувања и унапређења 
здравља запослених и њихове продуктивности, гарантија права на 
плаћено одсуство доприноси и заштити економске и социјалне сигур-
ности запосленог, будући да му ово право обезбеђује сигурност прихода 
и сигурност запослења.7

Премда велика већина запослених користи плаћено одсуство 
за лечење, опоравак и друге сврхе због којих је ово право признато, 
постоје и случајеви његове злоупотребе. Одређено понашање запосле-
ног, најпре, квалификује као злоупотребу последица која се састоји у 
стицању неоснованих повластица. Она подразумева да запослени лаж-
но представља своје здравствено стање, односно предузима радње које 
су контраиндиковане његовој болести или повреди, не би ли, без рада, 
остваривао средства за живот. Систем здравственог осигурања, отуда, 
има потребу да, у складу са начелима солидарности и узајамности, за-
штити своју финансијску организацију (и финансијску равнотежу) 
и обезбеди да запослени остварују право на накнаду зараде само ако 
за то постоје оправдани разлози и само док их ти разлози стварно 
спречавају да обављају послове за послодавца. То је, заједно са потребом 
снижавања трошкова здравственог осигурања, један од основних разлог 
због којег се, годинама уназад, у већини европских држава, укључујући 
и Републику Србију, као важан циљ здравствене политике афирмише 
смањење броја боловања (тзв. редукција здравственог апсентизма)8 

7 T. Treu, нав. дело, стр. 93. У том смислу, има места и закључку да право на боловање 
представља „предуслов за приступ службама здравствене заштите и инструмент 
у борби против дискриминације на месту рада“. X. Scheil-Adlung, L. Sandner, нав. 
дело, стр. 4.

8 У последњој деценији, у већини европских држава усвојене су измене здравственог 
законодавства. Ове новеле су, у највећем броју случајева, обухватиле пооштравање 
контроле коришћења плаћеног одсуства због привремене спречености запосленог 
за рад, док су иницијални трошкови одсуства пребачени на послодавце, а, у делу 
који се односи на првих неколико дана сваког новог одсуства са рада − и на запосле-
не. Осим тога, неке државе су се определиле и за снижавање висине накнада зарада 
за време одсуства, ограничавање дужине трајања одсуства, али и за стимулисање 
одсутних радника чије је здравствено стање побољшано да одређени период раде 
са скраћеним радним временом код послодавца. (Stuart C Whitaker, „Th e manage-
ment of sickness absence“, Occupational & Environmental Medicine, бр. 6/2001, стр. 420). 
Пребацивање обавезе исплате накнаде зараде у првим недељама спречености за 
рад на послодавца се, при том, образлаже чињеницом да трошкови одсуства који 
падају на терет послодавца за њих представљају значајан финансијски „подстрек“ 
да предузимају мере које доприносе превенцији ризика, унапређењу квалитета 
услова рада и делотворнијој контроли наменског коришћења боловања. Примена 
тих мера, при том, значајно утиче на смањење броја краткотрајних одсустава са 
рада. International Labour Organization, Social security: A new consensus, Geneva, In-
ternational Labour Offi  ce, Geneva, 2001, стр. 99. 
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и, нарочито, спречавање злоупотреба права на плаћено одсуство са 
рада.9 Постављање овог циља чини се оправданим, иако се, последњих 
година, број боловања постепено смањује, превасходно, услед смањења 
броја запослених (и последичног смањења броја осигураника обавезног 
здравственог осигурања). Осим тога, није искључено да неки запослени 
не користе право на одсуство и онда када за то постоје оправдани раз-
лози. Реч је о случајевима у којима запослени ради и поред болести или 
повреде, и то, зато што не може себи (и својој породици) да приушти 
„луксуз“ коришћења одсуства, јер би тада, уместо зараде, остваривао 
накнаду која је, осим у случајевима професионалне болести, повреде 
на раду и добровољног давања ткива и органа, нижа од зараде коју би 
остварио да није болестан или повређен.10 Ово тим пре што у услови-
ма велике незапослености, послодавци остварују много већи фактич-
ки утицај на запослене него што их право на то овлашћује, нарочито 
када је реч о запосленима са атипичним радном односом, који се, због 
страха од губитка посла, неретко, одлучују да се уздрже од коришћења 
одсуства, независно од чињенице да привремена спреченост за рад 
представља неоправдан отказни разлог.

9 Због значајних националних разлика које постоје у погледу круга заштићених лица 
и услова за остваривање права на боловање, није лако поредити законска решења 
и праксу држава чланица Европске уније и изводити неке опште закључке. Ипак, 
уз ова ограничења, може се констатовати да се у већини држава, сваке године, због 
одсуства запослених из здравствених разлога, „изгуби“, у просеку 5–6% укупног 
годишњег фонда радних дана. Поређења националних решења отежевају и разли-
ке у погледу висине накнаде зараде, па је, тако, примера ради, средином прошле 
деценије, на име накнада зарада у Немачкој било исплаћено 60 билиона марака, 
док је одговарајући фонд у Белгији износио 93 билиона франака, којима ваља 
прибројати и 21 билион франака што је исплаћен радницима који су били спре-
чени за рад због повреда на раду и професионалних болести (European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions, Preventing absenteeism at the 
workplace. Research summary, Offi  ce for Offi  cial Publications of the European Commu-
nities, Luxembourg, 1997, стр. 7–8). Значајни трошкови оптрећују и наш Републички 
фонд за здравствено осигурање (ранији назив: Републички завод за здравствено 
осигурање), који је, примера ради, за финансирање одсустава са рада у трајању 
дужем од 30 дана у 2011. години издвојио 7,5 милијарди динара (Финансијски план 
Републичког завода за здравствено осигурање за 2011. годину, од 7. децембра 2010. 
године, http://www.rfzo.rs/download/fi nplan2011.pdf). 

10 X. Scheil-Adlung, L. Sandner, нав. дело, стр. 2. Ово не искључује и случајеве рада за 
време болести, који се у литератури подводе под нови концепт означен термином 
presenteeism. Реч је о случајевима у којима је некоришћење права на боловање 
мотивисано лојалношћу запосленог према њиховом послодавцу и колегама, 
иако рад за време болести не само да штети здрављу запосленог, већ и угрожава 
квалитет његовог рада, а, у случају инфективних болести, представља опасност за 
здравље свих других лица присутних у радној средини. Paul Edwards, Kay Greasley, 
Absence from work, European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, Dublin, 2010, стр. 11.
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Поред носилаца здравственог осигурања, злоупотреба права на 
одсуство из здравствених разлога производи низ неповољних последи-
ца и за послодавца одсутног радника. Оне се не испољавају само у ис-
плати накнаде зараде лицу чије понашање одступа од циља одсуства, 
већ и у бројним организационим проблемима. Најозбиљнији од тих 
проблема произлазе из послодавчеве потребе да, ради замене одсутног 
радника, изврши прерасподелу послова, организује прековремени рад 
или запосли новог радника, што, додатно, компликује непредвидљивост 
ових околности, односно чињеница да се одговарајуће промене у 
организацији и управљању радом запослених не могу унапред плани-
рати. Овоме ваља додати и ризике смањења продуктивности (и кон-
курентности) предузећа и погоршања квалитета рада, као и настанак 
нових трошкова (трошкови за накнаде зарада које се исплаћују од-
сутном раднику, трошкови избора кандидата за запослење, трошкови 
запошљавања и обуке новог радника и сл.). Истовремено, злоупотреба 
права на одсуство негативно утиче и на међуљудске односе у одређеној 
радној средини, будући да су колеге одсутног радника, због његовог 
неморалног чина, оптерећене новим, додатним обавезама. Осим тога, 
злоупотреба права на одсуство озбиљно нарушава и однос између по-
слодавца и одсутног радника, нарочито када је реч о њиховој узајамној 
верности (лојалности), будући да у највећем броју случајева, злоупотре-
ба права на одсуство повређује начело савесности и поштења и из њега 
проистеклу обавезу верности запосленог послодавцу. И, најзад, злоу-
потреба права на одсуство представља повреду радне обавезе, односно 
оправдани („дисциплински“) разлог због којег послодавац може дати 
запосленом отказ уговора о раду.11 Овоме ваља додати и последице које 
погађају изабраног лекара или чланове првостепене лекарске комисије, 
будући да „због злоупотребе права боловања може дисциплински да од-
говара како онај ко ‘узима’ тако и онај ко ‘даје’ боловање. Свако у својој 
радној средини.“12

Наведене последице одступања запосленог од правила о спрече-
ности за рад утичу на исплату накнаде зараде, односно на уговор о раду. 

11 Закон о раду (Службени гласник РС, бр. 24/05, 61/05 и 54/09; даље у фуснотама: ЗР), 
члан 179 тачка 6.

12 Решење Врховног суда Србије, Рев. 573/93, од 4. марта 1993. године. С тим у вези, 
ваља имати у виду да пропуст лекара који је отворио боловање не утиче на одго-
ворност запосленог уколико разлог боловања стварно постоји: пропуст који је учи-
нио лекар (нпр. отварањем боловања на полеђини рецепта) може утицати само на 
његову одговорност (Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 856/94, од 16. марта 1994. 
године). Нав. према: Зоран Ивошевић, Боривоје Шундерић, Остоја Милисављевић, 
Заштита права у споровима из радног односа – првих 500 одлука Врховног суда 
Србије, пракса уставних судова и мишљења министарстава за рад, Савремена 
администрација, Београд, 1994, стр. 73.
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Здравственим законодавством се, тако, прописује губитак или обуста-
ва исплате накнаде зараде за период у којем је осигураник-запослени 
злоупотребио право из здравственог осигурања. То ће у домаћем пра-
ву, најпре, бити случај ако је неспособност за рад проузрокована на-
мерно, односно акутним пијанством или употребом психотропних 
супстанци, као и ако је запослени намерно спречавао оздрављење 
или без оправданог разлога пропустио да се подвргне лечењу.13 Истој 
квалификацији има места и у случају пропуштања запосленог, који за 
то није имао оправдани разлог, да се јави изабраном лекару за оцену 
привремене спречености за рад или да се одазове на позив лекарске 
комисије. Злоупотреба боловања постојаће и уколико се запослени 
за време привремене спречености за рад бави привредном или дру-
гом активношћу којом остварује приходе, као и ако без дозволе над-
лежног стручно-медицинског органа отпутује из места пребивалишта, 
односно боравишта. У свим овим случајевима, запосленом не припада 
право на накнаду зараде (независно од њеног исплатиоца), и то, за све 
време док траје нека од ових околности или њене последице. Ако су, 
међутим, релевантне чињенице утврђене након што је запослени запо-
чео са коришћењем права на накнаду зараде, злоупотреба има за после-
дицу обуставу исплате накнаде зараде, уз право исплатиоца на повраћај 
исплаћених средстава.14 Осим тога, Закон о здравственом осигурању 
прописује да ће осигураник бити кажњен за прекршај новчаном казном 
од 30.000 до 50.000 динара ако намерно проузрокује неспособност за 
рад, или намерно спречи оздрављење, или се без оправданог разлога не 
јави изабраном лекару или лекарској комисији, као и ако за време спре-
чености за рад отпутује без њихове дозволе или се бави лукративном 
активношћу.15

13 Закон о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 и 57/11; 
даље у фуснотама: ЗЗО), члан 85, став 1. У страној литератури се, с правом, поставља 
питање да ли се може говорити о намерном проузроковању спречености за рад уко-
лико је она настала као последица спортских активности запосленог. Тако се, нпр. 
у судској пракси немачких судова сматра да се, чак и онда када је одређени спорт 
скопчан са значајнијим здравственим ризиком, не може сматрати да је запослени 
који је имао спортску незгоду намерно проузроковао спреченост за рад, уколико 
је поступао у складу са правилима спорта, односно уколико приликом спортских 
активности није очигледно прекорачио своје способности и кондицију. Слично, 
постоји уверење да запослени није намерно проузроковао спреченост за рад уколи-
ко је повређен у саобраћајној незгоди, осим уколико је она настала као последица 
озбиљне повреде правила о безбедности у саобраћају (нпр. вожња под дејством ал-
кохола), баш као што намерног проузроковања спречености за рад неће бити ни у 
случају законитог прекида трудноће запослене. Günter Halbach, Norbert Paland, Rolf 
Schwedes, Otfried Wlotzke, Labour law in Germany: an overview, 5th edition, Federal 
Mninistry of Labour and Social Aff airs, Bonn, 1994, стр. 121–122.

14 ЗЗО, члан 85, став 4. 
15 ЗЗО, члан 245.
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Поред последица које се односе на исплату накнаде зараде и 
прекршајну одговорност запосленог, одступање од правила о спрече-
ности за рад утиче и на уговор о раду који је запослени закључио са 
послодавцем. Најзначајније радноправне последице злоупотребе права 
на одсуство тичу се престанка радног односа, будући да злоупотреба 
овог права представља оправдан отказни разлог. С тим у вези, ваља 
приметити да забрана злоупотребе права на одсуство због привремене 
спречености запосленог за рад показује да је и јачој страни радног одно-
са, понекад, потребна заштита, иако се у области радног права, злоупо-
требе најчешће везују за неправичне и несразмерне захтеве послодавца 
и злоупотребу његових управљачких, нормативних и дисциплинских 
овлашћења. Ипак, ваља имати у виду да, поред заштите послодавчевих 
интереса, уређивање правних последица злоупотребе права на одсу-
ство посредно доприноси и заштити интереса запослених, будући да 
обавезује послодавце да користе овај отказни разлог само онда када је 
то оправдано. Томе ваља додати и заштиту запослених од ризика злоу-
потребе послодавчевих овлашћења за време њиховог одсуства са рада, 
што је нарочито значајно за одређивање граница обавезе верности за-
посленог послодавцу, будући да ову обавезу повређују многа абузивна 
понашања запосленог. Овоме, коначно, ваља прибројати и ризик злоу-
потребе овлашћења за контролу понашања запосленог за време одсу-
ства, будући да одговарајуће надзорне мере исплатилаца накнаде за-
раде (послодавца и носиоца здравственог осигурања) могу да ограниче 
право запосленог на поштовање приватног живота, о чему ће, такође, 
бити речи.

II Домашај послодавчеве власти за време одсуства
запосленог са рада

За потпуно разумевање права на боловање неопходно је сагледати 
домашај власти послодавца за време овог одсуства, будући да су његова 
управљачка, нормативна и дисциплинска овлашћења, у начелу, ограни-
чена на подручје дефинисано критеријумима радног времена и места 
рада. При том, ваља имати у виду да се, приликом уређивања времена 
које се односи на рад, у теорији, законодавству и пракси радног пра-
ва традиционално прихвата дихотомија радно време – време одмора. У 
оквиру ње, радним временом се сматра период у којем је запослени ду-
жан да стави своје радне способности послодавцу на располагање, за 
разлику од одмора када је запослени потпуно слободан да организује 
своје време, што, само по себи, искључује послодавчеву могућност да 
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врши управљачка и друга овлашћења у односу на запосленог.16 Потоњи 
закључак може се mutatis mutandis применити и на време одсуства за-
посленог са рада. У току одсуства, запослени је потпуно слободан да 
организује своје време, што искључује послодавчеву могућност да пре-
ма њему врши управљачка и друга овлашћења. Могућност послодав-
ца да захтева извршавање престације рада у време одмора и одсуства 
са рада је, дакле, искључена, односно сведена на најмању могућу меру. 
Када је реч о дневном и недељном одмору, ту меру одређују случајеви 
у којима је допуштен прековремени рад, а то је, свакако, случај више 
силе, као и случај изненадног повећања обима посла и други случајеви 
у којима је неопходно да се у одређеном року заврши неки непланирани 
посао.17 Захтеви строге изузетности и непредвидљивости ограничавају 
послодавце и у законодавствима других држава. То, примера ради, 
потврђује и дефиниција коју је изнедрила француска судска пракса, 
одредивши да одмор подразумева да је „запослени, осим у изузетним 
случајевима, непосредно или посредно, потпуно ослобођен обавезе да 
за свог послодавца извршава престацију рада, чак и ако је она евенту-
ална или повремена“.18 Важно је уочити да ова дефиниција искључује 
могућност рада у време одмора у свим случајевима које је послодавац 
могао предвидети, што значи да у подручје допуштених изузетака ула-
зе само случајеви екстремне хитности чије поступање послодавац није 
могао предвидети. Послодавац је, у том смислу, дужан да предвидљиву 
и повремену потребу за радом запослених ван редовне организације 

16 Jean-Emmanuel Ray, „Temps professionnel et temps personnels“, Droit social, бр. 
1/2004, стр. 67. Више о проблемима скопчаним са дефинисањем радног времена 
(и времена одмора) вид. у: Љубинка Ковачевић, „Појам радног времена и правна 
квалификација неких граничних случајева“, Правни живот, бр. 12/2008, стр. 575–
588.

17 ЗР, члан 53 став 1; на исти закључак упућују и законске одредбе о обавези послодавца 
да накнадно обезбеди одмор запосленом, „ако је неопходно да запослени ради на дан 
свог недељног одмора“ (члан 67 став 4). Са друге стране, Закон о полицији (Службе-
ни гласник РС, бр. 101/05) предвиђа да министар или лице које он овласти може да 
полицијском службенику одложи или прекине коришћење годишњег одмора ради 
обављања службених послова који не трпе одлагање (члан 132). Потврду оваквог ста-
ва налазимо и у упоредном праву, у вези са радом запослених у домаћинству (кућног 
помоћног особља), будући да закони о радним односима у појединим државама из-
ричито предвиђају могућност прекида недељног одмора запосленог у специјалним и 
изузетним ситуацијама (нпр. у Францукој и Шведској), односно само ако је запосле-
ни сагласан са тим (нпр. у Малти, и Финској /под условом да је рад неопходан због 
разлога хитности/). José Maria Ramirez-Machado, „Domestic work, conditions of work 
and employment: A legal perspective“, Conditions of Work and Employment Series, бр. 7, 
International Labour Offi  ce, Geneva, 2003, стр. 29–30.

18 Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juin 2002, Bulletin des arrêts 
des Chambres civiles de la Cour de cassation, V, n° 238, нав. према Cyril Wolmark, La 
défi nition prétorienne. Étude en droit du travail, Dalloz, Paris, 2007, стр. 69.
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радног времена задовољи путем дежурстава или приправности за рад, 
омогућавајући запосленима да несметано и у континуитету користе 
своје право на одмор.

Питање постојања и интензитета послодавчевих овлашћења за 
време одмора и одсуства запосленог са рада, коначно, претпоставља 
и разматрање „судбине“ споредних обавеза из радног односа, будући 
да се суспензија права из уговора о раду односи само на права која су 
условљена ефективним извршавањем престације рада.19 Запослени је, 
отуда, дужан да и за време прекида рада поштује одређене споредне, до-
пунске обавезе из радног односа, укључујући обавезу верности посло-
давцу, која подразумева уздржавање од сваке активности која би могла да 
наштети послодавцу, односно предузимање свих радњи које доприносе 
заштити послодавчевих интереса. То, даље, значи да послодавац може да 
контактира одсутног радника како би сазнао где се налази одређени до-
кумент који је неопходан за несметани рад организације, ако не постоји 
могућност да на други начин дође до потребних информација. Обавеза 
запосленог да пружи одговарајуће обавештење послодавцу, свакако, не 
би могла да се сматра извршењем престације рада, али би непоступање 
по послодавчевом захтеву могло да се квалификује као повреда обавезе 
верности послодавцу. На исти начин би, нпр. требало квалификовати и 
одбијање запосленог да за време боловања саопшти послодавцу тражено 
корисничко име и лозинку за приступ службеном рачунару. Исто вреди 
и за свако друго понашање које угрожава интересе предузећа на начин 
да „паралише или озбиљно ограничава његово функционисање“, али, 
само под условом да не постоји могућност да се послодавчев интерес за-
штити без деранжирања одсутног радника.20 Отуда има места закључку 
да у тим случајевима, послодавчев захтев за одређеним радњама одсут-
ног радника не представља захтев за извршавање престације рада, већ 
само „меру која је неопходна за добро функционисање предузећа“, с тим 
што се приликом процене њене нужности морају имати у виду, пре све-
га, обим и тежина задатка повереног запосленом.21

О питању домашаја послодавчеве власти за време привремене 
спречености запосленог за рад постоје бројне пресуде у француској 

19 У том смислу, има места закључку о амбивалентности периода суспензије угово-
ра због привремене спречености запосленог за рад. Тада „запослени није више на 
раду, материјално и непосредно подређен послодавцу, већ је у свом дому или на 
месту за лечење или опоравак које ужива или би требало да ужива заштиту од 
било каквог облика мешања. Па, ипак, уговор о раду не нестаје и одређене уговор-
не обавезе опстају.“ Sylvie Bourgeot, Pierre-Yves Verkindt, „La maladie du salarié au 
prisme de la distinction de la vie personnelle et de la vie professionnelle“, Droit social, бр. 
1/2010, стр. 59.

20 Denis Gatumel, Le droit du travail en France: Principes et approche pratique du droit du 
travail, 15e édition, Édition Francis Lefebvre, Levallois-Perret, 2004, стр. 127. 

21 S. Bourgeot, P.-Y. Verkindt, нав. чланак, стр. 61.
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судској пракси. Међу њима је посебно маркантна пресуда којом је одлу-
чивано о законитости отказа датог запосленом који је за време боловања 
отпутовао у иностранство, за шта је послодавац сазнао из разгледни-
це коју је запослени послао из тадашње СФР Југославије колегама са 
којима дели канцеларију у Паризу.22 Иако није тешко замислити колико 
је такво понашање запосленог могло да расрди послодавца, француски 
Касациони суд је нашао да послодавац није имао оправдани разлог за 
отказ, будући да запослени својим понашањем није повредио интерес 
предузећа.23 Отвара се, међутим, питање да ли је у овом случају, за-
послени злоупотребио право на боловање, будући да злоупотреба тог 
права постоји не само онда када запослени користи одсуство иако није 
болестан, већ и онда када се понаша супротно прописаној терапији или 
предузима активности које пролонгирају процес оздрављења.

Повреда обавезе верности за време боловања нарочито је видљива 
и у случајевима када запослени за време одсуства обавља привредну 
или другу активност. У овим случајевима, понашање запосленог је кон-
традикторно понашању у које послодавац основано може да се поузда 
(иако прекида рад за послодавца јер га болест или повреда спречавају 
да обавља поверене послове, запослени у истом периоду ради за друго 
лице). Тако је, примера ради, у домаћој судској пракси утврђено да запо-
слени злоупотребљава боловање ако га комисија за контролу боловања 
затекне да, супротно прописаном мировању, ради са машином са којом, 
иначе, ради код послодавца.24 Исто вреди и за запосленог који, за време 
привремене спречености за рад због обољења кичме, обавља послове 
механичара у радионици свог пријатеља,25 али и за запосленог кондук-
тера који је затечен да за време привремене спречености за рад окопава 
кукуруз.26 Врховни суд Србије је исто резоновао и у случају медицинске 

22 Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 juin 1998, Bulletin des arrêts 
des Chambres civiles de la Cour de cassation, V, n° 323, нав. према Philippe Waquet, „La 
vie personnelle du salarié“, Droit social, бр. 1/2004, стр. 26.

23 Ово тим пре што у случају неких болести, путовање у иностранство може имати 
благотворно дејство по здравље запосленог, чак и у мери да може значајније допри-
нети његовом оздрављењу. 

24 Пресуда Врховног суда Србије, Рев. II бр. 1356/06 од 23. новембра 2006. године, Из-
бор судске праксе, бр. 12/2009, стр. 56. 

25 Пресуда Врховног суда Србије, Рев. бр. 448/07 од 23. маја 2007. године, нав. према 
Снежана Андрејевић, „Пракса Врховног суда Србије у споровима из радних одно-
са“, Радно и социјално право, бр. 1/2008, стр. 146. 

26 Пресуда Врховног суда Србије, Рев. бр. 1576/07 од 28. новембра 2007. године, 
нав. према С. Андрејевић, нав. чланак, стр. 146. Злоупотреба права на одсуство 
постојаће и ако запослени за време привремене спречености за рад обавља друге 
пољопривредне радове на туђем или свом имању. У том смислу је Суд удруженог 
рада Србије заузео став да под другом активношћу (уз привредну активност) којом 
радник остварује приходе за време одсуства са рада, због чега му не припада право 
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сестре која је за време одсуства продавала робу на зеленој пијаци, што, с 
обзиром на болест од које је лечена, није могло представљати један вид 
терапије.27 И супротно, чињеница да је запослена за време боловања 
присуствовала седници управног одбора не представља злоупотребу 
боловања, јер запослена на тај начин није погоршала своје здравствено 
стање, нити спречила оздрављење.28 Слично је резоновао и француски 
Касациони суд, потврдивши да се обављањем одређене активности то-
ком прекида рада аутоматски не успоставља повреда обавезе верности 
запосленог послодавцу, осим уколико одређена активност показује да се 
здравствено стање запосленог поправило и да он више није спречен да 
ради.29 Социјално одељење овог суда је, отуда, сматрало да је оправдан 
отказ уговора о раду који је послодавац дао механичару зато што је, 
уз помоћ другог лица, поправљао аутомобил, баш као што је стваран и 
озбиљан разлог за отказ имао и послодавац запосленог који је за време 
одсуства обављао опсежне зидарске радове.30 Оправдани отказни раз-
лог није, међутим, постојао у случају запосленог који се за време одсу-
ства повремено бавио хуманитарним радом.31

на накнаду зараде, треба сматрати и рад на властитом имању. Види: Правни став 
Савета за праћење друштвених појава Суда удруженог рада Србије, од 8. априла 
1981. године, нав. према Рајко Суџум, „Права радника у случају повреде на раду и 
професионалне болести“, Савремена пракса, мај 1989, стр. 42. 

27 Пресуда Врховног суда Србије, Рев. бр. 7002/97 од 21. јануара 1998. године, http://
www.vrh.sud.yu, 17. јануар 2009. 

28 Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 1077/07 од 18. јуна 2008. године, Избор судске 
праксе, бр. 6/2009, стр. 60. Овај низ не наставља, међутим, пресуда Апелационог 
суда у Београду Гж1 2595/10, од 7. априла 2010. године. У њој је потврђено да право 
на боловање није злоупотребио запослени који је за време одсуства продавао ци-
гарете и жваке на улици, и то, на месту где су га виделе колеге и руководилац 
предузећа. Такав став образложен је закључком да запослени продајом није одла-
гао, нити спречавао своје оздрављење, и поред физичких напора што су скопчани 
са дужим стајањем и продајом ствари на улици у зимским условима. У том смислу, 
Суд, закључује да би, „у ситуацији да је тужилац спречавао своје оздрављење, а 
што није конкретан случај, тада, уз сво уважавање његове материјалне ситуације, 
постојала повреда радне обавезе“. То, коначно, значи да је за Суд једино било реле-
ватно да ли је запослени спречавао своје оздрављење или не, док је потпуно зане-
марена чињеница да је продајом ствари за време боловања запослени одступио од 
циља боловања и повредио обавезу верности послодавцу. Нав. према тексту пре-
суде доступном на http://bg.ap.sud.rs/cr/articles/sudska-praksa/pregled-sudske-prakse-
apelacionog-suda-u-beogradu/odeljenje-radnih-sporova/gz1-2595-10.html, 12. март 2012. 

29 D. Gatumel, нав. дело, стр. 127.
30 Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, 21 octobre 2003, нав. према D. 

Gatumel, нав. дело, стр. 127.
31 Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, 11 juin 2003, Bulletin des arrêts des 

Chambres civiles de la Cour de cassation, n° 02–42818, нав. према Pascal Lokiec, Droit 
du travail, Tome I: Les relation individuelles de travail, P.U.F., Paris, 2011, стр. 407.
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III Границе коришћења права на одсуство због привремене 
спречености запосленог за рад

Привремена спреченост запосленог за рад представља оправдани 
разлог за одсуство са рада, а као њени узроци могу се појавити про-
фесионалне и друге болести, повреде настале на раду или ван рада, 
те други здравствени разлози. Тако се у домаћем праву квалификују 
и компликације у вези са одржавањем трудноће, добровољно давање 
органа и ткива (уз изузетак давања крви), прописане мере обавезне 
изолације запосленог који је клицоноша, као и појава заразних боле-
сти у околини запосленог.32 Запосленом припада право на одсуство и 
ако је спречен за рад због здравственог стања члана његове уже по-
родице, прецизније, због неге болесника и пратње болесника смеште-
ног у стационарној здравственој установи или упућеног на лечење у 
друго место.33 Надлежни стручно-медицински орган може да утврди 
постојање привремене спречености за рад само уколико постоји нека 
од набројаних околности, и то, изабрани лекар до 30 дана спречености, 
а након овог периода − првостепена лекарска комисија.34 То, даље, зна-

32 ЗЗО, члан 74, став 1, тач. 3–4 и 6. Пред Европским судом правде испитавана је оправ-
даност квалификације компликација у вези са одржавањем трудноће као оправданог 
разлога за остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада која је 
нижа од 100% зараде, и то, у светлу забране дискриминације на основу пола. Тако 
је поводом случаја C–191/03 (North Western Health Board v. Margaret), између оста-
лог, изражено и мишљење да је послодавац дискриминисао запослену зато што јој 
је, након одласка на одсуство због спречености за рад услед компликација у вези са 
одржавањем трудноће, исплаћивао накнаду зараде која је, као и у случају спречености 
запослених за рад услед других болести, била нижа од зараде коју би запослена при-
мала да није било прекида рада. Закључено је да је третирање компликација у вези са 
одржавањем трудноће и других болести на исти начин супротно Директиви 76/207/
ЕЕЗ о једнаком поступању према мушкарцима и женама у погледу запошљавања и 
услова рада, и да, последично, исплата накнада нижих од 100% зараде запослени-
ма које имају компликације у вези са одржавањем трудноће успоставља непосредну 
дискриминацију, будући да погађа само жене (Opinion of Advocate-General Léger de-
livered on 2 December 2004). Ово мишљење није уважено у пресуди Европског суда 
правде у предметном случају, већ је Суд закључио да је за оцену законитости система 
исплате накнаде зараде за време спречености запослених за рад небитно да ли је 
узрок спречености повезан са трудноћом или не. Запослене које су, пре коришћења 
породиљског одсуства, спречене за рад због компликација у вези са одржавањем 
трудноће, у том смислу, немају право да против послодаваца истичу захтеве због 
дискриминације на основу пола, уколико се према њима поступа на исти начин као 
и према мушкарцима који су спречени за рад због болести, али само под условом 
да „висина накнаде није толико ниска да подрива циљ заштите запослених које су 
трудне“. Пресуда Европског суда правде од 8. септембра 2005. године (European Court 
Reports 2005, I–7631).

33 ЗЗО, члан 74, став 1, тач. 5 и 7.
34 ЗЗО, члан 151, став 1, тачка 11, члан 155, став 1, тачка 1 и чл. 171–172; Правилник 

о организацији и раду лекарских комисија (Службени гласник РС, бр. 44/06, 74/06, 
31/07, 37/08, 61/08, 115/08, 3/10, 45/10 и 100/2011), члан 10, став 1, тачка 1.
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чи да оправданост изостанка запосленог са рада непосредно зависи од 
стручне одлуке о постојању разлога за привремену спреченост за рад, 
тако да запослени може да докаже испуњеност услова за остваривање 
права на одсуство само на основу извештаја о привременој спречености 
за рад (дознаке) који издаје надлежни стручно-медицински орган. Овај 
извештај представља и основ за исплату накнаде зараде, осим уколико, 
због хитности случаја и тежине обољења, један од двају надлежних ор-
гана није ценио привремену спреченост за рад, већ је о накнади зараде 
одлучила филијала Републичког фонда за здравствено осигурање, одно-
сно послодавац, на основу накнадне оцене надлежног органа.35 С тим 
у вези, ваља имати у виду да „постојање дознаке о привременој спре-
чености запосленог за рад не упућује аутоматски на закључак да нема 
злоупотребе боловања“, већ је дозвољено доказивати да чињенице које 
су изнете у овој јавној исправи нису истините.36 То, коначно, значи да 
суд може да проверава истиност података из дознаке, уколико посумња 
у њихову тачност, будући да од тога зависи одговорност запосленог (и/
или изабраног лекара), као и законитост отказа уговора о раду због зло-
употребе права на одсуство због привремене спречености за рад.

Радно законодавство не садржи посебне одредбе о поступку 
утврђивања, односно доказивања, околности због којих запосленом 
припада право на одсуство због привремене спречености за рад, али 
предвиђа одређене мере надзора над коришћењем овог права. У том 
смислу, најпре, ваља указати на обавезу запосленог да одмах пријави 
своју болест или повреду послодавцу. Ипак, запослени ће имати пра-
во на накнаду зараде, такође, од настанка спречености за рад, и ако су 
прилике такве да, ни уз најбољу вољу, није могао одмах да изврши ту 
пријаву, већ ју је учинио чим је то постало могуће.37 Послодавац, сто-
га, може да захтева од запосленог који не долази на посао оправдање 
за изостанак, и да му, у недостатку оправдања, откаже уговор о раду, 

35 ЗЗО, члан 170; Правилник о начину и поступку остваривања права из обавез-
ног здравственог осигурања (Службени гласник РС, бр. 10/2010, 18/2010, 46/2010, 
52/2010, 80/2010 и 60/2011), чл. 81–82. Више о правној природи одлуке о постојању 
разлога за привремену спреченост за рад и утицају ове одлуке на остваривање пра-
ва на одсуство са рада вид. у: Lea Zore, „Učinki odločitev pristojnih organov o obstoju 
zdravstvenih razlogov za zadržanost od dela v delovnih sporih“, Delavci in delodajalci, бр. 
1/2007, стр. 33–54.

36 Решење Врховног суда Србије, Рев. 573/93, од 4. марта 1993. године, нав. према: З. 
Ивошевић, Б. Шундерић, О. Милисављевић, нав. дело, стр. 73.

37 Тако је, у складу са одредбом члана 103 ЗР, запослени дужан да, најкасније у року 
од три дана од дана наступања привремене спречености за рад, о томе достави 
послодавцу потврду лекара у којој је опредељено и време очекиване спречености 
за рад. У случају теже болести, уместо запосленог, потврду у том року достављају 
чланови његове уже породице или друга лица са којима он живи у породичном 
домаћинству, док је запослени који живи сам, дужан да достави потврду у року од 
три дана од престанка разлога који су га спречавали да то учини раније.
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будући да обавеза редовног доласка на посао, ради стављања радних 
способности на располагање послодавцу, спада у основне обавезе за-
посленог. Осим тога, послодавац који посумња у оправданост разлога 
за одсуство запосленог са рада може да поднесе приговор на оцену о 
привременој спречености запосленог за рад. Оцену о послодавчевом при-
говору на оцену изабраног лекара даје првостепена лекарска комисија, 
док другостепена лекарска комисија испитује правилност оцене прво-
степене комисије и даје оцену по приговору послодавца на чињенично 
стање које је утврдила потоња комисија.38 Истовремено, другостепена 
лекарска комисија може да врши ревизију права на накнаду зараде, као 
и вештачење у вези са овим правом, по захтеву послодавца, матичне 
филијале или Републичког фонда за здравствено осигурање.

Поред ових ограничења, законодавци настоје да и на друге начи-
не ограниче (и казне) злоупотребе права на одсуство и накнаду зара-
де. Важну границу у коришћењу ових права, тако, успоставља обаве-
за запосленог да се за време спречености за рад придржава лекарских 
упутстава и предузима мере прописане терапије. Овоме ваља додати 
и обавезу запосленог да се у опредељеном периоду уздржи од свих ак-
тивности за које није овлашћен, а, затим, и његову обавезу да се под-
вргне контроли, која подразумева одлазак на контролни преглед код ле-
карске комисије, као и право исплатиоца накнаде зараде да организују 
обилазак запосленог који је на боловању не би ли се проверило да ли 
се он налази у месту пребивалишта, да ли се бави неком активношћу 
и сл. С тим у везу, ваља приметити да се у литератури прави разли-
ка између медицинске и административне контроле коришћења права 
на одсуство. Тако, у погледу осигураника, први вид контроле има за 
циљ верификацију медицинске оправданости престација из обавезног 
здравственог осигурања, док је административна контрола усмерена на 
верификацију присуства осигураника у његовом дому, односно у месту 
пребивалишта или боравишта.39

38 Послодавчев приговор нема суспензивно дејство, већ је запослени дужан да по-
ступа у складу са одлуком изабраног лекара или првостепене лекарске комисије, 
независно од захтева послодавца који сумња да постоје оправдани разлози за од-
суство запосленог са рада. Вид.: ЗР, члан 103, став 5; ЗЗО, члан 163; Правилник о 
организацији и раду лекарских комисија (Службени гласник РС, бр. 44/06, 74/06, 
31/07, 37/08, 61/08, 115/08, 3/10, 45/10 и 100/2011), члан 10, став 1, тачка 2 и члан 
11.

39 Jean-Jacques Dupeyroux, Michel Borgetto, Robert Lafore, Rolande Ruellan, Droit de la 
sécurité sociale, 15e édition, Dalloz, Paris, 2005, стр. 487 и 565. У том смислу, посебно 
је интересанто указати на смернице Међународне организације рада које се односе 
на надзор над здрављем радника. Њима је потврђено да послодавци не би требало 
да захтевају од стручњака медицине рада ангажованих у одређеном предузећу да 
учествују у контроли боловања, као ни у верификацији разлога одсуства запослених 
са рада. Улога стручњака медицине рада би, уместо тога, требало да буде ограничена 
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Одговарајуће границе у вршењу права на плаћено одсуство по-
тврђене су и у домаћем радном и социјалном законодавству. Ово тим 
пре што је недавно усвојен и подзаконски акт који треба да допринесе 
уједначавању праксе рада лекарских комисија у погледу утврђивања ду-
жине боловања за случајеве у којима спреченост за рад траје дуже од 30 
дана.40 Осим тога, превенцији злоупотребе права на боловање допри-
носи и егземплификативно набрајање случајева злоупотребе права на 
боловање у Закону о здравственом осигурању,41 док је кривичним за-
конодавством предвиђено кажњавање осигураника који „симулирањем 
или проузроковањем болести или неспособности за рад или на други 
противправан начин постигне да му се призна неко право из социјалног 
осигурања које му по закону или другим прописима или општим актима 
не припада“.42 На другој страни, одредбама радног законодавства 
„злоупотреба права на одсуство због привремене спречености за рад“ 
изричито је утврђена као оправдани разлог за отказ уговора о раду. 
Послодавац, при том, може да откаже уговор о раду само у случају 
абузивног понашања запосленог за време привремене спречености за 
рад, будући да трајна спреченост запосленог за рад представља основ 
престанка радног односа независно од воље запосленог и послодавца.43

на саветовање послодавца или радничких представника о здравственом стању 
радникâ у предузећу и здравственим проблемима који утичу на њихову способност 
за рад, због чега им подаци о боловањима могу бити доступни само ради уочавања 
могућих веза између разлога за одсуство и ризика који угрожавају здравље радика 
на месту рада (International Labour Organization, Technical and ethical guidelines 
for workers’ health surveillance, „Occupational Safety and Health Series“, No. 72, In-
ternational Labour Offi  ce, Geneva, 1998, тач. 3.21–3.23). У литератури се наведена 
ограничења објашњавају у светлу озбиљних етичких дилема које прате захтев да 
стручњак медицине рада, у име послодавца, верификује разлоге за одсуство које је 
већ утврдио изабрани лекар или лекарска комисија. Одговарајући захтев значајно 
утиче на природу односа између стручњака медицине рада (лекара или другог 
здравственог радника) и запосленог (као пацијента), доводећи у питање поверење 
као главни предуслов за отворену комуникацију између пацијента и здравственог 
радника, због чега постоји бојазан да ће запослени, желећи да „потврде“ своју 
честитост и лојалност послодавцу, преувеличавати симптоме болести или одбијати 
да говоре о евентуалним другим (нездравственим) разлозима који су утицали на 
њихово одсуство са рада. S. C Whitaker, нав. чланак, стр. 422.

40 Правилник о медицинско-доктринарним стандардима за утврђивање привремене 
спречености за рад (Службени гласник РС, бр. 100/11).

41 Вид. ЗЗО, члан 85, став 1.
42 Кривични законик (Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 111/09), 

члан 168; за анализу ове одредбе вид. Зоран Стојановић, Коментар Кривичног за-
коника, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2006, стр. 413–414.

43 ЗР, члан 176, тачка 1. 
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IV Привремена спреченост запосленог за рад и престанак 
радног односа

Здравствено стање запосленог чини саставни део његовог при-
ватног живота. Оно, отуда, не сме бити разлог за узнемиравање запо-
сленог било каквом врстом индискреције и мешања других, због чега 
ни податке о здравственом стању запосленог не треба a priori сматра-
ти подацима од непосредног значаја за извршавање престације рада.44 
То је, заједно са настојањем да се елиминише дискриминација радника 
на основу здравственог стања и инвалидитета, определило и домаћег 
законодавца да одступи од квалификације опште здравствене способ-
ности као општег услова за заснивање радног односа.45 Здравствено 
стање радника, стога, може бити утврђено само као посебан услов за 
заснивање радног односа, с тим што ће број података које послодавац 
може да прикупља зависити од професионалних захтева који важе за 
обављање сваког посла понаособ.46 То, даље, значи да из чињенице да се 
уговор о раду закључује intuitu personae произлази и право послодавца 
да сазна и одређене податке о здравственом стању запослених, с тим 
што није могуће сачињавање неке исцрпне листе изузетних случајева у 
којима је послодавцу допуштено њихово прикупљање. Уместо тога, по-
слодавац, у складу са начелом умесности (оправданости, подесности) 
и професионалне нужности, може да тражи од запослених предметне 
податке само ако су испуњена два кумулативно одређена услова: да су 
подаци непосредно повезани са повереним пословима и да су неопход-
ни за процену професионалних способности радника.47 То, прецизније, 

44 International Labour Conference, 83rd Session, 1996, Report III (Part 4B), Equality in 
employment and occupation. General Survey by the Committee of Experts on the Ap-
plication of Conventions and Recommendations, Geneva, 1996, став 57. 

45 Бранко Лубарда, „Социјална права и достојанство на раду“, Радно и социјално пра-
во, бр. 1/2008, стр. 15.

46 Тако се, примера ради, од кандидата за обављање послова у којима запослени до-
лази у додир са храном могу тражити подаци о евентуалним инфективним и дру-
гим преносивим болестима; од кандидата за послове у нуклеарним електранама се, 
поред строгих здравствених прегледа, могу захтевати и информације о обољевању 
њихових чланова породице од канцера; од кандидата за послове који подразумевају 
ношење оружја, послове пилота, рониоца и друге послове са повећаним ризиком 
могу се тражити посебне психофизичке способности, док послодавац који је упу-
тио своје раднике да обављају послове у тзв. државама трећег света има оправдани 
разлог да захтева извештај о вакцинацији деташираних радника против одређених 
болести. Више о праву кандидата за запослење и запосленог на ћутање, па, и давање 
нетачног одговора, о чињеницама које се тичу њиховог здравственог стања, а нису 
у непосредној вези са радним односом вид. у S. Bourgeot, P.-Y. Verkindt, нав. чланак, 
стр. 58–59.

47 „У току поступка запошљавања, прикупљени подаци требало би да су ограниче-
ни на оне који су неопходни за процену подесности потенцијалних кандидата и 
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значи да је послодавцима допуштено да траже од запосленог или канди-
дата за запослење податке о здравственом стању само ако је то потреб-
но ради процене способности за обављање (садашњег или будућег) посла, 
односно ради испуњавања захтева из области безбедности и здравља 
на раду, као и ради остваривања социјалних давања.48

Поред забране прикупљања података о здравственом стању запо-
слених, заштита права на поштовање приватног живота подразумева да 
здравствено стање запосленог не може бити оправдан разлог за преста-
нак радног односа, и, a fortiori, не може бити разлог за дисциплинско 
кажњавање запосленог.49 То је Саватијеа (Jean Savatier) инспирисало да 
формулише правило о „дисциплинском имунитету“ чињеница из при-
ватног живота,50 које подразумева да послодавац нема право да запо-
сленом дâ отказ ни због остваривања права која му припадају за време 
привемене спречености за рад, у смислу одредби радног и социјалног 
законодавства. Свака другачија одлука била би санкционисана 
ништавошћу, чиме се, поред заштите сигурности запослења, обезбеђује 
и заштита права запослених на поштовање приватног живота и за-
штита њиховог здравља. У том смислу је и послодавцима у Републици 
Србији изричито забрањено да отпуштају запослене због привремене 
спречености за рад услед болести, несреће на раду или професионалног 
обољења.51

Чињеница да здравствено стање запосленог и његова привреме-
на спреченост за рад не могу бити оправдан разлог за отказ уговора 
о раду, не спречава послодавца да отпусти запосленог који предузима 
радње у циљу одобравања боловања противно његовој намени, као и 
запосленог који ово одсуство не користи за лечење и оздрављење. По-
слодавцу је, при том, препуштено да од случаја до случаја одлучи када 
ће одређени разлог повући за собом отпуштање запосленог, будући да 
поред озбиљних последица које производи за запослене (губитак извора 
основних или претежних средстава за живот), престанак радног одно-
са производи и одређене негативне последице по послодавца (трошко-

њихових професионалних могућности“. Recommendation No. R (89) 2 of the Com-
mittee of Ministers to Member States concerning the protection of personal data used for 
employment purposes, тачка 4.3. став 1.

48 Вид.: International Labour Organization, Protection of workers’ personal data. An ILO 
code of practice, International Labour Offi  ce, Geneva, 1997, тачка 6.7; Recommendation 
No. R (89) 2, тач. 10.2–10.6. 

49 Вид.: Конвенција Међународне организације рада број 158 о престанку радног од-
носа на иницијативу послодавца (Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 
4/84), члан 5.

50 Jean Savatier, „Porté de l’immunité disciplinaire du salarié pour les actes de sa vie person-
nelle: Cass. soc., 25 et 26 février 2003“, Droit social, бр. 6/2003, стр. 629. 

51 ЗР, члан 183, тачка 1.
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ви посредовања у запошљавању, запошљавања и обуке новог радника 
и сл.). С тим у вези, ваља имати у виду да је у српском радном зако-
нодавству, питање отказа уговора о раду уређено по моделу стандар-
да садржаних у Конвенцији Међународне организације рада број 158, 
која, као потврђени међународни уговор, чини саставни део правног 
поретка Републике Србије. Захтеви из ове конвенције потврђени су и у 
Ревидираној европској социјалној повељи,52 због чега се законска пра-
вила о отказу морају посматрати као интегрални део корпуса људских 
права зајемчених међународним инструменатима за заштиту људских 
права и Уставом (члан 60, став 4).

Наш законодавац, при том, квалификује злоупотребу права на 
боловање као посебан односно самосталан отказни разлог („ако за-
послени злоупотреби право на одсуство због привремене спречено-
сти за рад“),53 иако има основа да се она, заједно са другим облицима 
нелојалног понашања запосленог, разуме и као повреда радне обавезе.54 
Злоупотреба права на одсуство због привремене спречености за рад 
се, при том, не може претпостављати, већ послодавац мора да изведе 
одређене процесне радње како би утврдио постојање разлога за отказ. У 
том смислу, ваља истаћи и обавезу послодавца да пре отказа уговора о 
раду писаним путем упозори запосленог на постојање разлога за сумњу 
о злоупотреби права на одсуство.55 Такво решење може се разумети и 

52 Ревидирана европска социјална повеља (Службени гласник РС, бр. 42/09), члан 24.
53 ЗР, члан 179 тачка 6.
54 Тако и International Labour Conference, 67th Session, Report VIII (1). Termination of em-

ployment at the initiative of the employer, International Labour Offi  ce, Geneva, 1981, стр. 
21. Иако су, по правилу, ограничени на место рада и радно време, место и време 
извршења повреде радне обавезе могу имати и друге одреднице, под условом да је 
радња повреде или њена последица повезана са радом. У том смислу се „понашање 
радника ван радног времена и радног места може утврдити као повреда радне 
обавезе само ако има или може имати негативан утицај на процес рада, међусобне 
односе на раду и извршавање радних обавеза“ (Одлука Уставног суда Војводине 
У–171/83, нав. према: Предраг Јовановић, Радно право, пето издање, ЈП „Службени 
гласник“, Београд, 2003, стр. 303).

55 ЗР, члан 180; за могуће тумачење ове одредбе вид.: Боривоје Живковић, „О 
упозорењу“, Радно и социјално право, бр. 1–6/2005, стр. 315–330. Интересантно је 
уочити да, по схватању судске праксе немачког Савезног суда за радне спорове, 
послодавац изузетно може запосленом да откаже уговор о раду без претходног 
упозорења уколико запослени, упркос „неприкривеној“ спречености за рад, за вре-
ме боловања обавља неку активност за друго лице. У свим осталим случајевима, 
послодавац има обавезу да упозори одсутног радника који обавља неку активност 
за друго лице да сумња у оправданост његове спреченост за рад, тако да се од запо-
сленог очекује да прецизно објасни разлоге због којих није у могућности да обавља 
послове за послодавца, иако је у стању да за друго лице обавља привредну или 
другу активност. Пресуда од 26. августа 1993. године, DB 1994, стр. 2534, нав. према 
G. Halbach, N. Paland, R. Schwedes, O. Wlotzke, нав. дело, 1994, стр. 119–120. 
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као гарантија поступности у кажњавању запосленог, барем, када је реч 
о понашању чија је природа таква да запослени може да настави рад 
код послодавца. У тим случајевима, упозорење има карактер превентив-
не мере, која треба да спречи понављање недопуштеног понашања.56 И 
супротно, у случају најтежих повреда радних обавеза, упозорење нема 
корективну функцију, већ треба да омогући запосленом да се изјасни о 
наводима послодавца да су се стекли услови за отказ, будући да је рок за 
давање одговора на упозорење обавезни елемент садржаја упозорења. 
Тиме се стварају услови за примену гарантије права на одбрану, као и 
услови за примену међународних радних стандарда заштите запослених 
у случају отказа уговора о раду због понашања запосленог.57

За разлику од упоредноправних решења, која подразумевају да 
се матичним законом за област радних односа таксативно или, ба-
рем, само егземплификативно, набрајају понашања којима запослени 
злоупотребљава права на одсуство,58 домаћи законодавац предметни 
отказни разлог наводи као „злоупотребу права на одсуство због привре-
мене спречености за рад“. Садржина овог отказног разлога, отуда, остаје 
нејасна, а могуће полазиште у њеном откривању може представљати 
констатација да се у домаћем законодавству, под називом „злоупотре-
ба права“ подразумева вршење права противно циљу због кога је оно 
законом установљено или признато.59 С тим у вези, отвара се питање 
да ли и отказни разлог који је у Закону о раду именован као „злоупо-
треба права на одсуство због привремене спречености за рад“ постоји 
само у случају противциљног вршења права на плаћено одсуство са 
рада, или су њиме покривени и други видови абузивног вршења права 
на боловање. Ову дилему у значајној мери релативизује чињеница да се 
у абузивном понашању запосленог, по правилу, стиче више разлога не-

56 Боривоје Шундерић, „Функције послодавца“, Право и привреда, бр. 5–8/2002, стр. 
891.

57 Вид.: Конвенција МОР-а број 158 (Службени лист СФРЈ – Међународни уговори, бр. 
4/84), члан 7; Препорука МОР-а број 166, тач. 7–13. 

58 Тако, примера ради, у словеначком Закону о радним односима (Zakon o delovnih 
razmerjih, Uradni list, št. 42/02, 103/07), одговарајући отказни разлог постоји ако „за-
послени за време одсуства са рада због болести или повреде не поштује упутства 
надлежног лекара односно надлежне здравствене комисије, или ако за то време 
обавља лукративни рад, или ако без одобрења надлежног лекара односно надлеж-
не лекарске комисије одпутује из свог места становања“ (члан 111, став 1, алинеја 
8). За анализу ове одредбе вид. у: Darja Senčur Peček, Nataša Belopavlovič, Miran 
Kalič, Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) s komentarjem, GV Založba, Ljubljana, 2008, 
стр. 530–539.

59 Закон о облигационим односима (Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 
57/89, Службени лист СРЈ, бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99 и 44/99, и Службени лист 
СЦГ, бр. 1/03), члан 13.
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допуштености вршења права на одсуство, тако да ће оно у исто време 
бити и противциљно и противречно (нпр. у случају обављања професи-
оналне или друге делатности за другог, упркос спречености запосленог 
за рад) и сл. На другој страни, остаје нејасан однос предметне одред-
бе Закона о раду и одредбе Закона о здравственом осигурању којом су 
утврђени случајеви у којима осигуранику не припада право на накнаду 
зараде, без обзира на њеног исплатиоца. Ово посебно стога што Зако-
ном о раду није утврђен, чак, ни непрецизан, опис садржине права на 
одсуство због привремене спречености за рад, нити је прецизирано да 
ли је за постојање злоупотребе потребно да коришћење права шкоди 
послодавцу, у смислу штете или неке друге неповољне последице.60 А та 
недореченост скопчана је са тешкоћама да се у пракси прецизно утврди 
постојање злоупотребе права на плаћено одсуство, будући да послодав-
ци у својим једностраним актима, а, исто вреди и за социјалне партнере 
и њихове колективне уговоре, по правилу, не утврђују понашања којима 
запослени одступа од циља права на плаћено одсуство из здравствених 
разлога. Тај недостатак могао би бити превазиђен уколико би поједина 
абузивна понашања била exempli causa наведена у Закону о раду, одно-
сно у колективном уговору или у једностраном акту послодавца. Посло-
давци и запослени би тада имали јаснију слику о интересима који треба 
да се остваре квалификацијом злоупотребе боловања као оправданог 
отказног разлога,61 наравно, уз могућност отказа и у другим, нестан-
дардним случајевима недопуштеног вршења права на одсуство.

Ограничавању злоупотреба права на одсуство могло би доприне-
ти и детаљније уређивање контроле наменског коришћења права на од-
суство због привремене спречености за рад. При том, ваља имати у виду 
да се непостојање законских правила којима би био детаљније уређен 
поступак контроле боловања редовно тумачи као могућност исплати-

60 У том смислу, интересантно је указати на став француског Касационог суда о по-
везаности права из радног односа и социјалноправног односа. Социјално одељење 
овог суда сматра да непоштовање обавеза које за запосленог као осигураника 
здравственог осигурања произлазе из социјалноправног односа, само по себи, не 
представља оправдан разлог за отказ. Уместо тога, одређено понашање може да се 
квалификује као ваљан отказни разлог само ако одговарајуће чињенице погађају 
послодавца, тј. ако озбиљно повређују интересе предузећа. D. Gatumel, нав. дело, 
стр. 127.

61 Иако делотворно функционисање забране злоупотребе права није нужно условљено 
таксативним набрајањем свих интереса којима одређено право служи, потреба да 
се обезбеди правна сигурност претпоставља конкретизацију забране злоупотребе 
права посебним правилима колико год је то могуће, „да би се могло унапред ра-
чунати бар с тиме који су аспекти релевантни код оцене не/допуштености вршења 
права“. Владимир В. Водинелић, Такозвана злоупотреба права, Номос, Београд, 
1997, стр. 63.
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лаца накнаде зараде (послодавца и носиоца здравственог осигурања) 
да сами уреде ово питање, и то, сваки за време за које запосленом 
исплаћују накнаду зараде.62 То, међутим, не значи и апсолутну слобо-
ду ових субјеката, већ њихова нормативна овлашћења у овој области 
морају бити ограничена. Минималну границу, у том смислу, успоставља 
начело сразмерности, које подразумева да контрола боловања може 
бити допуштена само уколико, својим обимом и садржином, одго-
вара намени ове мере, и то, уз минимални уплив у приватну сферу 
запосленог.63 Но, и поред тог ограничења остаје отворено питање да ли, 
пре контролног обиласка, запослени мора бити упозорен да исплати-
лац накнаде зараде сумња да постоји злоупотреба права на одсуство, а, 
затим, и какве последице производи одлука запосленог да не омогући 
спровођење контролног обиласка. Једнако важним чини се и питање на-
чина на који послодавац може да контролише да ли се запослени прид-
ржава упутстава изабраног лекара или првостепене лекарске комисије о 
понашању за време спречености за рад, попут упутства о неопходности 
строгог мировања или одмарања, (не)допуштености одређених покре-
та, (не)дозвољености одласка у шетњу и сл. Ово стога што је запослени 
дужан да се придржава лекарских упутстава, ризикујући да, у супрот-
ном, буде кажњен за злоупотребу боловања,64 с тим што је у домаћој 

62 Миливоје Стаматовић, Војислав Ралевић, Закон о здравственој заштити: Прируч-
ник са коментаром, судском праксом, службеним појашњењима и прилозима, Гра-
фосрем, Шид, 1980, стр. 100. 

63 Luka Tičar, „Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti v delovni zakonodaji“, Delavci in 
delodajalci, бр. 2–3/2007, стр. 224 и 230.

64 Ово тим пре што је сваки пацијент, у смислу одредби Закона о здравственој зашти-
ти (Службени гласник РС, бр. 107/2005, 88/2010, 99/2010 и 57/2011) дужан да се, при 
остваривању здравствене заштите, „придржава упутстава и предузима мере про-
писане терапије од стране надлежног здравственог радника“ (члан 43). Законом о 
здравственом осигурању није, међутим, непосредно утврђена обавеза осиграника 
да се за време привремене спречености за рад придржава упутства за лечење, већ 
она произлази из одредаба о забрани, односно обустави исплате накнаде зараде 
осигуранику за кога изабрани лекар или лекарска комисија утврде да не поступа 
по упутству за лечење (ЗЗО, члан 85, став 1, тачка 7). С тим у вези, ваља имати 
у виду да је, због настојања законодаваца да утичу на смањење броја боловања, 
здравствено законодавство у неким државама новелирано на начин да је испла-
та накнаде зараде изричито условљена поштовањем обавезе придржавања лекар-
ских упутстава. Такво решење је, нпр. усвојено у француском законодавству, где 
је осигураник дужан да се придржава лекарских упутстава, да одлази на контроле 
које организујe служба за медицинску контролу, да поштује распоред дозвољених 
излазака и да се уздржи од свих активности за које није овлашћен. До усвајања 
предметне законске новеле (Loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, члан L. 
323–6), ове обавезе осигураника биле су утврђене општим актима носилаца здрав-
ственог осигурања, заједно са мерама (медицинске и административне) контроле, 
и правом носиоца здравственог осигурања да осигураника казни обустављањем 
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судској пракси афирмисан став да „непоступање по упуту лекара може, 
али и не мора бити знак злоупотребе боловања“, будући да представља 
„индицију која без поузданих доказа не може бити довољна за закључак 
о постојању повреде радне обавезе“.65 Претња казном постоји и у 
случају напуштања стана и, нарочито, у погледу напуштања места пре-
бивалишта или боравишта за време спречености запосленог за рад. Од 
овог правила се, међутим, одступа уколико је излазак из стана, односно 
напуштање места пребивалишта и боравишта потребно због одласка 
запосленог на здравствене прегледе, као и ако су изабрани лекар или 
лекарска комисија утврдили да такво понашање не штети оздрављењу 
и опоравку запосленог. То, даље, значи да запослени који за време при-
времене спречености за рад жели да отпутује из места пребивалишта 
или боравишта мора да за тај подухват добије одобрење лекара или 
лекарске комисије, будући да у супротном одступа од циља права на 
боловање. Истовремено, овај изузетак подразумева да одсуство запо-
сленог приликом контролног обиласка, само по себи, не прејудицира 
непоштовање лекарских упутстава, односно недопуштено коришћење 
права на одсуство.66 Доследна примена ових правила и његовог изу-
зетка скопчана је, међутим, са озбиљним проблемима, пре свега стога 
што изабрани лекар или лекарска комисија често пропуштају да запо-
сленима дају упутства о понашању за време спречености за рад. Осим 
тога, њихова упутства могу бити непрецизна и неодређена, што додатно 
отежава чињеница да их здравствени радници, редовно, дају само усме-
но. Законодавци, при том, не уређују питање начина на који послодавац 
може поуздано да закључи да ли запослени одступа од ових упутста-
ва, као и да ли му је надлежни стручно-медицински орган допустио да 
путује, упркос томе што је податак о упутствима и дозволи од пресуд-
ног значаја за послодавчеву оцену о допуштености коришћења права 
на одсуство.67 Ово тим пре што је, у складу са правилима о заштити 

исплате свих или дела дугованих накнада зарада (фр. indemnités journalières). J.-J. 
Dupeyroux, M. Borgetto, R. Lafore, R. Ruellan, нав. дело, стр. 487.

65 Овај став је заузет поводом одлучивања о законитости отказа који је послодавац 
дао запосленом само зато што се није подвргао лабораторијској анализи на коју је 
био упућен (Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 2717/92, од 27. августа 1992. годи-
не, нав. према: З. Ивошевић, Б. Шундерић, О. Милисављевић, нав. дело, стр. 74). 
Слично је резоновао и немачки Савезни суд за радне спорове, када је закључио 
да одбијање запосленог да се подвргне медицинском испитивању, само по себи, не 
може представљати довољан и оправдан разлог да послодавац обустави исплату на-
кнаде зараде, али може представљати један од критеријума за процену сиутације у 
којој послодавац сумња у оправданост спречености запосленог за рад (пресуда од 
3. октобра 1972, DB 1973, стр. 144, нав. према G. Halbach, N. Paland, R. Schwedes, O. 
Wlotzke, нав. дело, 1994, стр. 123). 

66 L. Tičar, нав. чланак, стр. 225.
67 Ibid.
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осетљивих података о личности, лекарима забрањено да другим лицима 
саопштавају податке о здравственом стању запосленог и одговарајућим 
дијагностичким и терапијским процедурама. Ти подаци о запосленом 
као пацијенту представљају службену тајну, а лекари могу да се осло-
боде обавезе њеног чувања само на основу писменог или другог јасно и 
недвосмислено изреченог пристанка запосленог, или одлуком суда. От-
уда се у упоредном праву, послодавчева процена поштовања лекарских 
упутстава за време одсуства своди, по правилу, само на констатацију 
да ли је запослени приликом контролног обиласка био у свом стану 
или не.68 Коначна оцена о постојању злоупотребе ће, при том, зависи-
ти од тога да ли је кретање контраиндикација болести од које запосле-
ни болује, будући да се у случају позитивног одговора спречава раније 
оздрављење и одлаже повратак запосленог на рад.69 Ако болест запо-
сленог не изискује стално лежање или строго мировање, одсуство за-
посленог из стана приликом контролног обиласка не представља знак 
злоупотребе права на одсуство.70

V Закључак

Заштита запослених за случај отказа претпоставља успостављање 
равнотеже између захтева за поштовањем достојанства запосленог и 
сигурношћу запослења, са једне стране, и захтева за очувањем посло-
давчеве аутономије у питањима која утичу на обављање његове делатно-

68 То потврђује и велики број пресуда словеначких судова донетих у вези са (ванред-
ним) отказом уговора о раду због злоупотребе боловања. L. Tičar, нав. чланак, стр. 
223.

69 Решење Суда удруженог рада Хрватске, бр. Сж–1171/85 од 22. марта 1985. године. У 
том смислу се не може квалификовати као злоупотреба боловања путовање запо-
сленог на море, ради бржег и успешнијег оздрављења, чак и када је рехабилитација 
спроведена без стручног надзора (Одлука Суда удруженог рада Хрватске, бр. 
Сж–5815/85 од 22. децембра 1985. године). Нав. према: Jadranko Crnić, Disciplinska 
odgovornost radnika. Primjena novela ZUR-a, republičkih i pokrajinskih propisa o 
disciplinskoj odgovornosti, Informator, Zagreb, 1988, стр. 87–88. 

70 Тако, примера ради, нема злоупотребе ако, приликом контролног обиласка, запо-
слени није затечен код куће зато што је у то време био на контролном лекарском 
прегледу, након којег је свратио да плати порез, а врста болести због које је спречен 
за рад не претпоставља строго мировање. Право на боловање не злоупотребљава 
ни запослени који, приликом контролног обиласка, није затечен код куће, а ко-
ристи одсусутво са рада због сумње у могућност рецидива реуматске грознице. 
Овој квалификацији би, супротно, имало места да је код запосленог постојао отво-
рени процес болести која изискује стално лежање (пресуда Врховног суда Србије, 
Рев. 856/94, од 16. марта 1994. године, нав. према: З. Ивошевић, Б. Шундерић, О. 
Милисављевић, нав. дело, стр. 73).
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сти, са друге стране. Потоњи захтев укључује и послодавчево право на 
отпуштање запослених из оправданих разлога који се тичу способности 
и понашања запослених или потреба послодавца. Оправданим отказ-
ним разлогом који се односи на понашање запосленог сматра се и злоу-
потреба права на одсуство због привремене спречености за рад. Ово 
стога што у случају злоупотребе, запослени неосновано стиче одређене 
повластице или на други начин остварује интересе који су другачији 
од интереса ради којих су запосленима признати право на одсуство са 
рада и право на накнаду зараде. Правни поредак, стога, не може да под-
ржи да се ова права користе ради остваривања интереса који се не тичу 
лечења и опоравака запослених, односно унапређења њиховог здрав-
ственог стања и продуктивности. Из тог разлога, запослени може да 
буде кажњен престанком радног односа уколико његово понашање за 
време привремене спречености за рад има обележје злоупотребе.

Примена овог оправданог отказног разлога скопчана је, међутим, 
са многим проблемима. Већина тих проблема везује се за непрецизност 
критеријума злоупотребе права на одсуство због привремене спречено-
сти за рад. Томе ваља додати и недовољну усклађеност одредаба рад-
ног и социјалног законодавства којима се уређују различити аспекти 
привремене спречености запосленог за рад, као и неуређеност контро-
ле коришћења права на одсуство, посебно у делу који се тиче провере 
поступања запослених у складу са лекарским упутствима и напуштања 
места пребивалишта или боравишта без дозволе надлежног стручно-
медицинског органа. Чини се да би отклањање ових нејасноћа и недо-
речености могло значајније да допринесе делотворном ограничавању и 
кажњавању абузивних понашања запослених за време одсуства са рада. 
Осим тога, одређени допринос смањењу броја боловања може дати и 
доследнија примена правила о одговорности послодавца за превенцију 
ризика и друге аспекте безбедности и здравља на раду, будући да 
пребацивање обавезе исплате накнаде зараде у првим недељама спрече-
ности за рад на послодавце за њих представља финансијски „подстрек“ 
да предузимају мере које доприносе превенцији ризика, унапређењу 
квалитета услова рада и делотворнијој контроли наменског коришћења 
боловања. Истовремено, спречавању злоупотреба права на плаћено од-
суство доприноси и израда и примена савремених стручних критеријума 
за оцењивање привремене спречености за рад, како би се омогућило да 
запослени остварују право на плаћено одсуство само онда када за то 
постоје оправдани разлози и само за време док их ти разлози стварно 
спречавају да обављају послове за послодавца. Отуда има места захтеву 
да приликом уређивања и примене радноправних и социјалноправних 
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института који се непосредно или посредно тичу привремене спречено-
сти за рад, као и приликом њиховог прилагођавања развојним потреба-
ма друштва (нарочито, у светлу захтева за успостављањем и очувањем 
финансијске равнотеже система здравственог осигурања), не сме бити 
нарушен дух радног и социјалног права. То, нарочито, подразумева да 
се у радном и социјалном законодавству и пракси не смеју изневерити 
циљеви права на одсуство са рада због привремене спречености за рад, 
који су сконцентриани око очувања и унапређења здравља запослених, 
обезбеђивања њихове економске и социјалне сигурности (сигурност 
прихода и сигурност запослења) и уклањања дискриминације запосле-
них на основу здравственог стања (и породичних обавеза).

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

(IM)PERMISSIBLE EXERCISE OF RIGHT TO PAID 
SICK LEAVE

Summary

Paid sick leave is a signifi cant benefi t to every employee who is absent 
from work because of illness. However, this benefi t is accompanied with a risk 
of abuse. For this reason, labour and social legislation provides many meas-
ures in order to eff ectively control and manage sick leave (employee’s report-
ing obligation concerning incapacity for work, employer’s request for an expert 
opinion in order to eliminate doubts about the employee’s incapacity for work, 
random checks on diagnosis of incapacity for work made by health care serv-
ice, control of the employee’s behaviour during his/her absence from work, etc.). 
Furthermore, in cases of abuse of sick leave, the health insurance organization 
can suspend the payment of wages compensations, while the employer has a 
right to dismissal for misconduct if employee has undertaken any act that has 
delayed recovery (and lengthened the period of wage compensation payment). 
Th e author emphasizes problems related to the abuse of the right to paid sick 
leave, and concludes that domestic legislator has not adopted legislation gov-
erning control of the employee’s behaviour during his/her absence from work. 
Th is situation raises many questions and cause uncertainty, so the next step in 
regulation of temporary inability to work for medical reasons should eliminate 
the uncertainty connected with the meaning and evidence of sick leave abuse in 
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Serbian labour and social law. Th e author concludes that the essential aim in 
combating sick leave abuse should be to prevent employees to enjoy any advan-
tages from their abusive acts and to ensure that employees should only use paid 
sick leave if it is justifi ed and for as long as necessary.

Key words: employee’s health or medical condition, suspension of the 
employment contract, wage compensation, abusive exercise of 
the right to leave, termination of employment, health insurance.
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ИЗАЗОВИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ: 
УПОРЕДНА ИСКУСТВА И РЕАЛНОСТ У СРБИЈИ

Резиме

Аутор, полазећи од проблема светске економске кризе, стања у ев-
розони и ситуације у Србији, обрађује у овом раду горућу тему проблема 
незапослености. Акценат је, при том, стављен на положај младих, који 
представљају посебно сензитивну групацију.

Истичући у први план стање у земљама Европске уније, анализирају 
се досадашњи резултати истраживања Међународног удружења за 
социјално осигурање. Истовремено, аутор посебно истиче стање у 
Србији, а у научној обради овог проблема покушава да, историјским, со-
циолошким и правно-економским аспектима, дâ оригинални допринос 
потенцијалним решењима.

Посебна пажња посвећена је дегенеративним променама у друшт-
ву (одлив мозгова, пораст криминалитета међу младима) изазваним 
овим проблемом. У том погледу аутор, истичући искуства европских 
држава у обезбеђивању права на социјално осигурање и помоћ незапо-
сленим младим грађанима, предлаже и даље спровођење ефикасних мера 
тзв. професионалне обуке и прве шансе у Републици Србији.

Kључне речи: oмладина, незапосленост, професионална обука, социјално 
обезбеђење.

Услед економске кризе, наглог старења становништва, појаве флек-
сибилних облика запошљавања на тржишту рада, као и честим проме-
нама у системима социјалне сигурности, нарочито у вези са повећањем 
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старосне доби за остваривање права на старосну пензију, све је већа 
стопа незапослености како у земљама чланицама Европске уније, тако 
и у Србији. Висока стопа незапослености је посебно карактеристична 
за поједине категорије лица, као што су националне мањине, лица без 
одговарајућег образовања и квалификација и омладина старости између 
15 и 25 година.1 Проблем незапослености код младих је нарочито изра-
жен у последњих неколико година и понајвише се односи на млада лица, 
која су после завршених школа ступила на тржиште рада у потрази за 
првим запослењем које би им обезбедило неопходну егзистенцију и 
омогућило примену знања стеченог током образовања. Са друге стране, 
у највећем броју случајева послодавци одбијају да дају шансу младима. 
Најчешћи разлози за то су: опште-прихваћен став да младима на првом 
месту недостаје радно искуство, а затим и да нису у стању да на прави 
начин примене знања стечена током образовања.

Високе стопе незапослености међу младима постају све више гло-
бални проблем. На основу резултата истраживања, која су спроведена 
од стране Међународног удружења за социјално осигурање (ISSA) и 
EUROSTAT-a, стопа незапослености младих у мају 2010. године износи-
ла је 20,5% у Европској унији, што је двоструко више од укупне стопе 
незапослености у Унији, која је у том периоду била 9,6%.2 У Србији је 
стопа незапослености младих у последњих неколико година у сталном 
порасту. Према подацима Националне службе за запошљавање, сто-
па назепослености младих од 15 до 24 године је 2010. године износила 
46,1%, што је за скоро 4% више у односу на стопу незапослености у 2009. 
години.3 У вези са овим проблемом, 2001. године, под покровитељством 

1 John Baldock, Nick Manning, Sarah Vickerstaff  (ed.), Social Policy, third edition, Oxford 
University Press, 2007, стр. 153.

 Шта се заправо сматра младим човеком је питање на које се у свету рада тешко 
проналази адекватан одговор. Према стандардима Међународне организације 
рада, младим човеком се сматра лице до 24. године живота, док се у нашој земљи 
у складу са прописима о запошљавању и статистикама у вези са незапосленошћу 
младих, младим лицем сматра и лице до 30 година живота. 

2 Највећа стопа незапослености младих уочава се у Шпанији и износи 40%. У Белгији 
је 23% младих тренутно без посла, у Ирској 26,5%, у Шведској 25,9%, у Италији 
35,1%, у Словачкој 35,1. У афричким земљама је слична ситуација, па је тако само 
у Тунису од 2000. године до 2007., стопа незапослености младих утростручена са 
6,6% на 20% незапослених. Види: Corine Maeyaert, Unemployment insurance systems 
and youth employment policies, edited by ISSA, 2010, стр. 2.

 Опширније о проблему незаполености младих у свету: Global Employment Trends for 
Youth: 2011 Update, International Labour Organisation, Geneva, 2011.

3 Извештај о раду Националне службе за запошљавање за 2010. годину, Београд, 
фебруар 2011, стр. 3.

 Према статистикама Националне службе за запошљавање од јануара 2012. године, 
укупно је 764.166 незапослених лица, од чега 273.569 по први пут тражи запослење 
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Уједињених нација, Међународне организације рада и Светске банке, 
основана је посебна мрежа за запошљавање младих (Youth Employment 
Network) чији је примарни циљ, промовисање „пристојног и продуктив-
ног посла“ за младе који су тренутно без запослења.4

Различито дефинисање концепта незапослености, заштите на-
запослених лица и давања за случај незапослености уочава се код не-
колицине аутора, као и у више значајних међународних конвенција и 
повеља. Брајић сматра да када се говори о заштити незапослених „обич-
но мисли на заштиту оних који су способни да раде и којима је доходак 
из рада главни или једини извор прихода“.5 Са друге стране Питерс (Pi-
eters) дефинише давања за случај незапослености, као „права која стичу 
лица која се ослањају на плаћен рад, али која су остала без запослења 
или која не могу да нађу посао“.6 Највећи број теоретичара заступа 
становиште да се незапослено лице налази у стању социјалног ризика 
и да самим тим није у могућности да обезбеди минимум егзистенције 
за себе и за чланове своје породице. Искуства у Србији показују да се 
младо незапослено лице, које није у могућности, да заснује радни однос, 
не мора обавезно наћи у стању социјалног ризика, јер ће се, ако су у 
могућности, о том лицу и даље старати родитељи и обезбеђиваће му 
неопходна средства за живот као и током школовања. Проблем је што 
ће се незапослено младо лице у таквој ситуацији осећати на неки начин 
недовољно квалитетним у односу на своје вршњаке који су се можда 
већ и осамосталили у односу на родитеље, што често може произвести 
незадовољство и одређене видове депресије. Самопотврђивање је 
један од најзначајнијих предуслова успешне и остварене личности, 
чије потенцијале држава може да искористи. У таквим ситуацијама, 
омладина без запослења најчешће наставља да живи у породичним 
заједницама и услед тога се тешко одлучује на проширење породице. 
Према Митровићу „млади се не усуђују да формално склапају брак све 
док не дођу у прилику да нађу сигурно запослење и сопствени стан – а 

и нема никаквог радног искуства. Највећи број је младих: од 15–19 година укупно 
22.997 незапослених на евиденцији (21.684 без претходног радног искуства); од 
20–24 година укупно 84.141 незапослених на евиденцији (59.934 без претходног 
радног искуства); од 25–29 година укупно 104.266 незапослених на евиденцији 
(54.796 без претходног радног искуства).

4 Више информација о Youth Employment Network на адреси: http://www.ilo.org/pub-
lic/english/employment/yen/.

5 В. Брајић, Проблеми запошљавања у условима технолошког прогреса са посебним 
освртом на делатност Међународне организације рада, докторска дисертација, 
Београд, 1972, стр. 58.

6 D. Pieters, Th e Social Security Systems of the Member States of the European Union, In-
tersentia, Antwerp-Oxford-New York, 2002, стр. 36.
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такве прилике су веома ретке“.7 Све наведене околности посредно утичу 
и на демографију једне земље и свеопшти пад наталитета.

Сам социјални ризик незапослености, уједно и мере запошљавања, 
први пут се регулишу у оквиру посебних закона о осигурању лица која 
би остала без запослења почетком 20. века најпре у Француској (1905), 
Норвешкој (1906) и Данској (1907), а затим и у Енглеској где је уведе-
но обавезно осигурање незапослених 1911. године.8 На нашим просто-
рима незапослени су збрињавани посредством каса узајамних помоћи 
осниваних у оквиру радњи и предузећа, а после Првог светског рата и 
посредством јавних берзи рада.9 Занимљиво је да и поред најава зако-
нодаваца у новооснованој Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, оба-
везно осигурање за случај незапослености није предвиђено ни Законом 
о осигурању радника (1922), нити Законом о заштити радника (1922) 
у чијем се четвртом одељку регулише рад државних берзи рада које су 
у том периоду биле важан фактор у борби против незапослености.10 
Посебни закон којим би се јасно регулисао социјални ризик незапосле-
ности, као што је то учињено у законодавствима европских земаља у 
овом периоду развоја социјалног осигурања на нашим посторима није 
усвојен.11 Такође се у наведеним законима не уочавају ни посебне одред-
бе у вези са запошљавањем и обезбеђивањем омладине по завршетку 
школовања. Када је реч о подршци младима при проналажењу првог 
запослења, у обзир се могу узети поједине одредбе једног од првих аката 
у вези са обезбеђењем радника на овим просторима. Уредба о еснафима 
из 1847. године предвиђа испомоћ младим ученицима, које су мајстори 
обучавали за занат и не само то већ су некада били и дужни да о „њима 

7 М. Митровић, С. Бован, Основи социологије и социологија права, четврто издање, 
Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012, стр. 129.

8 Д. Вуковић, Системи социјалне сигурности, друго издање, Службени гласник, Бео-
град, 2002, стр. 134.

9 Опширније код: В. Петровић, Незапосленост и старање о незапосленима у 
Југославији до 1941. године, Савезни завод за социјално осигурање, Београд, 1957; 
М. Миленковић, Т. Миленковић, Запошљавање у Србији од зачетка до ослобођења 
земље 1944, књига I, Београд, 2002.

10 В. Петровић, нав. дело, стр. 71.
 Чл. 70–108, Закон о заштити радника од 28. фебруара 1922. године, објављено у 

Радничко законодавство – књига прва, треће издање, Издавачко предузеће Геце 
Кона, Београд, 1934.

11 Фрагментарно су обезбеђена одређена давања за незапослене у оквиру: Уредбе о 
организацији посредовања рада, давања помоћи беспосленим радницима и давања 
јефтиних зајмова за подизање радничких станова (1927), Наредбе о збрињавању 
незапослених радника и намештеника (1935) и Уредбе о збрињавању незапослених 
радника (1937). Види: Љ. Недељковић, Осигурање за случај незапослености у Репу-
блици Србији, магистарски рад, Београд, 2007, стр. 32–33.
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брину, да их васпитавају, одевају и на конак приме“.12 На овај начин из-
ражава се један од основних концепата социјалног осигурања, концепт 
солидарности, где су старији мајстори обучавали млађе и пружали им 
могућност да са стеченим знањем, а уз њихову помоћ и подршку, ступе 
на тржиште рада.

После Другог светског рата, концепт приоритетног запошљавања 
младих у самоуправљању био је актуелан све до 1989. године и усвајања 
Закона о основним правима из радног односа. У СФРЈ на снази су биле 
мере којима је била прописана обавеза за радне организације да запо-
сле одређени број младих радника.13 Основним законом о обавезном 
примању приправника у радним организацијама била је предвиђена 
обавеза за радне организације „да приме на рад у својству приправника, 
лица са завршеном високом и вишом школом и школом другог ступња, 
како би им се омогућило да на радном месту стекну радно искуство 
за самосталан рад у својој струци“.14 Концепт обавезног запошљавања 
младих преузет је из совјетског права, где су сва предузећа у СССР била 
дужна да запосле омладину која је стекла одређени степен образовања, 
а та обавеза би се одређивала у унапред дефинисаном проценту у одно-
су на број запослених радника и службеника у одређеном предузећу.15 
Сличан концепт је постојао и у Кини све до 1986. године, где се младима 
са завршеном школом, планском политиком расподеле рада гарантова-
ло сигурно запослење од стране државе.16 Овим путем је у тадашњим 
социјалистичким државама вршен један вид позитивне дискриминације 
према младима и на тај начин им се пружала могућност за сигурношћу 
запослења по стицању неопходног образовања. При избору кандидата 
у СФРЈ, у обзир су пре свега узимани социјални критеријуми и дужи-
на чекања запослења.17 На нашим просторима је према писању Козло-
вачког, Законом о радним односима из 1957. била прописана и новчана 

12 Чл. 9, Уредба о еснафима, Сборник закона и уредба издани у књажевству Србском 
од 1. јануара 1847. до конца децембра 1848, Београд, 1849.

13 Н. Тинтић, Радно и социјално право, књига прва: радни односи (II), Народне нови-
не, Загреб, 1972, стр. 99.

14 Чл. 1, Основни закон о обавезном примању приправника у радним организацијама, 
Сл. лист СФРЈ, бр 54/67, 2/68 и 26/68.

15 Ibid.
16 По напуштању овог концепта, дошло је до рапидног пораста стопе незапослености 

младих старости између 16 и 25 година. Према Вуковићевој, од 1983. године, 80% 
незапослених су управо млади са завршеном школом. Д. Вуковић, нав. дело, стр. 
363–364.

17 Ж. Маравић, „Приоритет при запошљавању“, Продуктивно запошљавање запосле-
них и незапослених кадрова, Привредна комора СР Хрватске, Економски институт 
Загреб, 1984, стр. 176.



7–9/2012. Филип Бојић (стр. 510–521)

515

казна за организацију удруженог рада, у ситуацијама у којима не донесе 
план пријема и не прими приправника на неодређено време.18 Неретко 
су и државна предузећа, затим и војска током школовања стипендирала 
младе, који би после завршеног школовања имали обавезу да заснују 
радни однос у предузећима, која су их стипендирала.19

Данас се политика запошљавања младих регулише у оквирима 
мера активне политике запошљавања и посредством посебних програма 
у организацији Министарства економије и регионалног развоја и Нацио-
налне службе за запошљавање. Мерама активне политике запошљавања, 
младима се даје могућност стицања радног искуства, као и учење нових 
вештина. Све више се у последње време промовише идеја да млади тре-
ба да пристану и на такозвани рад ван радног односа који је регулисан 
и Законом о раду, апелује се да млади не треба да „уживају“ у проду-
женом детињству код родитеља после завршеног школовања чекајући 
„идеалан посао“, већ да прихвате сваки вид стручног оспособљавања 
и усавршавања, чак и онда када је волонтерски и када се не остварује 
право на зараду. Закон о раду Републике Србије предвиђа закључивање 
уговора о стручном оспособљавању и усавршавању између послодавца 
и незапосленог лица ради обављања приправничког стажа и полагања 
стручног испита, као и закључивање уговора са лицем које жели да се 
стручно усаврши и стекне посебна знања и способности за рад у својој 
струци.20 На основу закона, послодавац, ако то жели, може лицу са којим 
закључује уговор да обезбеди и новчану накнаду и друга права у складу 
са законом, општим актом или уговором о стручном оспособљавању и 
усавршавању, али, како је пракса показала, то се ретко догађа, па млада 
лица која закључе овај уговор са послодавцем у највећем броју ситуација 
раде без икакве надокнаде. Премда постоје становишта да се на овај на-

18 И. Козловачки, „Запошљавање младих стручних кадрова и задаци Савеза соци-
јалистичке омладине“, Запошљавање младих – пробеми и перспектива, Маркси-
стички центар организације СК у Београду, Београд, 1983, стр. 15.

 Наведени закон садржи и одредбу да је „привредна организација обавезна да при-
ми на учење односно запосли одређени број ученика у привреди и приправника“. 
Чл. 157, Закон о радним односима, Збирка савезних прописа, издање „Службеног 
листа ФНРЈ“, Београд, 1957.

19 Та пракса је и данас актуелна, па постоје стипендије великих компанија као што су 
Coca Cola, Siemens, намењене најчешће младима који студирају техничке науке. 

20 Чл. 201, Закон о раду, Сл. гласник РС, бр. 24/2005 и 54/2009.
 Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању се по први пут предвиђа у на-

шем законодавству Законом о раду из 2005. године. Симоновић сматра да је овај 
уговор „заправо супститут ранијег уговора о волонтерском раду“, а који је под тим 
називом а са истом сврхом као и уговор о стручном оспособљавању и усавршавању 
у нашој легислативи, задржан и у законодавствима Хрватске, Босне и Херцеговине 
и Словеније. Д. Симоновић, Радноправна читанка, друга књига, Службени гласник, 
Београд, 2009, стр. 186–187.
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чин млади људи некад и злоупотребљавају, имајући у виду високу стопу 
незапослености међу младима, овај уговор је веома користан јер на тај 
начин млади стичу неопходно радно искуство у својој струци.

Заступљен је и концепт доживотног учења, сталне професионалне 
обуке и оспособљавања младих који је усвојен у већини међународних 
и европских докумената из области запошљавања. Ревидирана европска 
социјална повеља, коју је Србија ратификовала 2009. године, у члану 10 
предвиђа право на професионалну обуку, а у оквиру наведеног члана, 
између осталог, обавезује државе уговорнице „да у циљу ефективног 
остваривања права на професионалну обуку у пуној мери, обезбеди и 
унапреди систем приправничког рада и других систематских облика 
обуке младих у различитим занимањима“.21 На овај начин понуђено 
је младим људима да учествују у специјалним програмима додатног 
образовања и обуке, како би се на што бољи начин оспособили за 
тржиште рада и стекли додатна знања и самим тим боље квалификације 
за будуће запослење. Према домаћим прописима о запошљавању, не-
запослено младо лице, које се претходно пријавило на евиденцију На-
ционалне службе за запошљавање, „дужно је да прихвати одговарајуће 
додатно образовање и обуку на коју га упути Национална служба 
за запошљавање у циљу запошљавања или повећања могућности за 
запошљавање у складу са индивидуалним планом за запошљавање“.22 
Између Националне службе и незапосленог лица, закључује се уговор 
у оквиру којег се утвђују права и обавезе незапосленог лица упућеног 
на додатно образовање и обуку.23 Наводи се у оквиру истог члана 
„да лица која заврше додатно образовање и обуку добијају исправу о 

21 Чл. 10, став 2, Закон о потврђивању Ревидиране европске социјалне повеље, Сл. 
гласник РС, бр 42/2009.

 Опширније о Ревидираној европској социјалној повељи код Б. Лубарда, Ревидира-
на европска социјална повеља-обавезе државе и улога социјалних партнера после 
ратификације, Социјално економски савет Републике Србије, Београд, 2009.

 У вези са професионалном обуком, Србија је ратификовала и две важне конвенције 
Међународне организације рада у вези са овом темом: Конвенцију бр. 140 о 
плаћеном одсуству за образовне сврхе (1974) и Конвенцију бр. 142 о професионалној 
оријентацији и стручном оспособљавању у развоју људских ресурса (1975). Ниједна 
од ове две конвенције на јасан начин не регулише обуку и запошљавање младих 
без радног искуства, али на експлицитан начин ово питање уређује Препорука бр. 
136 о посебним плановима за младе из 1970. године. Опширније код: Б. Шундерић, 
Право Међународне организације рада, Правни факултет Универзитета у Београду, 
Београд, 2001, стр. 229–244. 

22 Чл. 53, ст. 1, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Сл. глас-
ник РС, бр 36/2009.

23 Чл. 53. ст. 2, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености. 
 Током 2010. године програмима обуке Националне службе за запошљавање 

обухваћено је 4.697 лица, а највећи број обука организован је за подручје рада у 
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оспособљености за обављање послова за које су обучени“ и на тај начин 
стичу веће шансе за могућим запослењем.

Министарство економије и регионалног развоја у сарадњи са На-
ционалном службом за запошљавање у периоду од 2008. до 2011. годи-
не, организовало је посебан програм „Прва шанса“ за оспособљавање 
и запошљавање младих приправника који први пут заснивају радни 
однос у својој струци, а све у циљу да би млади стекли неопходно радно 
искуство и да би се смањила стопа незапослености младих у Србији. 
Програм је конципиран тако да би прва три месеца млади обављали 
стручну праксу код послодавца, а током тог периода Национална служ-
ба за запошљавање би им исплаћивала новчану накнаду у месечном 
износу од 10.000 динара и уплаћивала доприносе за случај повреде на 
раду и професионалне болести.24 По истеку тромесечног волонтерског 
рада, постојала је могућност да лице заснује радни однос са посло-
давцем у својству приправника, онда када би за то постојале кадров-
ске потребе послодавца.25 Износ нето зараде и доприноса за обавезно 
социјално осигурање приправника, послодавцима би се рефундирало 
из средстава Националне служне за запошљавање, док би послодавац 
једино сносио трошкове из пореза на зараде приправника.26 Послода-
вац који би се укључио у програм запошљавања младих, имао је обавезу 
на основу претходно закљученог уговора са Националном службом за 
запошљавање да након обављеног приправничког стажа задржи лице у 
радном односу у трајању од минимум 12 месеци.27 У програму су могли 

областима економије, права и администрације. Извештај о раду Националне служ-
бе за запошљавање за 2010. годину, стр. 24–27.

24 Програм рада Националне службе за запошљавање за 2011. годину, Београд, јануар 
2011, стр. 16. Исти концепт у оквиру програма Прва шанса примењен је и у перио-
ду од 2008. до 2010.

25 На основу Извештаја о раду Националне службе за запошљавање за 2010. годину, 
уочава се да је од укупног броја ангажованих лица, 85% лица по завршетку волон-
терске праксе засновало радни однос код послодавца. Према обрађеним статисти-
кама, од укупног броја лица укључених у програм Прва шанса, 87,5% су млади до 
30 година старости. Извештај о раду Националне службе за запошљавање за 2010. 
годину, стр. 23.

26 Нето зарада приправника, коју би исплаћивала Национална служба за 
запошљавање, зависи од стручне спреме и износи: 18.000 динара – за приправ-
нике са средњим образовањем; 20.000 динара – за приправнике са вишим или 
високим трогодишњим образовањем; 22.000 динара – за приправнике са најмање 
четворогодишњим високом образовањем. Види: Програм рада Националне службе 
за запошљавање за 2011. годину.

27 Услови и документација за конкурисање, Конкурс за реализацију програма „Прва 
шанса 2011“, Министарство економије и регионалног развоја и Национална служ-
ба за запошљавање. Доступно на адреси: http://www.icr.rs/2011/01/19/konkurs-za-
realizaciju-programa-prva-sansa–2011/.
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да учествују само послодавци из приватног сектора, који нису у блока-
ди, који редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса за оба-
везно социјално осигурање и који имају кадровске и друге капацитете 
за стручно оспособљавање лица.28 Програм је реализован на обострану 
корист послодаваца, који су као што је наведено, добијали субвенције 
у виду зараде за приправнике од Националне службе за запошљавање 
и младих лица који би на овај начин посредством мера активне по-
литике запошљавања, добијали неопходну шансу да унапреде своја 
знања и стекну прва радна искуства. Током 2009. године у овај програм 
је укључено 9.577 лица, док је током 2010. број скоро удвостручен на 
17.175 ангажованих лица.29

Ипак, и поред уочљивих мера Националне службе за запошљавање, 
конкретних резултата и даље нема, а стопа незапослености омладине 
је услед економске кризе и сталних промена на тржишту рада у стал-
ном порасту. Посебан осврт је неопходно дати у оквирима социјалног 
обезбеђења младих. Како обезбедити оне који нису у могућности да 
пронађу пригодно запослење и поред одговарајуће стручне спреме и по-
сле обуке организоване од стране Националне службе за запошљавање? 
Нарочито је ово питање важно регулисати из разлога што су миграције, 
на првом месту високообразованих младих људи, присутне у овом 
друштву последњих двадесет година. Основни фактор миграција ради 
запошљавања су незапосленост или недовољна запосленост у једној 
земљи и могућност запошљавања у другој земљи.30 У периоду деведесе-
тих година прошлог века па до данас Србију је напустило неколико сто-
тина хиљада младих људи. Нови период економских миграција у којем 
и даље предњаче млади људи без запослења, опет је у сталном порасту 
у последњих неколико година и наша земља се тренутно налази на 139. 
од 142 места по броју одлазака младих.31

Поред такозваног „одлива мозгова“, други проблем је кримино-
лошке природе и у вези је се порастом криминалитета у Србији. Услед 
тешких социјалних услова и немогућности проналаска запослења, омла-
дина се често одлучује да неопходна материјална средства за пристојан 
живот пронађе у разним облицима криминала. Шкулић наводи да су 
„млади склонији од старијих да у бурним временима, нарочито током 

28 Ibid.
29 Извештај о раду Националне службе за запошљавање за 2009. годину, Национална 

служба за запошљавање, Београд, март, 2010, стр. 17; Извештај о раду Националне 
службе за запошљавање за 2010. годину, стр. 23. Подаци за 2011. годину још увек 
нису ажурирани.

30 В. Брајић, нав. дело, стр. 113.
31 Доступно на адреси: http://varosanin.blogspot.com/2012/03/blog-post_18.html.
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економске кризе, излаз потраже у криминалитету.32 Млади у источно-
европским земљама се све више одлучују да своје „животне аспирације“ 
не везују за професионални рад, већ за новац, срећу, успех у бизнису, 
најчешће посредством сиве економије и такозваних „мутних радњи на 
црном тржишту“.33 Новије социолошке теорије упућују на то да се као 
један од основних узрока криминалитета истиче „незапосленост односно 
стабилност радног места потенцијалног преступника“.34 Истраживања 
су такође показала да су у највећем броју ситуација ухапшени млађи 
пунолетници, незапослена лица без сталних прихода.35

Позната је чињеница да се на основу ратификованих међуна-
родних конвенција и Закона о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености, у домаћем законодавству предвиђа да у случају наступања 
социјалног ризика незапослености, осигураник стиче право на новчану 
накнаду. Законом o запошљавању и осигурању за случај незапослености 
се прописује да право на новчану накнаду остварује „обавезно осигу-
рано лице које је било осигурано најмање 12 месеци или с прекидима 
у последњих 18 месеци“.36 Јасно се види да је, као услов за остваривање 
права на новчану накнаду, неопходан претходни период осигурања 
који произлази на основу уплата доприноса за обавезно социјално 
осигурање за случај незапослености током трајања радног односа. Из 
наведеног се аутоматски искључује могућност да лице које по завршетку 
школовања не нађе одговарајуће запослење, а и поред околности да се 
већ дуже време води на евиденцији незапослених Националне службе 
за запошљавање, оствари право на новчану накнаду, па самим тим овај 
вид социјаног обезбеђења младих у овом случају није могућ без прет-
ходног стажа осигурања и уплата доприноса за обавезно осигурање.

Проблем младих који активно траже прво запослење у појединим 
земљама чланицама Европске уније уређен је одговарајућим мерама 
помоћи за исте. Као и у Србији, незапосленост младих представља ве-
лики проблем за Европску унију, нарочито за земље чланице које су 

32 М. Шкулић, Малолетничко кривично право, Правни факултет Универзитета у Бео-
граду, Београд, 2011, стр. 34–35.

33 „Према једном истраживању у Русији, више од четвртине седамнаестогодишњака 
је сматрало да се може кршити закон да би се зарадио новац.“ М. Митровић, С. 
Бован, нав. дело, стр. 134.

34 П. Опалић, М. Љубичић, „Истраживање везе између материјалног статуса и психо-
патолошких обележја малолетних преступника и њихових родитеља“, Стање кри-
миналитета у Србији и правна средства реаговања– други део, Правни факултет 
Универзитета у Београду, Београд, 2008, стр. 132.

35 R. Reiner, Political Economy, Crime and Criminal Justice, Th e Oxford handbook of crimi-
nology, Fourth Edition, Oxford University Press, 2007, стр. 359.

36 Чл. 66, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Сл. гласник 
РС, бр 36/2009.
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Унији приступиле у последњих десет године и које се такође суочавају 
са проблемом економских миграција младих људи. У основи се при-
хвата концепт обезбеђивања младих незапослених лица, давањем 
једног вида социјалне помоћи из буџета држава чланица за она лица 
која нису у могућности да нађу одговарајуће запослење у дужем вре-
менском периоду. У Белгији млади који траже прво запослење, а који 
нису на челу домаћинства, остварују право на краткотрајну помоћ од 
стране државе.37 Сличан концепт прихваћен је и у Грчкој, где омладина 
старости између 20 и 29 година, која је ступила на тржиште рада а не 
може да нађе прво запослење дуже од годину дана, остварује право на 
социјално давање у максималном трајању од пет месеци.38 У Холандији 
млади млађи од 23 године, који нису у могућности да нађу запослење, 
добијају понуду за заснивање радног односа од стране јединице локал-
не самоуправе на којој имају пребивалиште, али не остварују право на 
давања у новцу као што је то случај у Белгији и Грчкој.39 Законодав-
ство Финске предвиђа да незапослено младо лице, које не испуњава 
услове предвиђене за остваривање права на новчану накнаду на основу 
осигурања за случај незапослености, остварује право на новчану помоћ 
само онда када учествује у мерама активне политике запошљавања.40 
Лице које по први пут ступа на тржиште рада, оствариће право на нов-
чану помоћ после пет месеци активног тражења запослења, а износ 
помоћи зависиће од породичних услова у којима лице које подноси зах-
тев живи.41

Неопходно је да државе чланице Европске уније, а у блиској 
будућности и Србија усвоје одговарајуће програме и предузму одређене 
мере, како би се на најбољи могући начин решио проблем преласка од 
завршетка школовања до проналаска првог посла. У решавање овог про-
блема треба да се укључи на првом месту држава, а затим и национал-
не агенције за запошљавање. Наведени концепт социјалног обезбеђења 
младих, који дуже време не могу да нађу одговарајуће запослење 
прихватљив је за развијене чланице Европске уније, али из ове перспек-

37 D. Pieters, Th e Social Security Systems of the Member States of the European Union, In-
tersentia, Antwerp – Oxford – New York, 2002, стр. 36.

38 Најчешће је износ давања доста низак и служи да се покрију основни животни 
трошкови (трошкови становања, трошкови исхране). Ibid, стр. 176.

39 У појединим случајевима, када локална самоуправа није у могућности да младима 
пронађе плаћени посао, може им се понудити обука или волонтерски рад. Ibid, стр. 
261.

40 Лице које одбије да учествује у програмима запошљавања и обукама младих, губи 
право на новчану помоћ као вид подршке од стране државе током чекања на први 
посао. Ibid, стр. 86.

41 Ако лице живи са родитељима оствариваће право на 60% од новчане помоћи која 
је фиксна и једнака за сва млада лица у Финској. Ibid.
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тиве у наредном периоду неће се моћи применити у Србији услед пре 
свега великих буџетских дефицита у систему социјалног осигурања и 
социјалне заштите. У процесу смањења стопе незапослености младих, 
нашој земљи је ипак најбоља солуција да и даље развија концепт про-
фесионалне обуке младих, као и програме запошљавања приправника у 
приватном сектору.

Filip BOJIĆ
Junior Faculty Member at the Faculty of Law, University of Belgrade

CHALLENGES OF YOUTH EMPLOYMENT POLICY: 
COMPARATIVE EXPERIENCE AND ACTUAL STATE 

IN SERBIA

Summary

Taking the problems of global economic crisis, state in the euro area and 
present situation in Serbia as a starting point, the author discusses the burning 
issue of unemployment. Th e emphasis has been placed on the position of the 
youth, as they represent a particularly sensitive group.

Highlighting the actual state in the EU member states, the recent research 
results of the International Social Security Association have been analyzed. At 
the same time, the author considers the present state in Serbia in particular, 
making an eff ort as a part of the scientifi c discussion on this issue to provide 
possible solutions within the historical, sociological and legal-economical frame-
works.

Particular attention has been paid to degenerative social changes (brain 
drain, increase in youth crime rates) caused by this problem. In that respect, 
having considered the experience of the European countries in the provision of 
rights to social security and help for the young unemployed persons, the author 
argues in favor of the further pursuance of effi  cient measures that include the 
vocational training and “the fi rst opportunity” program in the Republic of Ser-
bia.

Key words: youth, unemployment, vocational training, social security.
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ПОСЛОВНО ПРАВО ЕУ
И ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ

др Миле ВРАЊЕШ
професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду

ФИНАНСИЈСКО-ПРАВНИ АСПЕКТИ
ПРЕЛАЗНОГ СПОРАЗУМА О ТРГОВИНИ

И ТРГОВИНСКИМ ПИТАЊИМА ИЗМЕЂУ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРБИЈЕ*

Резиме

У домену Прелазног споразума о трговини и трговинским питањи-
ма између Европске уније и Србије присутнe су неке теме које привлаче 
пажњу не само финансијских, правних, економских и других стручњака, 
већ и свих привредника, па и читаве јавности. Реч је о једностраној при-
мени и одлагању овог споразума, о анализи појединих норми овог споразу-
ма, доводећи их у везу с унутрашњим правом и системом међународних 
уговора (нпр. о двоструком опорезивању) и о ефектима примене овог 
споразума.

Кључне речи: Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима 
(ПТС), Србија, Европска заједница, Eвропска унија, цари-
не, извоз, увоз.

* Рад је посвећен факултетском научно-истраживачком и развојном пројекту 
„Теоријски и практични проблеми у стварању и примени права (ЕУ и Србија)“.
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I Увод

Србија је 29. априла 2008. године потписала Прелазни спора-
зум о трговини и трговинским питањима са Европском заједницом (у 
даљем тексту ПТС). Сам текст уговора је предвидео да ће он ступити 
на снагу када га уговорне стране одобре у складу са њиховим пропи-
саним процедурама,1 односно месец дана од дана када стране једна 
другу обавесте о окончању поступка одобравања. Истог дана, али 
после потписивања ПТС, потписан је Споразум о стабилизацији и 
придруживању између Европске заједнице и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Србије са друге стране (у даљем тексту ССП).2

Члан 2 ПТС прописује да је ПТС закључен узимајући у обзир 
ССП, а члан 1 „Наслова I Општа начела“ истиче да се путем ПТС спро-
воде одредбе ССП о трговини и трговинским питањима. ПТС садржи 
одредбе о слободном протоку робе, друге одредбе о трговини и трго-
винским питањима које су идентичне одредбама ССП о слободном про-
току робе, друге одредбе о трговини и трговинским питањима.3 Такође, 
ПТС садржи одредбе из ССП, које се тичу области које су у искључивој 
надлежности Европске заједнице и које су део заједничке трговинске 
политике.

ПТС је привременог карактера и његова примена је ограничена, 
јер је предвиђено да ће се он примењивати само до момента ступања на 
снагу ССП. А уласком у Европску унију Србија ће морати да се повуче 
из свих споразума о слободној трговини с трећим земљама. Циљ ПТС је 
заправо бржа примена одредаба ССП, јер је потребно неколико година 
да би ССП одобриле све државе чланице Европске заједнице (сада Ев-
ропске уније).

Народна скупштина Републике Србије на свом ванредном засе-
дању 9. септембра 2008. године потврдила је ССП и ПТС.4 Дана 7. де-

1 Маја Станивуковић, Сања Ђајић, „Споразум о стабилизацији и придруживању и 
Прелазни споразум Србије – правно дејство и значај“, Зборник радова Правног фа-
култета у Новом Саду, бр. 1−2/2008, стр. 391–412. 

2 О процесу стабилизације и придруживања видети шире у: Родoљуб Етински, Сања 
Ђајић, Маја Станивуковић, Бернадет Бордош, Петар Ђундић, Бојан Тубић, Основи 
права Европске уније, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом 
Саду, Нови Сад, 2010, стр. 402–406. 

3 Упореди одредбе чланова 3–33 ПТС са одредбама чланова 18–48 ССП које се одно-
се на слободан проток робе и одредбе чланова 34–41 ПТС са одредбама чланова 
61(1), 62, 69, 71, 73–75, 99, ССП које се односе на друге одредбе о трговини и трго-
винским питањима.

4 Закон о потврђивању Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима 
између Европске заједнице са једне стране, и Републике Србије, са друге стране и 
Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европ-
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цембра 2009. године министри Европске уније постигли су споразум 
о одмрзавању ПТС са Републиком Србијом, а Европски парламент је
1. фебруара 2010. године донео одлуку да ПТС ступи на снагу. Дана 14. 
јуна 2010. године Европска унија донела је одлуку о почетку ратификације 
ССП. Дана 19. јануара 2011. године Европски парламент је ратификовао 
ССП, али ће он ступити на снагу када га ратификују све стране потпис-
нице. Потребно је да га ратификује још само Литванија.

Предвиђена је и привремена примена ПТС, у случају да процеду-
ре које би омогућиле његово ступање на снагу нису окончане до 1. јула 
2008. године. Од тог датума требало је да се примењује овај споразум. 
Међутим, Савет Европске уније је, на дан када су ПТС и ССП потпи-
сани, усвојио одлуку бр. 9381/08 према којој ће се ПТС спровести чим 
Савет једногласно донесе одлуку да Србија у потпуности сарађује са 
Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију. Европска 
заједница тако је уклонила привремену примену ПТС. Члан 1 „Наслова I 
Општа начела“ ПТС, прописује да пуна сарадња са Међународним кри-
вичним трибуналом за бившу Југославију представља основ унутрашње 
и спољне политике страна и чиниће суштинске елементе овог споразума, 
као и да ће начела тржишне привреде у складу са Документом Бонске 
конференције КЕБС представљати основ унутрашње и спољне политике 
страна и чиниће суштинске елементе овог споразума. Влада Републике 
Србије је 16. октобра 2008. године одлучила да привремено примењује 
ПТС почев од 1. јануара 2009. године, док је Европска заједница одло-
жила примену ПТС за непуне две године.

ПТС све више привлачи пажњу најшире јавности. Не само прав-
ни стручњаци, не само финансијски стручњаци, не само економски 
стручњаци, већ и сви привредници и грађани показују повећан интерес 
за нека питања из домена ПТС. Тај повећани интерес био је посебно 
исказан у 2008. години када је овај споразум потписан. После тога, није 
било неких већих дискусија о ПТС – једва нешто стручне, а ништа шире 
јавне.

Циљ овог рада јесте да укаже на финансијско-правне аспекте 
ПТС.

II Финансијско-правни аспекти Прелазног споразума
о трговини и трговинским питањима између Републике 

Србије и Европске уније

На самом почетку ових разматрања истичемо да ћемо на овом 
месту анализирати три комплекса питања: једнострану примену и 

ских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са 
друге стране (Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 83/08).
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одлагање ПТС, анализу појединих норми ПТС, доводећи их у везу са 
унутрашњим правом и системом међународних уговора и ефекте при-
мене ПТС.

Када је реч о једностраној примени ПТС, нико не спори да је Влада 
Србије имала овлашћење да донесе одлуку да једнострано примењује 
ПТС, јер сам ПТС (члан 59 став 2) предвиђа привремену примену, у 
случају да процедуре које би омогућиле његово ступање на снагу нису 
окончане до 1. јула 2008. године. Одлука Владе Србије представља 
једнострани акт државе која је одлучила да једнострано пружи 
бенефиције из ПТС, иако те бенефиције нису реципрочно узвраћене. 
Свака држава може једностраним актом да преузме одређене обавезе 
уколико се друга страна са тим сагласи. У овом случају Република Србија 
је свесно прихватила да ће само она примењивати ПТС, иако је могла и 
она да га не примењује што би била законита противмера у односу на 
понашање Европске уније. Република Србија је поштовала сам уговор, 
иако друга страна није испуњавала своје уговорне обавезе. У питању је 
политичка процена у одређеном тренутку а одлука о привременој при-
мени ПТС тумачена је као акт добре воље и европске оријентације.

Но, оно што је било оспоравано и што се још увек оспорава јесте 
следеће: да ли је Влада Србије требало да донесе одлуку да једнострано 
примењује ПТС? Једни стручњаци тврде да је Влада Србије требала до-
нети такву одлуку а као доказ за ту тврдњу наводе будуће користи од 
примене ПТС. Други стручњаци сматрају да Влада Србије није требала 
да донесе такву одлуку а као доказ за ту тврдњу наводе: губитак великих 
прихода, бесмисленост једностраног одрицања посебно царинских при-
хода којих се Србија одриче. Србија је тиме показала државама Европ-
ске уније како је посвећена интеграцијама, док су оне свој део обавеза 
ипак одложиле до испуњења услова који нису били везани за економију 
већ за сарадњу са Међународним кривичним трибуналом за бившу 
Југославију. Дакле, изгубљен је велики део прихода само да би се кон-
статовало како је српска држава посвећена европској будућности.

Пре него што изнесем свој став о наведеним опречним мишљењима, 
истичем да, пошто се ради о садржају самог уговора и о примени права, 
одговор на постављено питање да ли је Влада Србије требала да донесе 
одлуку да једнострано примењује ПТС требало би наћи кроз тумачење 
одговарајућих норми уговорног и српског права, а можда би требало 
сагледати и наш укупан друштвено-политички контекст.

Мој став је да они стручњаци који истичу да Влада Републике 
Србије није требала да донесе одлуку да једнострано примењује ПТС 
користе аргумент начела узајамности (реципроцитета), који у праву, 
без сумње, има велики значај и са њима се начелно слажем. Може се, 
међутим, поставити питање из позиција прагматичности – наиме, ис-
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плати ли нам се, можда, сада мало (или пуно?) нагазити своје интересе 
(па можда и понос) за неку будућу већу корист? Одмах да кажем – ја 
не мислим да треба. Но, у крајњој линији то је питање некакве процене 
будуће користи и узимање у обзир свих могућих околности (уз правне, 
политичких, економских). Укратко, постављено питање је сигурно прав-
но, и ако остане такво – онда ће вероватно бити – како ти мени тако 
ја теби. Али питање има и других димензија, с обзиром на њих, у игру 
улазе и други могући одговори.

Када је реч о одлагању примене ПТС, одлука Савета Европске 
уније да одложи примену ПТС била је критикована у правној доктрини, 
по мом мишљењу, с правом. Према члану 25 Бечке конвенције о уговор-
ном праву, предвиђа се могућност да се одређени међународни уговор 
примењују привремено и пре него што ступи на снагу, уколико је то 
самим уговором одређено. ПТС предвиђа привремену примену, али без 
икаквих додатних услова за почетак ове примене. У члану 54 став 3 ПТС 
предвиђено је да свака уговорна страна може једнострано суспендовати 
уговор уколико друга уговорна страна не поштује неки од суштинских 
елемената споразума. Међутим, Савет Европске уније није помињао реч 
„суспензија“, нити се позвао на непоштовање неког од суштинских еле-
мената споразума, од стране Србије.5 Поједини аутори сматрају да овде 
није била у питању суспензија уговора него одлагање почетка његове 
примене, што представља очигледну повреду уговорне обавезе.6 Једно 
од објашњења из Европске заједнице било је да је одлука о одлагању 
примене донета као мање болна од касније суспензије споразума која 
би Владу Србије могла довести у неугодан положај на унутрашњем по-
литичком плану. Условљавање почетка примене споразума требало је 
бити унето у сам ПТС.

Када је реч о анализи појединих норми ПТС, доводећи их у везу 
са унутрашњим правом и системом међународних уговора, треба 
истаћи да ПТС представља међународни уговор који је саставни део 
правног поретка Србије. Члан 16 Устава Републике Србије прописује 
да су „општеприхваћена правила међународног права и потврђени 
међународни уговори саставни део правног поретка Републике Србије 
и непосредно се примењују“. Поред тога, овај члан садржи одредбу по 
којој „потврђени међународни уговори морају бити у складу с Уставом“. 
Члан 56 став 2 ПТС предвиђа да се неће примењивати на Косову које је 
тренутно под међународном управом, у складу са Резолуцијом Савета 
безбедности Уједињених нација 1244, од 10. јуна 1999. године. Такође, у 
истом ставу је наглашено да то не доводи у питање статус Косова, нити 

5 М. Станивуковић, С. Ђајић, нав. чланак, стр. 391–413.
6 Владимир Медовић, „Временско важење Прелазног споразума од 29. априла 2008“, 

Правни живот, бр. 14/2008, стр. 83–93.
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одређивање његовог коначног положаја према истој Резолуцији. На овај 
начин је постигнуто да ПТС не буде у супротности са Уставом Републи-
ке Србије.

У правном систему Србије, Устав је највиши правни акт и према 
слову члана 194 став 3 Устава Републике Србије „сви закони и други оп-
шти акти донети у Републици Србији морају бити сагласни са Уставом. 
Следећи у хијерархији правних аката су међународни уговори, јер, пре-
ма члану 194 став 4 Устава Републике Србије „потврђени међународни 
уговори и општеприхваћена правила међународног права део су правног 
поретка Републике Србије. Потврђени међународни уговори не смеју 
бити у супротности са Уставом“, а став 5 овог члана истиче да „закони и 
други општи акти донети у Републици Србији не смеју бити у супротно-
сти са потврђеним међународним уговорима и општеприхваћеним пра-
вилима међународног права“. Из овога произилази да сви унутрашњи 
правни акти (осим Устава) морају да буду у складу са закљученим ПТС 
и ССП.

По слову ПТС, ПТС биће у целости усклађен са одговарајућим 
одредбама Светске трговинске организације и спроведен на начин са-
гласан овим одрeдбама, посебно члановима XXIV Општег споразума о 
царинама и трговини из 1994. године (GАТТ 1994) и чланом V Општег 
споразума о трговини услугама (GATS).7 Иначе, Светска трговинска 
организација намеће своја правила у међународној трговини. Србија ће 
уласком у Светску трговинску организацију морати прихватити прави-
ла те организације и друга правила у међународној трговини. Србија 
има Закон о царинској тарифи8 који има категоризирану царинску за-
штиту према Европској унији и неколико категорија земаља са којима 
има трговинске односе. Улазак у Европску унију не предвиђа индиви-
дуалну царинску политику појединих земаља чланица. Изузетак је део 
фискалне политике.

Према ПТС, Европска заједница и Република Србија ће, у перио-
ду од највише шест година, почевши од ступања на снагу ПТС, то јест 
до 1. јануара 2014. године, постепено успостављати билатералну зону 
слободне трговине у складу са одредбама ПТС и одредбама GATT 1994 и 
Светске трговинске организације и оне ће у том процесу водити рачуна 
о посебни условима.

Комбинована номенклатура робе примењиваће се на класифи-
кацију робе у трговини између уговорних страна.

Царине и дажбине које имају исто дејство као и царине, укључују 
сваку царину или дажбину на увоз или извоз робе, укључујући било који 

7 ПТС, чл. 2 Наслова I.
8 Закон о царинској тарифи (Службени гласник РС, бр. 62/05, 61/07, 5/09).
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облик додатних такси или дажбина на увоз или извоз, али не укључују: 
а) дажбине једнаке унутрашњем опорезивању прописаним у складу са 
одредбама става 2 члана III GATT 1994, б) антидампинг или компенза-
торне мере, в) дажбине које су сразмерне пруженим услугама. За сваки 
производ, базна царина на коју се примењује накнадно снижење царин-
ске стопе одређено ПТС биће Заједничка царинска тарифа,9 установљена 
Уредбом Савета (ЕЕЗ) бр. 2658/87 (Сл. л. 256, 7.9.1987) са годишњим из-
менама и допунама erga omnes бази на дан потписивања ПТС и Царин-
ска тарифа Србије (Закон о царинској тарифи).10

Према ПТС, одредбе ПТС примењиваће се на производе поре-
клом из Заједнице и Србије у Главама 25 до 97 Комбиноване номен-
клатуре, осим производа наведених у анексу I, став I, (2) Споразума о 
пољопривреди Светске трговинске организације. Трговина производи-
ма обухваћеним Уговором о оснивању Европске заједнице за атомску 
енергију одвијаће се између страна у складу са одредбама тог Уговора. 
Одредбе ПТС примењиваће се на производе од текстила у складу са 
Споразумом о трговини текстилним производима између Републике 
Србије и Европске заједнице од 31. марта 2005. године.11

По слову ПТС, царине на увоз индустријских производа пореклом 
из Србије у Заједницу, као и дажбине које имају исто дејство, укидају 
се ступањем на снагу ПТС. Количинска ограничења и мере које имају 
исто дејство на увоз у Заједницу индустријских производа пореклом из 
Србије укидају се ступањем на снагу ПТС.12

Према ПТС, царине на увоз у Србију индустријских произво-
да пореклом из Заједнице, осим оних наведених у Анексу I, укидају се 
ступањем на снагу ПТС. Дажбине које имају исто дејство као царине на 
увоз у Србију индустријских производа пореклом из Заједнице укидају 
се ступањем на снагу ПТС. Царине на увоз индустријских производа 
у Србију пореклом из Заједнице, наведене у Анексу I, постепено ће се 
смањивати и укидати у складу са временским распоредом наведеним у 
том Анексу. Количинска ограничења и мере које имају исто дејство на 
увоз индустријских производа у Србију пореклом из Заједнице укидају 
се ступањем на снагу ПТС.13 Дакле, Србија се обавезала да ће укину-
ти царинску заштиту за индустријске производе, у прелазном року од 
шест година, односно до 1. јануара 2014. године.

9 O обавезама држава чланица Европске уније да у односима са трећим државама 
примењују заједничку царинску тарифу више вид. Миле Врањеш, „Начела по-
реског права Европске уније у функцији развоја унутрашњег тржишта Европске 
уније“, Правни живот, бр. 10/2006, стр. 871–872. 

10 ПТС, чл. 3. 
11 ПТС, чл. 4.
12 ПТС, чл. 5.
13 ПТС, чл. 6.
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Према ПТС, ступањем на снагу ПТС, Заједница и Србија ће у 
међусобној трговини укинути све царине на извоз и дажбине које имају 
исто дејство као и сва количинска ограничења на извоз и мере које 
имају исто дејство.14

Према ПТС, Србија исказује спремност да снизи своје царине у 
трговини са Заједницом брже него што је предвиђено у члану 21, ако 
то дозволи опште привредно стање у одговарајућем привредном секто-
ру. Одбор за спровођење ПТС ће, у том смислу, анализирати ситуацију 
и дати одговарајуће препоруке.15 Но, Заједница није исказала такву 
спремност.

Према ПТС, одредбе ПТС примењиваће се на трговину произво-
дима пољопривреде и рибарства пореклом из Заједнице или из Србије. 
Израз „производи пољопривреде и рибарства“ односи се на производе 
наведене у Главама 1 до 24 Комбиноване номенклатуре и на произво-
де наведене у Анексу I, члан 1, (ii) Споразума о пољопривреди Светске 
трговинске организације. Ова дефиниција обухвата рибу и производе 
рибарства наведене у Глави 3, тарифним бројевима 1604 и 1605 и та-
рифним подбројевима 0511 91, 2301 20 и ex 1902 20 („пуњена тестенина 
са садржајем више од 20% по маси рибе, љускара, мекушаца и других 
водених бескичмењака“).16

Протокол 1 садржи договор о трговини прерађеним пољопривредним 
производима који су у њему наведени.17

Према ПТС, од дана ступања на снагу ПТС, Заједница ће укину-
ти сва количинска ограничења и мере које имају исто дејство, као и 
све царине и дажбине које имају исто дејство на увоз пољопривредних 
производа пореклом из Србије, осим производа обухваћених тарифним 
бројевима 0102 (Живе животиње, врсте говеда), 0201 (Месо говеђе, свеже 
или расхлађено), 0202 (Месо говеђе, смрзнуто), 1701 (Шећер од шећерне 
трске или шећерне репе и хемијски чиста сахароза, у чврстом облику: 
сирови шећер без додатних средстава за амортизацију или материја за 
бојење), 1702 (остали шећери, укључујући хемијски чисту лактозу, мал-
тозу, глукозу и фруктозу, у чврстом облику; шећерни сирупи без додат-
них средстава за амортизацију или материја за бојење; вештачки мед, 
без обзира да ли је мешан са природним медом; карамела) и 2204 (вино 
од свежег грожђа, укључујући утврђена (потврђена) вина; грожђе, друго 
него оно које је наведено под насловом бр. 2009) Комбиноване номен-
клатуре.

14 ПТС, чл. 7.
15 ПТС, чл. 8.
16 ПТС, чл. 9.
17 ПТС, чл. 10.
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За производе обухваћене Главама 7 и 8 Комбиноване номенкла-
туре, за које Заједничка царинска тарифа предвиђа примену ad valorem 
и специфичне царине, укидање се примењује само на ad valorem део ца-
рине.

Од дана ступања на снагу ПТС, Заједница ће утврдити царине 
које се примењују на увоз у Заједницу производа од јунетине („baby beef“) 
пореклом из Србије дефинисаних у Анексу II, и то на 20% од ad valorem 
стопе царина и 20% од специфичне царине наведене у Заједничкој 
царинској тарифи Европске заједнице, у оквиру годишње царинске кво-
те од 8.700 тона изражених у тежини полутки.

Од дана ступања на снагу ПТС Заједница ће применити бесца-
рински приступ увоза у Заједницу за производе пореклом из Србије 
обухваћене тарифним бројевима 1701 и 1702 Комбиноване номенклату-
ре, у оквиру годишње царинске квоте од 180.000 тона (нето масе).18

Из свега до сада изнетог о концесијама Заједнице на увоз пољо-
привредних производа пореклом из Србије, произилази констатација 
да је да је увоз тих производа још увек ограничен, и то како тарифним 
мерама − додатне царине, тако и нетарифним мерама – царинске кво-
те, тј. ограничења која се односе на количину те забране. Главни разлог 
због чега Европска унија посеже за додатним царинама и царинским 
квотама јесте у њеној недовољној међународној конкурентности. На-
ведено говори о томе да Европска унија има заједничку протекциони-
стичку политику према остатку света и да пољопривреда и прелевмани 
спадају у најзначајнију заштиту.19

Према ПТС, од дана ступања на снагу ПТС, Србија ће укину-
ти сва количинска ограничења и мере које имају исто дејство на увоз 
пољопривредних производа пореклом из Заједнице, као и царинске даж-
бине које се примењују на увоз одређених пољопривредних производа по-
реклом из Заједнице, наведених у Анексу III (а) и прогресивне царинске 
дажбине које се примењују на увоз одређених пољопривредних произ-
вода пореклом из Заједнице, наведених у Анексу III (б) у складу са ди-
намиком за сваки производ у Анексу; и смањити прогресивно царинске 
дажбине које се примењују на увоз одређених пољопривредних произ-
вода пореклом из Заједнице, наведених у Анексу III (в) и (г) у складу са 
динамиком за сваки производ у тим анексима.20

18 ПТС, чл. 11.
19 Миле Врањеш, „Царине и царинска политика у функцији остваривања регионал-

них економских интеграција: пример Европска унија“, Зборник радова, Правни 
факултет Приштина – Косовска Митровица, Косовска Митровица, 2011, стр. 
412–430. 

20 ПТС, чл. 12.
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Према ПТС, Протоколом 2 – О узајамним преференцијалним 
концесијама за одређена вина, узајамном признавању, заштити и кон-
троли ознака вина, алкохолних пића и ароматизованих вина утврђен је 
режим који ће се примењивати на вина и алкохолна пића.21

Према ПТС, од дана ступања на снагу ПТС, Заједница ће укинути 
сва количинска ограничења и мере које имају исто дејство на увоз рибе 
и производа од рибе пореклом из Србије, као и све царине и мере које 
имају исто дејство, на рибу и рибље производе пореклом из Србије, осим 
оних наведених у Анексу IV. Производи наведени у Анексу IV подлежу 
одредбама које су у њему садржане.22

Према ПТС, од дана ступања на снагу ПТС, Србија ће укинути 
сва количинска ограничења и мере које имају исто дејство на увоз рибе 
и производа од рибе пореклом из Заједнице, као и све царине и мере које 
имају исто дејство на рибу и производе од рибе пореклом из Заједнице, 
осим оних који су наведени у Анексу V. Производи наведени у Анексу V 
подлежу одредбама које се у њему налазе.23

Према Анексу I (a) − Српске царинске концесије за индустријске 
производе из Заједнице (наведено у члану 6 ПТС), царинске стопе ће се 
снижавати следећим редоследом: а) даном ступања на снагу ПТС, ца-
ринске стопе ће се снизити на 70% основне царине; б) од 1. јануара прве 
године након ступања на снагу ПТС, царинске стопе ће се снизити на 
40% основне царине; в) 1. јануара друге године након ступања на снагу 
ПТС, укинуће се преостале царинске стопе.24

Према Анексу I (б) − Српске царинске концесије за индустријске 
производе из Европске заједнице (наведено у члану 6 ПТС), царинске 
стопе ће се снижавати следећим редоследом: 1) даном ступања на снагу 
ПТС, царинске стопе ће се снизити на 80% основне царине, 2) 1. јануара 
прве године након ступања на снагу ПТС, царинске стопе ће се снизи-
ти на 60% основне царине, 3) 1. јануара друге године након ступања на 
снагу ПТС, царинске стопе ће се снизити на 40% основне царине, 4) 1. 
јануара треће године након ступања на снагу ПТС, царинске стопе ће 
се снизити на 20% основне царине, 5) 1. јануара четврте године након 
ступања на снагу ПТС, укинуће се преостале царинске стопе.25

Према Анексу I (в) − Српске царинске концесије за индустријске 
производе из Европске заједнице (наведено у члану 6 ПТС), царинске 

21 ПТС, чл. 13.
22 ПТС, чл. 14.
23 ПТС, чл. 15.
24 О тарифним ознакама и наименовању робе вид. детаљно у Анексу I (a) Српске 

царинске концесије за индустријске производе из Заједнице. 
25 О тарифним ознакама и наименовању робе вид. детаљно у Анексу II (б) Српске 

царинске концесије за индустријске производе из Европске заједнице. 
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стопе ће се снижавати следећим редоследом: 1) даном ступања на снагу 
ПТС, царинске стопе ће се снизити на 85% основне царине, 2) 1. јануара 
прве године након ступања на снагу ПТС, царинске стопе ће се снизи-
ти на 70% основне царине, 3) 1. јануара друге године након ступања на 
снагу ПТС, царинске стопе ће се снизити на 55% основне царине, 4) 1. 
јануара треће године након ступања на снагу ПТС, царинске стопе ће 
се снизити на 40% основне царине, 5) 1. јануара четврте године након 
ступања на снагу ПТС, царинске стопе ће се снизити на 20% основне 
царине, 6) 1. јануара пете године након ступања на снагу ПТС, укинуће 
се преостале царинске стопе.26

Из свега досад изнетог о српским царинским концесијама за 
индустријске производе из Заједнице, односно Европске заједнице, про-
изилази констатација да Србија сваке године од дана ступања на снагу 
ПТС постепено смањује царине на увоз индустријских производа поре-
клом из Заједнице и да ће 1. јануара 2014. године царинска стопа за увоз 
индустријских производа пореклом из Заједнице износити 0%, и тада ће 
она имати пуну либерализацију трговине индустријске робе са Европ-
ском унијом. Што се тиче Заједнице, она је већ од дана ступања на снагу 
ПТС укинула како царине на увоз индустријских производа пореклом 
из Србије у Заједницу и дажбине које имају исто дејство, тако и коли-
чинска ограничења и мере које имају исто дејство на увоз у Заједницу 
индустријских производа пореклом из Србије.

Према Анексу II − Дефиниција производа од јунетине (baby beef) 
(наведено у члану 11 ПТС), без обзира на правила тумачења Комбинова-
не номенклатуре, текст описа производа треба сматрати само назнаком, 
имајући у виду да је преференцијални третман, у контексту овог Анек-
са, дефинисан опсегом тарифних ознака Комбиноване номенклатуре. У 
случајевима када су назначене ex тарифне ознаке Комбиноване номен-
клатуре, преференцијални режим ће се утврдити применом тарифне 
ознаке Комбиноване номенклатуре и одговарајућег описа, заједно.27

Према Анексу III (a) − Царинске концесије Србије на пољопривредне 
производе пореклом из Заједнице (наведено у члану 12 став 2 под (а) 
ПТС), одређује се да су без царине неограничене количине одређених 
пољопривредних производа од дана ступања на снагу ПТС.28

Према Анексу III (б) − Царинске концесије Србије за пољопривредне 
производе пореклом из Заједнице (наведено у члану 12 став 2 под (б) 

26 О тарифним ознакама и наименовању робе вид. детаљно у Анексу I (в) Српске 
царинске концесије за индустријске производе из Европске заједнице. 

27 О комбинованој номенклатури Европске уније и TARIC потподелама вид. детаљно 
у Анексу. 

28 О тарифним ознакама и наименовању робе вид. детаљно у Анексу III (a) Царинске 
концесије Србије на пољопривредне производе пореклом из Заједнице. 
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ПТС), царине (ad valorem и/или специфичне царине) за производе наве-
дене у овом Анексу биће смањене и укинуте у складу са динамиком на-
значеном за сваки производ у том Анексу. Уколико се, поред ad valorem 
и/или специфичне царине примењује сезонска царина, сезонска царина 
[20%] ће бити укинута од дана ступања на снагу ПТС.29

Према Анексу III (в) − Царинске концесије Србије за пољопривредне 
производе пореклом из Заједнице (наведено у члану 12 став 2 под (в) 
ПТС), царине (ad valorem и/или специфичне царине) за производе на-
ведене у овом Анексу биће смањене у складу са динамиком назначеном 
за сваки производ у овом Анексу. Сезонска царина [20%] ће наставити 
да се примењује у току и након транзиционог периода.30

Према Анексу III (г) − Царинске концесије Србије за пољопривредне 
производе пореклом из Заједнице (наведено у члану 12 став 2 под (в) 
ПТС), царине (ad valorem) и/или специфичне царине) за производе на-
ведене у овом Анексу биће смањене и укинуте у складу са динамиком 
назначеном за сваки производ у овом Анексу. Ако се поред ad valorem 
и/или специфичне царине, примењује сезонска царина, сезонска царина 
[20%] биће укинута ступањем на снагу ПТС.31

Из свега досад изнетог о концесијама Србије за увоз пољопри-
вредних производа пореклом из Европске заједнице, произлази 
констатација да је увоз око 77% пољопривредних производа пореклом 
из Европске заједнице без царине за неограничене количине од дана 
ступања на снагу ПТС или ће пак бити смањене и укинуте у складу са 
динамиком за сваки производ наведен у Анексу, а ако се при томе поред 
ad valorem и/или специфичне царине примењује сезонска царина, сезон-
ска царина (20%) ће бити укинута, а да за увоз око 23% пољопривредних 
производа царине неће бити у потпуности укинуте ни након 1. јануара 
2014. године, већ ће за одређене производе (нпр. месо, млеко, маслац, 
сир, кукуруз, шљиве, јагоде, трешње, парадајз, паприка, сирће, шећер, 
дуван, воћни сокови и др.) царине остати све до уласка Србије у Европ-
ску унију.32 Дакле, царина ће бити задржана на 23 одсто пољопривредних 
производа да би пољопривреда Србије била заштићена. Поред тога што 

29 О тарифним ознакама и наименовању робе, ступање на снагу година 1 у %, година 
2 у %, година 3 у %, година 4 у %, година 5 у %, година 6 и наредне године у %, вид. 
детаљно у Анексу III (б) Царинске концесије Србије за пољопривредне производе 
пореклом из Заједнице. 

30 О тарифним ознакама и наименовању робе вид. детаљно у Анексу III (в) Царинске 
концесије Србије за пољопривредне производе пореклом из Заједнице.

31 О тарифним ознакама и наименовању робе вид. детаљно у Анексу III (г) Царинске 
концесије Србије за пољопривредне производе пореклом из Заједнице. 

32 Република Србија, Влада, Канцеларија за европске интеграције, Информација о 
односима Србије и Европске уније и њихова перспектива у 2012. години, Београд, 
јануар, 2012, стр. 4.
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остају царине за увоз најосетљивијих пољопривредних производа поре-
клом из Европске заједнице и након 1. јануара 2014. године, које ће бити 
у просеку 20 и 30 одсто данашњег нивоа, остаје и могућност коришћења 
сезонских царина за увоз пољопривредних производа пореклом из Ев-
ропске уније и те царине износе 20%.

Упоређујући наведене концесије Европске заједнице на увоз 
пољопривредних производа пореклом из Србије са наведеним конце-
сијама Србије на увоз пољопривредних производа пореклом из Европ-
ске заједнице, може се констатовати да су концесије Европске заједнице 
много мање него концесије Србије.

Према Анексу IV Концесије Заједнице на српске рибље произво-
де (наведено у члану 14 ПТС), увоз следећих производа пореклом из 
Србије у Заједницу биће предмет доле наведених концесија.33 Стопе ца-
рине која се примењује на све производе из тарифних ознака 1604 HS 
биће снижене према следећој динамици: прве године: 90% од МФИН 
стопе, треће године: 80% и пете године и наредне године: 70% од МФИН 
стопе.

Према Анексу V Концесије Србије на рибље производе пореклом из 
Заједнице (наведено у члану 15 став 2 ПТС), увоз у Србију одређених 
рибљих производа пореклом из Заједнице је предмет концесије.34

Наведене концесије Заједнице за српске рибље производе разликују 
се од концесија Србије на рибље производе пореклом из Заједнице. Наи-
ме, код концесија Заједнице за српске рибље производе имамо царинске 
квоте. Тако, за пастрмке до 15 тона и за шарана до 60 тона стопа царине 
износи 0%, а за увоз преко те квоте стопа царине износи 90% MFN, од 
дана ступања ПТС на снагу, до 31. децембра исте године (n), 80% MFN 
и то од 1. јануара до 31. децембра (n+1) и 70% MFN за сваку наредну 
годину од 1. јануара до 31. децембра. Код концесија Србије на рибље 
производе пореклом из Заједнице немамо царинске квоте, а царинске 
стопе (у % од MFN) су одређене за сваку годину (2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013. и године које следе), с тим да ће у 2012. години царинска 
стопа износити 20% од основне царине, а у 2013. години и годинама које 
следе царинска стопа износити 0% изузев шарана код којег је стопа ца-
рине 60% од основне царине и тестенине пуњене, куване или некуване 
или друкчије припремљене: са садржајем више од 20% по маси риба, 
љускара, мекушаца или других водених бескичмењака, код које је стопа 

33 О тарифним ознакама, наименовању робе, од ступања ПТС на снагу до 31. децем-
бра исте године (n), од 1. јануара до 31. децембра (n+1), за сваку наредну годину од 
1. јануара до 31. децембра.

34 О тарифним ознакама, наименовању робе и царинским стопама (у % од МФИН) 
по годинама (2008−2013. и године које следе) вид. детаљно у Анексу V Kонцесије 
Србије на рибље производе пореклом из Заједнице. 
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царине 15%. Дакле, за увоз српских рибљих производа у Заједницу нема 
повлашћеног царинског третмана, већ се примењују царинске квоте.

Према Анексу VI Права интелектуалне, индустријске и 
комерцијалне својине (наведено у члану 40 ПТС), Србија се обавезује 
да приступи, најкасније 5 година од ступања на снагу ПТС, мултила-
тералним конвенцијама о правима интелектуалне, индустријске и 
комерцијалне својине, у којима су државе чланице стране, или које 
државе чланице de facto примењују.35

Када је реч о ефектима примене ПТС, потребно је нагласити да је 
о ефектима примене ПТС већ било речи код анализе оних норми ПТС 
које се односе на укидање и умањење царина, додатне царине и царин-
ске квоте код неких производа. На овом месту о ефектима примене ПТС 
говоримо из угла табела и бројчаних података о укупно наплаћеним ца-
ринама и другим увозним дажбинама и о извозу и увозу робе Србије.

У наредној табели дати су подаци о укупно наплаћеним царинама 
и другим увозним дажбинама.

Укупно наплаћене царине и друге увозне дажбине Србије

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Царине у
млрд. динара
Царине у % БДП

45,4

2,3

57,4

2,5

64,8

2,4

48,0

1,8

44,3

1,5

38,8

1,2

БДП 1.926,1 2.276,9 2.661,4 2.713,2 2.986,6 3.358,8

Извор: Република Србија, Министарство финансија, Билтен јавних финансија 
за месец јануар 2012. године, стр. 12, 36, 37, 44.

Изнети подаци довољно уверљиво показују да су укупно наплаћене 
царине и друге увозне дажбине у 2009. години, првој години једностране 
примене ПТС, износиле 48 милијарди динара, а у 2008, години, години 
у којој се није примењивао ПТС, 64,8 милијарди динара, што је за 16,8 
милијарди динара мање. У 2009. години учешће укупно наплаћених ца-
рина и других увозних дажбина у БДП износило је 1,8% а у 2008. години 
2,4%. Док у периоду 2009–2011. године укупно наплаћене царине и дру-
ге увозне дажбине бележе пад, и то сваке године, у периоду 2006–2008. 
године оне бележе раст, и то сваке године. У 2011. години, у трећој го-
дини примене ПТС, укупно наплаћене царине и друге увозне дажбине 
износиле су 38,8 милијарди динара, док је учешће укупно наплаћених 
царина и других увозних дажбина у БДП у тој години износило 1,2%, 

35 О којим се мултилатералним конвенцијама ради вид. детаљно у Анексу VI Права 
интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине.
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што је за 16 милијарди динара мање и 1,2% мање учешћа у БДП у одно-
су на 2008. годину. У 2010. години, другој години примене ПТС, укупно 
наплаћене царине и друге увозне дажбине износиле су 44,3 милијарди 
динара, док је учешће укупно наплаћених царина и других увозних даж-
бина у БДП у тој години износило 2,5%, што је за 20,5 милијарди дина-
ра мање и 0,9% мање учешћа у БДП него 2008. године. При томе треба 
имати у виду да је обим спољнотрговинске размене у 2008. години имао 
највећу вредност у периоду 1988−2009. године, када је он износио бли-
зу 34 милијарде долара,36 као и то да у 2008. години није било кризе. 
Отуда, ако бисмо упоређивали податке о укупно наплаћеним царинама 
и другим увозним дажбинама из периода 2009−2011. године са перио-
дом 2006−2007. године, онда би пад укупно наплаћених царина и других 
увозних дажбина био нешто мањи.

Наведени номинални и реални пад прихода од укупно наплаћених 
царина и других увозних дажбина последица је кретања увоза, као и 
примене ПТС. Србија је 2009. године једнострано примењујући ПТС 
кренула у правцу либералистичке царинске политике према Европској 
унији због чега је остала без доброг дела прихода од царина и других 
увозних дажбина. Србија је 2010. и 2011. години наставила са применом 
ПТС, због чега је, такође, остала без доброг дела прихода од царина и 
других увозних дажбина.

Но, сваки споразум о слободној трговини подразумева однос 
трошкова и користи. У том смислу, „ако је слободна трговина, онда 
нема царина, тако да ви с једне стране губите што не књижите приход, 
а с друге стране добијате што не плаћате царину“.37

У наредној табели дати су подаци о извозу и увозу Србије.

Извоз и увоз Републике Србије

Јануар – децембар

извоз увоз
удео у укуп-

ном
извозу у %

удео у
укупном
увозу у %

2006 2007 индекс 2006 2007 индекс 2006 2007 2006 2007
Укупно 6427,9 8824,8 137,3 13172,3 18553,6 140,8 100,0 100,0 100,0 100,0

Европска
унија 3692,1 4935,1 133,7 7175,6 10220,1 142,4 57,4 55,9 54,5 55,1

36 Јасмина Црномарковић, Преглед спољнотрговинске робне размене Републике Србије 
у периоду 1988–2009. године, Београд, Трендови септембар, 2010, стр. 2.

37 Милица Делевић, „Споразум са ЕУ добар за Србију“, Политика, 13. фебруар 2012. 
године, стр. 1.
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2008 2009 индекс 2008 2009 индекс 2008 2009 2008 2009
Укупно 10973,6 8344,3 76,0 24330,7 16055,6 66,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Европска 
унија  5953,7 4477,4 75,2 13412,9  9116,9 68,0 54,3 53,6 55,1 56,8

2010 2011 индекс 2010 2011 индекс 2010 2011 2010 2011
Укупно 9794,5 11776,7 120,2 16734,5 20139,4 120,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Европска 
унија 5614,8  6789,7 120,9  9369,9 11203,3 119,6 57,3 57,6 56,0 55,6

Извор: Републички завод за статистику.

Из наведене табеле види се да је Европска унија највећи трго-
вински партнер Србије. Наиме, у 2011. години од укупног обима 
спољнотрговинске робне размене са светом, 56,4% те размене обавља 
се са Европском унијом, као што је то и у 2008. години, години у којој 
се није примењивао ПТС, када је она износила 54,8%. Већ кад говоримо 
о извозу и увозу по географским зонама, нагласимо и то да су други 
највећи спољнотрговински партнер Србије остале европске земље са 
31,4% а трећи је Азија са 9,2%, и да спољнотрговинска размена Србије 
са државама ЦЕФТА износи 17%, са Руском Федерацијом 10% и са Ки-
ном 4%.38

Подаци из наведене табеле показују и да извоз Србије у Европску 
унију бележи раст у све три године примене ПТС. Он је у 2011. години 
износио 6,8 милијарди долара, што је за 20,9 % више него 2010. године 
или за 44,7% више него 2009. године, али је он у 2009. години износио 
само 4,5 милијарди долара. Не мање је значајно напоменути да је из-
воз Србије у Европску унију већ у 2010. години (5,6 милијарди долара) 
готово достигао ниво пре кризе из 2008. године (5,9 милијарди долара). 
„На раст извоза, поред континуираног раста извоза пољопривредних 
производа, свакако су утицали позитивни ефекти који су почели да 
се реализују услед све већег прилива страних компанија у области 
индустрије које своје производе пласирају и на тржиште земаља ЕУ 
(Gorenje, Tarket, Calzedonia, Michelin, Jura, Golden Lady, Hankel, Impol).39 
На раст извоза утицаће и свеобухватне реформе у нашој земљи.

Из наведене табеле произилази да увоз у Србију из Европске уније 
бележи раст у све три године примене ПТС. Он је у 2011. години из-
носио 11,2 милијарде долара, што је за 19,6% више него у 2010. години 

38 Републички завод за статистику.
39 Република Србија, Влада, Канцеларија за европске интеграције, Информација о 

односима Србије и Европске уније и њихова перспектива у 2012. години, Београд, 
јануар 2012. године, стр. 5.
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или за 22,9% више него у 2009. години, али он није достигао ниво из 
2008. године када је износио 23,4 милијарде долара. Наведене вредности 
производа из Европске уније „поткрепљују тврдњу да је међу највећим 
користима од примене прелазног трговинског споразума снижење 
цена сировина и репроматеријала који се не производе у земљи, услед 
снижења царина, а који су инпут за финални производ. На тај начин и 
сами финални производи постају ценовно конкурентнији при пласману 
на иностраним тржиштима.“40

Подаци из приказане табеле показују да степен покривености 
увоза извозом износи у 2011. години 61,0%, у 2010. години 60%, који је 
уједно и највиши у последњих 15 година, а у 2009. години он је износио 
49,1%.

Из података у датој табели видљиво је да је дефицит спољно-
трговинске робне размене у све три године примене ПТС био негативан 
и да је он износио 4,4 милијарде долара у 2001. години, 3,7 милијарди 
долара у 2010. години и 4,6 милијарди долара у 2009. години.

III Уместо закључка

Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима између 
Европске заједнице и Србије напросто је услов за придруживање Србије 
Европској унији. Дакле, плусеви и минуси, то напросто мора проћи 
свака земља која хоће ући у Европску унију. Наравно да ће увек бити 
губитника и добитника. Овај споразум и његова примена има својих 
предности али и недостатака, и за Србију и за Европску унију. Било би 
свакако интересантно утврдити колико прецизно износе те предности 
и губици и каква је процена будуће користи и губитака од примене овог 
споразума. Но, то представља не само широк домен, већ више економ-
ско питање − бројчане податке, табеле, графиконе – а све то излази из 
оквира овог иначе скромног рада.

40 Мирјана Ковачевић, „Ефекти примене Прелазног трговинског споразума са ЕУ“, 
Економичност магазин, бр. 613/614, 1–14. марта 2012, стр. 23. 
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Summary

Th e Interim Agreement on trade and trade-related matters between the 
European Community and Serbia is simply a condition for accession of Ser-
bia into the European Union. Its advantages and disadvantages exist and every 
country which wants to become a member of the European Union has to re-
spect the prescribed procedure. It is normal that losers and winners always exist. 
Th is Agreement and its application has its advantages but also shortcomings, for 
Serbia and for the European Union as well. It would certainly be interesting to 
determine how precise those advantages and disadvantages are and what is the 
assessment of future costs and benefi ts from the application of this Agreement. 
However, this is not only a wide domain, but also represents mainly economic 
question – with numbers, tables and charts – and all of that is out of scope of 
this modest paper.
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КОНКУРЕНЦИЈЕ ЕУ*

Резиме

У овом раду аутори разматрају питање правног уређења концен-
трација у праву конкуренције Европске уније. У том смислу, они дају пре-
глед правне регулативе у вези са концентрацијама, наводећи случајеве 
из богате праксе Комисије. Одређивање надлежности за одлучивање о 
концентрацијама представља важно питање, као и проблеми везани 
за реструктурирање предметне концентрације. Концентрација неће 
бити одобрена уколико би њено спровођење нарушило конкуренцију на 
унутрашњем тржишту ЕУ, или угрозило трговину међу државама члани-
цама. Стога, аутори разматрају услове под којима ће концентрације бити 
допуштене или, пак, забрањене. При том, акценат је стављен на хоризон-
талне фузије, с обзиром да оне представљају највећу опасност по конку-
рентски процес и несметано функционисање унутрашњег тржишта.

Кључне речи: право конкуренције, Европска унија, концентрације.

* Овај рад је део истраживачких пројеката под шифрама 47009 (Европске интеграције 
и друштвено-економске промене привреде Србије на путу ка ЕУ), 179015 (Изазови и 
перспективе структурних промена у Србији: Стратешки правци економског развоја 
и усклађивање са захтевима ЕУ) и 47028 (Унапређење конкурентности Србије у 
процесу приступања Европској унији), финансираних од стране Министарства 
просвете и науке Републике Србије, за период од 2010–2014. године.
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I Увод

Питање концентрација поприма све већи значај у праву ЕУ, на-
рочито с обзиром на актуелне процесе глобализације и све веће 
економско-политичко повезивање између држава чланица. Могло би 
се тврдити да су институције Уније у почетку свом силом подржавале 
укрупњавање компанија на заједничком тржишту, мотивисане жељом 
да се привредни субјекти одбране од конкуренције споља (пре свега из 
САД и Јапана), што су могли да издрже само подједнако јаки привред-
ни субјекти. Касније је овако либералан став у великој мери напуштен 
будући да укрупњавање, односно концентрације привредних субјеката, 
могу довести до стварања, односно злоупотребе доминантног положаја. 
Наравно, промена у третману концентрација не значи да су оне одједном 
постале забрањене per se, већ је значила много опрезнији приступ, како 
би се избегао поремећај постојеће тржишне структуре. Из овога се јасно 
дâ закључити да концентрације имају своје позитивне стране, али имају 
и своје „наличје“. Због тога је било важно дефинисати када тела за за-
штиту конкуренције треба да реагују на оваква тржишна понашања. 
Несумњиво је интервенција институција Уније неопходна у ситуацији 
када концентрације доводе до поремећаја постојеће тржишне структу-
ре, односно нарушавају конкуренцију на унутрашњем тржишту.1

У погледу извора права у овој области, треба рећи да је, између 
осталог, донета Уредба 139/2004 о контроли концентрација између 
предузећа (у даљем тексту: Уредба),2 Уредба 802/2004 о имплементацији 
Уредбе 139/2004, као и неколицина обавештења, при чему посебно тре-
ба издвојити Commission Consolidated Jurisdictional Notice из 2007. годи-
не (у даљем тексту: Обавештење).3 Поред наведених аката, Комисија је 
објавила и неколицину смерница које говоре о „најбољим праксама“ у 
области контроле концентрација.4

1 С обзиром на одредбе споразума из Лисабона, промењен је назив тржишта ЕУ, па 
се сада уместо појма заједничко тржиште, користи појам „унутрашње тржиште“ 
(internal market). Узимајући у обзир ове промене, у раду ћемо користити појам 
унутрашње тржиште. Потом, измена у праву Уније која је значајна за овај рад, 
односи се и на њене правосудне институције. Тако, треба издвојити Суд правде 
Европске уније који обједињује Суд правде, Општи суд (којим је замењен ранији 
назив Суд прве инстанце) и специјализоване судове. Дакле, израз Суд прав-
де ЕУ се употребљава као генусни појам, док се називи Суд правде, Општи суд 
и специјализовани судови, користе да означе конкретне судове. Ми ћемо у овом 
раду користити општи појам „Суд“.

2 Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations 
between undertakings (the EC Merger Regulation).

3 О томе види више у: Ј. Lübking, „Commission adopts Jurisdictional Notice under the 
Merger Regulation“, Competition Policy Newsletter, No. 3/2007, стр. 1–5. 

4 На овом месту треба споменути: DG Competition Best Practices on the conduct of EC 
merger control proceedings, Best Practice Guidelines: the Commission’s model texts for 
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Концентрације у праву ЕУ, у складу са чланом 3(1)(а, б) и чла-
ном 3(4) Уредбе, обухватају фузије два или више претходно независних 
предузећа или делова предузећа, стицање или куповину (acquisition and 
purchase) и заједничке пословне подухвате (joint ventures). Кад је реч о 
фузији, она може бити хоризонтална, вертикална и конгломератска.5 
Хоризонтална фузија представља спајање компанија са истог нивоа 
производног ланца, за разлику од вертикалног спајања које представља 
повезивање компанија на различитом нивоу производног ланца, на при-
мер фузионисање произвођача и дистрибутера. Најзад, конгломератске 
(комбиноване) фузије представљају спајање компанија које је мотиви-
сано жељом да се умање трошкови и ризици пословања, а одвијају се 
између друштава са потпуно различитим предметом пословања.6 Може 
се рећи да прва два облика спајања могу изазвати штетне ефекте по 
конкуренцију, будући да се њима може непосредно нанети штета конку-
рентима, за разлику од конгломератских фузија где је опасност по кон-
курентске процесе знатно мања, будући да се учесници поменуте фузије 
баве различитим пословним активностима. У тексту који следи, биће 
више речи о контроли концентрација од стране Комисије, уз навођење 
релевантних случајева из њене богате праксе.

II Контрола концентрација од стране Комисије

Уредба се примењује на концентрације које имају комунитарну 
димензију. Да ли предметна концентрација има комунитарну димензију 
или не, цени се према промету учесника у њој. Тако, према члану 1(2) 
Уредбе, концентрација има комунитарну димензију тамо где је уку-
пан годишњи светски промет свих односних предузећа већи од пет 
милијарди евра и тамо где је укупан промет на нивоу Уније сваког од 
најмање два односна предузећа већи од 250 милиона евра, изузев уко-
лико свако од односних предузећа остварује више од две трећине својих 
прихода на нивоу Уније у оквиру једне те исте државе чланице. Уколико 
концентрација не испуњава услове члана 1(2) Уредбе, примењује се члан 
1(3) у коме се наводи да концентрација има комунитарну димензију тамо 
где је заједнички укупни годишњи промет свих односних предузећа већи 

divestiture commitments and the trustee mandate, Commission Model Text for Divestiture 
Commitments, Commission Model Text for Trustee Mandate, Best Practices on submission 
of economic evidence. О овоме види на адреси: http://ec.europa.eu/competition/mergers/
legislation/legislation.html, 20.3.2012.

5 О конгломератским фузијама видети више у: S. B. Volcker, „Leveraging as a theory 
of competitive harm in EU merger control“, Common Market Law Review, Vol. 40, No. 
3/2003, стр. 581–614.

6 М. Васиљевић, Пословно право, Београд, 2004, стр. 334.
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од две и по милијарде евра, где је у свакој од најмање три државе чла-
нице, заједнички укупан промет свих односних предузећа већи од 100 
милиона евра, где је у свакој од најмање три државе чланице из става 
(б) укупан промет сваког од најмање два односна предузећа већи од 25 
милиона евра и где је укупан промет на нивоу Уније сваког од најмање 
два односна предузећа већи од 100 милиона евра, осим уколико свако 
од односних предузећа остварује више од две трећине његовог укупног 
промета на нивоу Уније у оквиру једне те исте државе чланице.

Ипак, промет односних предузећа може се израчунати (и) на осно-
ву промета оних предузећа са којим односно предузеће има везе (links), 
а које се састоје у правима или моћима, наведеним у члану 5(4) Уредбе, 
у циљу одређивања да ли су прагови из члана 1 Уредбе испуњени.7

Јасно је да горе наведени прагови служе за расподелу одговор-
ности између држава чланица и Комисије. Значи, уколико предмет-
на концентрација нема комунитарну димензију, биће решена у скла-
ду са правом држава чланица. Међутим, могућа је и ситуација када 
концентрација за коју је утврђено да има комунитарни карактер може 
бити пренета на процену националним телима конкуренције и обрну-
то. У Commission Notice on Case Allocation Under the Referral Rules of the 
Merger Regulation,8 истакнуто је да би јурисдикција требала бити поново 
приписана на друго тело конкуренције само у околностима где је потоње 
више одговарајуће за бављење фузијом, имајући у виду специфич-
не карактеристике случаја исто као и средства и експертизу доступну 
агенцији.9 Поред тога, јако је важно да се пренос надлежности изврши 
у ситуацији када постоји „убедљив разлог“ (compelling reason) за то, на-
рочито у стадијуму након нотификације предметне концентрације.10

Члан 9 Уредбе говори о односу Комисије и надлежних тела држа-
ва чланица, при чему Комисија има могућност да упути нотификовану 
концентрацију на одговарајуће органе држава чланица ради оцене да ли 
је она у складу са националним правом. Држава чланица може у року од 
15 радних дана од пријема копије обавештења информисати Комисију 
да предметна концентрација прети да значајно утиче на конкуренцију 
на тржишту те државе, као и да њом може доћи до креирања или јачања 
постојећег доминантног положаја. Уколико Комисија сматра да постоји 
различито (посебно) тржиште и претње по конкуренцију на њему, она 

7 Вид. Commission Jurisdictional Notice, пар. 175–177.
8 Commission Notice on Case Allocation Under the Referral Rules of the Merger Regulation 

[2005] OJ C56/2.
9 Commission Notice on Case Allocation Under the Referral Rules of the Merger Regulation, 

т. 9.
10 Commission Notice on Case Allocation Under the Referral Rules of the Merger Regulation, 

т. 13.
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може сама решити предметни случај у складу са Уредбом, или упутити 
цео или део случаја надлежним органима односне државе чланице, при 
чему би случај био решен применом националног, а не комунитарног 
права. Да би поменути члан могао да се спроведе у дело, држава чла-
ница мора упутити одговарајући захтев Комисији, у року од 15 радних 
дана од пријема копије обавештења о нотификацији концентрације од 
стране Комисије.

Дакле, јасно је да је Комисија та која одлучује да ли ће дати 
случај уступити надлежним телима држава чланица или ће га решити 
сама, уколико концентрација има комунитарну димензију и угрожава 
конкуренцију на унутрашњем тржишту. Али, упућивање се може из-
вршити само уколико држава чланица поднесе одговарајући захтев и 
ако Комисија утврди испуњеност услова у погледу посебности тржишта 
на територији државе чланице и могућности угрожавања конкуренције 
на њему.11 Ако Комисија сматра да ови услови нису испуњени, о томе ће 
обавестити државу чланицу, на шта она може да се жали Суду. С обзи-
ром да је овај члан инкорпорисан у Уредбу на захтев Немачке, постао је 
познат под називом „немачка клаузула“ (German clause).

Пример у пракси где је искоришћена „немачка клаузула“ био је 
случај Steetley plc/Tarmac.12 Овде се радило о фузији између компаније 
Steetly и компаније Tarmac, при чему су обе имале висок удео на тржиш-
ту цигли и глинених црепова у неким деловима Енглеске. Комисија је 
утврдила да је тржиште цигли регионалног карактера, а да је трговина 
глиненим црепом између Велике Британије и остатка Уније била слабог 
интензитета, образлажући такав став различитим економским индика-
торима. Стога је заузет став да је у питању посебно тржиште, тржиште 
Велике Британије, при чему би таква концентрација могла проузроко-
вати неповољне конкурентске ефекте. Из ових разлога је Комисија од-
лучила да упути случај фузије на решавање надлежном органу Велике 
Британије, у складу са домаћим прописима.

У члану 21(4) Уредбе се наводи да држава чланица може предузети 
одговарајуће мере да заштити легитимне интересе који нису заштићени 

11 Утврђивање постојања посебног тржишта у смислу члана 9 Уредбе врши се нарочи-
то с обзиром на релевантно географско тржиште, које према члану 9(7) представља 
област „у којем су услови конкуренције довољно хомогени и које може бити раз-
ликовано од суседних области нарочито због тога што су услови конкуренције 
приметно (appreciably) различити у тим областима. Проценом се треба узети у об-
зир нарочито природа и карактеристике односних производа и услуга, постојање 
баријера за улазак или навике потрошача, значајне разлике у тржишним уделима 
предузећа између односних области и суседних области или значајне ценовне раз-
лике“ (превод аутора). Наравно, узеће се у обзир и релевантно тржиште произво-
да.

12 Case Steetly/Tarmac IV/M.180, [1992] 4 CMLR 337.
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предметном Уредбом. Ти интереси су, према поменутом члану, јавна 
безбедност, плуралитет медија и разумна правила (prudential rules), а 
било који други јавни интерес мора бити пренет Комисији од стране 
државе чланице у питању. Комисија ће информисати дату државу чла-
ницу о својој одлуци у року од 25 радних дана од обавештења.

Дакле, овим чланом је држави чланици омогућено да заштити 
своје легитимне интересе забраном предметне фузије, макар разлог за то 
био неконкурентске природе. Тако је поступљено на пример, у случају 
Newspaper Publishing,13 где је надлежно тело Велике Британије предузело 
кораке против предметне фузије правдајући такав чин (који је имао ко-
мунитарни значај и потпадао под решења Уредбе) очувањем плуралите-
та медија. Слично је било и у случају Lyonnaise des Eaux SA/Northumbrian 
Water Group,14 где је британска комисија за заштиту конкуренције при-
менила националну регулативу у погледу регулисања тржишта пијаће 
воде. Наиме, овде је Комисија пошла од става да је то представљало „ле-
гитиман (јавни) интерес“ за односну државу чланицу, посебно имајући 
у виду приватизацију тог сектора и жељу за очувањем конкуренције, 
односно довољног броја снабдевача водом. То је и омогућило надлеж-
ном британском телу да забрани све фузије које би прелазиле одређени, 
унапред зацртани ниво.

Делимично одступање од Уредбе омогућено је и чланом 346(1)(б) 
Уговора о функционисању ЕУ, где је наведено да држава чланица може 
предузети мере неопходне за заштиту суштинских интереса њене без-
бедности који су повезани са производњом или трговином наоружањем, 
муницијом и ратним материјалом. Тако, у случају British Aerospace/GEC 
Marconi,15 Велика Британија је наложила учесницима концентрације да 
не нотификују Комисији војни део концентрације, у складу са чланом 
346(1)(б) Уговора о функционисању ЕУ, правдајући такав чин суштин-
ским интересима њене безбедности, са којим се Комисија сложила.16

У члану 22 Уредбе наводи се да једна или више држава члани-
ца може тражити од Комисије да испита било коју концентрацију која 
нема комунитарну димензију, али која утиче на трговину између држа-
ва чланица или прети да значајно потресе (aff ect) конкуренцију унутар 
територије државе чланице, или држава чланица које упућују захтев. 
Дакле, поменути члан је јасан доказ да и концентрације које немају 
комунитарни карактер могу бити испитане од стране Комисије, а не 
на нивоу држава чланица. Оваква одредба, унета на захтев Холандије 

13 Case Newspaper Publishing IV/M.423.
14 Case IV/M.567, [1996] 4 CMLR 614.
15 Case British Aerospace/GEC Marconi OJ [1999] C 241/8.
16 О овоме види више: R. Whish, Competition Law, Oxford University Press, 2009, стр. 

839–843.
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(услед чега је и добила назив „холандска клаузула“), била је мотивисана 
жељом да се изађе у сусрет државама чланицама које у том тренутку 
нису имале властите прописе о контроли фузија. Данас је, пак, она од 
малог значаја, будући да тренутно само Луксембург нема националне 
прописе о контроли фузија. Али, ову клаузулу могле су користити и 
државе чланице које су имале своје прописе уколико би сматрале да је 
предметна концентрација од комунитарног значаја, или би случај боље 
био решен у поступку пред Комисијом.

Да би члан 22 Уредбе био примењен, неопходно је да држава члани-
ца (или више њих) упути Комисији одређени захтев у том смислу у року 
од 15 радних дана од дана нотификовања Комисији, или од дана када је 
иначе учињена познатом подносиоцу. У ставу 2 истог члана наводи се да 
Комисија мора обавестити надлежна тела свих односних држава чланица 
и дате компаније о захтеву без одлагања. У року од 25 радних дана мора 
одлучити да ли ће испитати предметну концентрацију, јер у случају да 
у том року не донесе одлуку о захтеву, сматраће се да га је прихватила. 
Уколико прихвати захтев, Комисија ће применити Уредбу и ако пред-
метна концентрација негативно утиче на конкуренцију на унутрашњем 
тржишту или његовом битном делу, може да је забрани и обрнуто. Један 
од случајева у којем је Комисија забранила концентрацију у складу са 
наведеним поступком је Kesko/Tuko,17 на захтев финске Канцеларије за 
слободну конкуренцију. Иако она није имала комунитарни карактер, 
могла је да значајно (негативно) утиче на трговину међу државама чла-
ницама, што је било довољно Комисији да позитивно одговори на зах-
тев надлежног финског тела и забрани предметну концентрацију.

Уредбом је предвиђена и процедура нотификације о намери спајања, 
као и сам поступак процене да ли је предметна концентрација допуш-
тена. Према Уредби, предузећа могу нотификовати своју концентрацију 
(разуме се, са комунитарном димензијом) Комисији у било које време 
пре имплементације споразума, јавне понуде или стицања или постојања 
добре намере да се закључи споразум или учини јавна понуда. Притом, 
обавеза нотификације зависи и од природе саме концентрације. Тако 
ће у случају када се ради о фузији или заједничком подухвату (joint 
venture) обавеза нотификације лежати на свим учесницима, док ће у 
ситуацији када се ради о стицању предузеће које стиче контролу мора-
ти извршити обавезу нотификације. Ипак, обавеза нотификације може 
понекад за предузећа значити и опасност да њихови пословни потези и 
пословне тајне буду доступне конкурентима, па су Комисија и надлежна 
тела држава чланица у обавези да чувају и не откривају пословне тајне 

17 Case IV/M.784, [1997] OJ L 174/47, Case T–22/97, Kesko Oy v. Commission [1999] ECR 
II–3755, [2000] 4 CMLR 335.
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предузећа учесника у концентрацији, у складу са чланом 16 Уговора о 
функционисању ЕУ и чланом 17(2) Уредбе.

Уредбом о имплементацији 802/2004 прописана је форма и сад-
ржина обавештења Комисији, која мора бити испоштована, јер у случају 
да нотификација има одређене недостатке (није потпуна), Комисија је 
неће прихватити. Стога, пожељно је да предузећа пре нотификације 
обаве консултације са Комисијом, у циљу избегавања недостатака у 
обавештавању, нарочито у циљу редукције броја информација које 
мора да садржи обавештење.18 У складу са чланом 14(2)(а), Комисија 
има право изрицања новчаних казни у случају непоштовања обавезе 
нотификације (намерног или немарног – negligently), које не могу бити 
веће од 10% укупног промета односних предузећа.

Након пријема обавештења о концентрацији Комисија мора, у 
складу са чланом 10(1) Уредбе, испитати дату нотификацију (да ли је 
обухваћена Уредбом) у року од 25 радних дана од пријема потпуне 
нотификације (или у року од 35 радних дана ако је реч о члану 9 Уред-
бе), након чега мора донети одговарајућу одлуку. Тако, у складу са чла-
ном 6(1)(а), уколико Комисија установи да предметна концентрација 
не потпада под Уредбу, она може издати о томе одговарајућу одлуку. 
С друге стране, може донети и одлуку да је предметна концентрација, 
обухваћена Уредбом, компатибилна са унутрашњим тржиштем, или 
условити компатибилност концентрације прихватањем одређених оба-
веза од стране учесника (члан 6(1)(б)).

Међутим, Комисија може установити да концентрација обухваћена 
Уредбом изазива озбиљне сумње о компатибилности са унутрашњим 
тржиштем, чиме је испуњен услов за отпочињање такозване друге фазе 
поступка испитивања при чему, у складу са чланом 10(3), Комисија мора 
донети одлуку у року од 90 радних дана о компатибилности предметне 
концентрације са унутрашњим тржиштем.

Тако, у смислу члана 8 Уредбе, Комисија може прогласити концен-
трацију компатибилну са унутрашњим тржиштем, или условно компа-
тибилну, што значи да учесници концентрације морају претходно ис-
пунити унапред постављене услове и обавезе. Другим речима, Комисија 
може захтевати модификацију плана концентрације. У потоњем случају, 
Комисија задржава право да повуче своју одлуку о комаптибилности 
уколико ови услови и обавезе нису испуњени. Најзад, Комисија може 
да прогласи предметну концентрацију инкомпатибилну са унутрашњим 
тржиштем, али уколико оцени да концентрација није компатибилна са 
унутрашњим тржиштем, а учесници су већ спровели концентрацију, она 

18 О томе види више у Commission Notice on a simplifi ed procedure for treatment of certain 
concentrations under Council Regulation (EC) No 139/2004, пар. 15 (ОЈ 2005/С 56/04).
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у складу са чланом 8(4) и 8(5) Уредбе има могућност да употреби при-
времене мере, или чак да наложи развргавање предметне концентрације 
како би извршила повраћај у пређашње стање, стање пре спровођења 
концентрације. Уколико повраћај у пређашње стање није могућ, тада 
Комисија може предузети друге одговарајуће мере како би постигла 
исти циљ.

Најзад, треба објаснити како Комисија врши процену компати-
билности предметне концентрације са унутрашњим тржиштем. У вези с 
тим, члан 2(3) Уредбе наводи да концентрација која би значајно отежала 
ефективну конкуренцију на унутрашњем тржишту или његовом бит-
ном делу, нарочито као резултат стварања или ојачавања доминантног 
положаја, биће проглашена инкомпатибилном са унутрашњим тржиш-
тем. Тумачењем овог члана види се да концентрација може бити прогла-
шена инкомпатибилном са унутрашњим тржиштем чак и уколико она 
не ствара или ојачава доминантан положај, чиме је заузет један шири 
став у односу на ранију Уредбу 4064/89. Притом, у члану 25 Уредбе на-
води се да, под извесним околностима, концентрације које укључују 
елиминацију важних конкурентских ограничења која су стране учес-
нице у фузији примењивале једна на другу, исто као и смањење коон-
курентског притиска на преостале конкуренте, могу, чак и у одсуству 
вероватноће координације између чланова олигопола, резултирати у 
значајном отежању (impediment) ефективне конкуренције. Због тога, у 
интересу правне сигурности, треба бити јасно да ова Уредба дозвољава 
ефективну контролу свих таквих концентрација, предвиђајући да било 
која концентрација која би значајно отежала ефективну конкуренцију 
на унутрашњем тржишту, или његовом битном делу, требала бити про-
глашена инкомпатибилном са унутрашњим тржиштем.

Дакле, Комисија мора да утврди да ли је предметна концентрација 
узрок значајног отежања ефективне конкуренције на унутрашњем 
тржишту. Овде ће нагласак бити стављен на хоризонталне фузије, 
будући да су оне најопасније по конкурентски процес. У вези с тим, 
Комисија је издала Смернице о хоризонталним фузијама19 (Horizontal 
Merger Guidelines, у даљем тексту: Смернице), где се у тачкама 1 и 4 наво-
ди да је стварање или ојачавање доминантног положаја примаран облик 
поменутог отежања ефективне конкуренције на унутрашњем тржишту, 
при чему је централно питање одређивање релевантног тржишта.

Слично као и у случајевима где није реч о фузијама, овде ће пре-
дузећа учесници у концентрацији настојати да што шире дефинишу ре-
левантно тржиште производа, као и географско тржиште, како би на тај 

19 Horizontal Merger Guidelines [2004] OJ C31/5. О овоме види више: S. Voigt, S. Schmidt, 
„Th e Commission’s Guidelines on Horizontal Mergers: Improvement or Deteorioration?“, 
Common Market Law Review, Vol. 41, No. 6/2004, стр. 1583–1594. 



7–9/2012. Миле Рачић, Синиша Домазет (стр. 540–560)

549

начин њихов тржишни удео био мањи и самим тим, шансе за утврђивање 
постојања доминације. Пракса је показала да Комисија много више 
пажње посвећује чиниоцима на страни потражње, односно утврђивању 
производа које ће потрошачи сматрати супститутом, при чему неће 
увек бити довољни чиниоци као што су физичке карактеристике, на-
меравана употреба или цена. Тако је било у случају Procter&Gamble v. 
VP Schickedanz,20 где је Комисија употребила друге критеријуме, као 
што су културолошки или психолошки чиниоци који опредељују по-
трошаче приликом куповине производа и утичу на њихове склоности и 
понашање. Ово, ипак, не значи да понекад и чиниоци на страни испору-
ке не могу бити од значаја, што је показао случај Nestlé/Perrier,21 где је 
Комисија релевантним тржиштем производа сматрала тржиште флаши-
ране изворске воде, при чему се ослонила на способност произвођача да 
се лако преоријентишу на производњу другог производа.

У погледу релевантног географског тржишта, Комисија је у слу-
чајевима када се радило о фузијама примењивала различите приступе, 
у зависности од околности случаја.

Тако, у случају Gencor/Lonrho,22 Комисија је као релевантно гео-
графско тржиште узела светско тржиште металних производа, по-
себно платине, услед њене широке примене, великог обима трговине 
и јефтинијег транспорта, док је у случају Shell/Montecatani23 разлог за 
широко дефинисање географског тржишта (светско тржиште) био ка-
рактер производа, будући да је његова производња захтевала велика 
улагања у истраживање и развој. С друге стране, понекад је географско 
тржиште било националног карактера, или је одређивано још уже. Тако, 
у случају Nestlé/Perrier, Комисија је као релевантно географско тржиш-
те одредила тржиште Француске, услед тога што је вода производ који 
захтева значајне трошкове транспорта, затим чињенице да је постојао 
својеврсни економски национализам Француза који су куповали воду 
домаћег произвођача (brand loyalty), као и тешкоће уласка на тржиште 
потенцијалних конкурената. И у случајевима Volvo/Scania и Schneider/
Legrand24 географско тржиште је било „националног“ карактера. Разлог 
за такав став Комисије био је постојање различитих цена и техничких 
спецификација истог производа у различитим државама, постојање 
препрека за улазак и експанзију на релевантном тржишту, али и велика 
зависност од законодавстава и привредних услова различитих држава 
чланица.

20 Case IV/M.430, [1994] OJ L 354/32, [1994] 5 CMLR 146.
21 Case IV/M.190, [1992] OJ L 356/1, [1993] 4 CMLR M17.
22 Case IV/M.619.
23 Case IV/M.269 Shell/Montecatani [1994] OJ L 332/48.
24 Case COMP/M.2283, IP/01/1393.
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Понекад је релевантно географско тржиште одређено имајући у 
виду чињеницу све чвршћег економског повезивања држава чланица и 
укидања међусобних трговинских баријера. Тако је поступљено у случају 
Alcatel/Telettra25 и Alcatel/AEG Kabel26, где је упркос великом тржишном 
уделу стеченом на основу фузионисања Комисија одобрила нотифико-
вану концентрацију, имајући у виду либерализацију тржишта.

Након што дефинише релевантно тржиште, Комисија ће посматра-
ти степен концентрисаности тржишта како би утврдила да ли је предмет-
на фузија компатибилна са унутрашњим тржиштем. Притом, ослониће 
се како на величине тржишних удела учесника у концентрацији, тако и 
на такозвани Херфиндал-Хиршманов индекс (у даљем тексту: ХХИ). Та-
кав став је изнет у Смерницама о хоризонталним фузијама, где се у тачки 
14 наводи да тржишни удели и нивои концентрације обезбеђују корисне 
прве индикације тржишне структуре и конкурентске важности учесни-
ка у фузији и њихових конкурената. У погледу тржишних удела, у Смер-
ницама се у тачки 17 износи став да врло велики тржишни удели, 50% 
или више, могу по себи бити доказ постојања доминантног положаја, за 
разлику од ситуације у којој тржишни удео односних предузећа не пре-
лази 25%. У потоњем случају, сматраће се да концентрација неће омета-
ти ефективну конкуренцију. Ипак, Комисија у истој тачки истиче да и 
тржишни удео мањи од 50% може представљати проблем, имајући у виду 
снагу конкурената, постојање ограничења капацитета, или друге чинио-
це. Као што се може видети, за Комисију је нарочито осетљива та „сива 
зона“, односно ситуација кад је реч о тржишном уделу између 40 и 50%.

С друге стране, Комисија такође сматра ХХИ као корисно сред-
ство за одређивање стања конкуренције на тржишту,27 при чему 
концентрација неће бити опасна по конкуренцију: уколико је поме-
нути индекс након њеног спровођења испод 1.000; уколико се његова 
вредност креће између 1.000–2.000, при чему је промена у ХХИ испод 
250 и уколико је ХХИ након спровођења фузије изнад 2000, при чему 
је промена ХХИ испод 150. Ипак, присутни су и неки изузеци од ових 
правила.28

Смернице о хоризонталним фузијама наводе да и други чинио ци 
могу послужити Комисији приликом оцене компатибилности концен-
трације са унутрашњим тржиштем, при чему ће овде бити поменути 

25 Case IV/M.42, [1991] OJ L 122/48, [1991] 4 CMLR 778.
26 Case IV/M.165, Alcatel/AEG Kabel [1992] OJ C 6/23.
27 Поменути индекс се израчунава тако што се тржишни удели сваког од учесника 

стави на квадрат, па се на крају тако добијени износи саберу. На овај начин се 
степен концентрисаности тржишта може бројчано изразити, а такође и утврдити 
„распоређеност“ тржишне моћи између појединих учесника.

28 О томе види чл. 19–21 Смерница о хоризонталним фузијама.
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неки. Тако, Комисија је много пажљивија кад се ради о фузијама у којима 
учествују компаније које производе међусобно заменљиве производе, 
то јест супституте. То посебно важи у ситуацији када конкурентски 
произвођачи не производе довољно „блиске“ супституте производи-
ма учесника у фузији. Тако, у случају GE/Instrumentarium,29 Комисија 
је изразила сумњу у погледу компатибилности фузије компанија GE и 
Instrumentarium, произвођача медицинске опреме. Имајући у виду ве-
лики степен супституције који је постојао између њихових производа, 
Комисија је извела закључак да би предметна фузија могла негативно 
утицати на конкуренцију и наложила односним компанијама низ мера 
у циљу отклањања негативних ефеката. Слично је било и у случају 
T-Mobile/tele.ring,30 као и у ранијем случају Volvo/Scania.

Најзад, разлози за забрану фузионисања могу, према Смерни-
цама о хоризонталним фузијама, бити и немогућност купаца да се за-
штите од повећања цена променом снабдевача,31 немогућност кон-
курената да повећају своје испоруке (капацитете),32 али и ситуација 
када фузија укључује компанију која има значајан утицај на динамику 
конкуренције, нарочито ако представља важног носиоца иновативно-
сти на тржишту.33

Са друге стране, за оцену компатибилности хоризонталне фузије 
нарочито може послужити процена баријера за улазак на релевантно 
тржиште. С тим у вези, Комисија може одобрити концентрацију која 
укључује учеснике са изузетно великим тржишним уделом, уколико 
постоји реална могућност уласка на тржиште нових конкурената. Та-
кав став је логичан, јер ће, у одсуству баријера за улазак на тржиште, 
повећање цена или других активности од стране новог ентитета, на-
сталог фузијом, на тржиште лако ући нови конкуренти, чиме ће вели-
ка снага новог ентитета бити брзо еродирана. Ипак, тај нови улазак на 
тржиште мора бити вероватан, благовремен и довољан да одврати или 
осујети било које потенцијалне антиконкурентске ефекте фузије.34 Ула-
зак ће бити вероватан уколико је довољно профитабилно за новог учес-
ника да унесе додатни output на релевантно тржиште.35 Истовремено, 
Комисија је заузела став да ће улазак на тржиште бити сматран благо-

29 Case COMP/M.3083, IP/03/1193.
30 Case COMP/M.3916.
31 О томе види шире: Смернице о хоризонталној фузији, т. 31.
32 Ibid., т. 32–35.
33 Ibid., т. 37–38. Види и Case Boeing/McDonnell Douglas IV/M. 877 [1997] OJ L 336/16, 

[1997] 5 CMLR 270.
34 Обавештење, т. 68.
35 Обавештење, т. 69.
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временим уколико до њега дође кроз две године.36 Следи да ће Комисија 
морати подробно да размотри испуњеност поменутих услова у сваком 
појединачном случају.

Даље, у Смерницама се помиње да фузија на концентриса-
ном тржишту може значајно отежати ефективну конкуренцију, кроз 
стварање или ојачавање колективне доминантне позиције, због тога 
што повећава вероватноћу да компаније буду у стању да координирају 
њихово понашање на овај начин и повећају цене, чак и без закључивања 
споразума или прибегавања усаглашеним праксама у смислу члана 101 
Уговора о функционисању ЕУ.37 При том, координација је нарочито 
погодна на тржишту на коме је релативно једноставно постићи оп-
ште разумевање о условима координације, уз претходно испуњење три 
предуслова: прво, компаније морају бити способне да контролишу да 
ли се држе услова координације; друго, мора постојати одређени меха-
низам који би онемогућио кршење договореног и треће, реакција кон-
курената (који не учествују у координацији) и потрошача не сме бити 
у стању да онемогући резултате који се очекују од координације.38 У 
пракси су одлуке Комисије о не(постојању) колективне доминације, 
односно координираног понашања биле предмет оштрог испитивања 
од стране тадашњег Суда прве инстанце и Европског суда правде, при 
чему ослањање на тржишни удео и различита теоријска становиш-
та није било довољно за налажење доминације, већ је такав став мо-
рао бити утемељен на реалним, опипљивим доказима да су учесници 
концентрације имали моћ да координирају међусобно понашање.39

Хоризонтална фузија може бити одобрена у случају када се њоме 
обезбеђује ефикасност, при чему корист коју предметна фузија доноси 
потрошачима превазилази евентуалне неповољне конкурентске ефек-
те. У складу са Смерницама, да би Комисија узела у обзир одбрану с 
позивом на ефикасност (effi  ciency defence), неопходно је да поменуте 
ефикасности доносе корист потрошачима, да представљају директну 
последицу нотификоване фузије и не могу бити постигнуте неким дру-
гим, мање антиконкурентским средствима, као и да ефикасности морају 
бити проверљиве (verifi ability), односно такве да би Комисија могла бити 
разумно сигурна да ће се дате ефикасности материјализовати и бити 
довољне да сузбију потенцијалне повреде потрошача фузијом.40

36 Обавештење, т. 74.
37 Смернице, т. 39.
38 Смернице, т. 41.
39 О томе види: Case Independent Music Publishers and Labels Association (Impala) v. 

Commission [2006] ECR II–2289, [2006] 5 CMLR 19; A. Jones, B. Sufrin, EC Competi-
tion Law, Oxford University Press, 2008, стр. 1034–1037.

40 О томе види шире: Смернице, чл. 76–88.
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Фузија може бити компатибилна са унутрашњим тржиштем и на 
основу позива на тзв. „Failing Firm Defence“. Наиме, уколико је једна од 
компанија учесница у концентрацији (фузији) такозвана „компанија у 
слабљењу“, односно компанија у финансијским тешкоћама (failing fi rm) 
и уз услов да фузија не представља узрок погоршавања конкурентске 
структуре, Комисија може сматрати предметну фузију компатибилном 
са унутрашњим тржиштем, иако би иста фузија у неким другим околно-
стима била забрањена. Да би се могла применити „Failing Firm Defence“, 
морају се испунити три услова: прво, неопходно је да постоји опасност 
да би компанија у пословним тешкоћама могла бити истерана са тржиш-
та, уколико не буде фузионисана од стране друге компаније; друго, по-
требно је да не постоји нека друга, мање антикомпетитивна алтернати-
ва предметној фузији и треће, у случају да не дође до фузије, средства 
компаније која би банкротирала би неминовно напустиле тржиште.41

Комисија је овај вид „одбране“ први пут применила у случају 
Kali und Salz/MdK/Treuhand,42 да би га потом користила и у другим 
случајевима, као на пример случају BASF/Pantochim/Eurodial, или случају 
Newscorp/Telepiù.43 Изгледа да је циљ Комисије да се спасу привредни 
субјекти кад је год то могуће, па макар и уз помоћ фузија, што је у скла-
ду са основним опредељењима Уније. Ипак, остаје питање да ли би се 
ова „одбрана“ могла успешно применити у ситуацији када је само део 
фузионисане компаније у „слабљењу“, или то важи само за привредни 
субјект као целину.44

Поред хоризонталних фузија о којима је горе било речи, постоје 
и вертикалне и конгломератске фузије. Став Комисије у погледу ових 
фузија изражен је у Смерницама о процени не-хоризонталних фузија у 
складу са Уредбом Савета о контроли концентрација између предузећа45 
(у даљем тексту СНФ).

Иако се може сматрати да су не-хоризонталне фузије мање опас-
не по конкурентске процесе, то не значи да у одређеним ситуацијама 
не могу штетити конкуренцији. То посебно важи у случају када долази 
до стварања или ојачавања доминантног положаја. У складу са СНФ, 
постоје два начина на који не-хоризонталне фузије могу отежати ефек-
тивну конкуренцију. У вези са тим, треба имати на уму некоординира-
не ефекте (non-coordinated eff ects) и координиране ефектие (coordinated 

41 Смернице, т. 90.
42 Case IV/M.308, [1994] OJ L186/30, [1994] 4 CMLR 526.
43 Case BASF/Pantochim/Eurodial IV/M.2314, IP/01/984; Case Newscorp/Telepiù IV/M.2876, 

IP/03/478.
44 Види Case Rewe/Mienl [1999] OJ L274/1, Case IV/M.2876, Stream/Telepiù IP/03/478.
45 ОЈ 2008/C 265/07. 
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eff ects). Некоординирани ефекти настају онда када не-хоризонталне 
фузије доводе до искључења, то јест онемогућавања приступа ривалима 
снабдевању или тржишту (foreclosure), док се координираним ефекти-
ма мења сама природа конкуренције која је постојала пре фузионисања, 
будући да ће компаније сада имати много већи подстицај за дизање цена 
и нарушавање конкурентских односа.46

Као и у погледу хоризонталних фузија, тако се и овде Комисија 
приликом процене компатибилности ослања на тржишни удео новог 
ентитета насталог предметном фузијом, као и на ХХИ, при чему се по-
лази од тога да ће предметна фузија бити допуштена уколико је тржиш-
ни удео новонасталог ентитета испод 30%, а ХХИ испод 2.000; ипак, 
Комисија истиче да су ово само полазни индикатори у процени, а не 
правне претпоставке и да ће у специјалним околностима и фузије које 
испуњавају наведене стандарде бити испитане.47

У погледу некоординираних ефеката, то јест онемогућавања при-
ступа ривалима испорукама, односно тржшту, могу се разликовати 
два појавна облика оваквог понашања: прво, када предметна фузија 
може да повећа трошкове конкурената на низводном тржишту пу-
тем ограничавања њиховог приступа важном input-у (input foreclosure) 
и друго, када се фузијом ривалима ограничава приступ потрошачима 
(customer foreclosure). У оба случаја није неопходно да ривали буду у 
потпуности истерани са релевантног тржишта, већ је важно да ли ће 
повећање трошкова input-a на крају довести до виших цена за потроша-
че или не.48

Да би утврдила да ли повећање трошкова ривала и ограничавање 
њиховог приступа важном input-у може да доведе до негативних ефека-
та по конкуренцију, Комисија ће најпре испитати да ли је новонастали 
ентитет заиста у стању да значајно онемогући приступ важном input-у 
својим ривалима. Потом, утврдиће се да ли је новонастали субјект имао 
подстицај за такво понашање, односно да ли би његов акт био профита-
билан. Најзад, треће, испитаће се да ли оваква стратегија има значајан 
штетан ефекат на низводну конкуренцију на низводном тржишту.49 
Слично је и у погледу другог облика некоординираних ефеката-
ограничавања приступа потрошачима (customer foreclosure), где се испо-
ручилац фузионише са важним потрошачем на низводном тржишту.50

46 Види: УНФ, чл. 17–19. 
47 Ibid., чл. 23–27.
48 Ibid., чл. 30–31 и чл. 58.
49 Ibid., чл. 32. О поменутим условима види шире: чл. 33–58.
50 Ibid., чл. 60–77.
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Поводом координираних ефеката, треба истаћи да се таква тр-
жишна координација јавља у ситуацији где су конкуренти у стању да, 
без закључивања споразума или прибегавања споразумним праксама у 
смислу члана 81 Уговора, идентификују и следе опште циљеве при чему, 
као и код хоризонталних фузија, три услова морају бити испуњена да 
би координација била одржива. Прво, дате компаније морају бити спо-
собне да у довољном степену контролишу да ли се одступа од услова 
координације. Друго, мора да постоји одговарајући механизам који 
спречава одступање од договореног. Треће, реакција садашњих или 
будућих конкурената који не учествују у координацији и потрошача не 
сме бити у стању да онемогући резултате очекиване од координације.51

Вертикалном фузијом се свакако лакше постиже координација 
понашања, будући да ће на релевантном тржишту преостати мање 
учесника, што координацију чини лакшом. Исто важи и у случају кад 
се предметном фузијом постиже елиминација „отпадничке“ компаније, 
то јест компаније која не жели да прихвати координацију и стога и даље 
агресивно конкурише.52 Посебно је важно истаћи да се оваквим видом 
концентрације омогућава новонасталом ентитету приступ осетљивим 
информацијама о ривалима, нарочито уколико се ради о низводном 
тржишту.53

Конгломератске фузије с друге стране, подразумевају фузије из-
међу компанија које послују на блиско повезаним тржиштима, на при-
мер на тржишту међусобно комплементарних производа или производа 
који припадају опсегу производа који су куповани од стране истог круга 
потрошача са идентичном крајњом употребом. И овде ће Комисија об-
ратити пажњу како на позитивне ефекте предметне фузије, тако и на 
њене негативне, антиконкурентске, последице. Као и у погледу хоризон-
талних и вертикалних фузија, тако и овде постоје такозвани некоор-
динирани ефекти, изражени кроз искључење (foreclosure), при чему је 
пракса везане трговине главни инструмент (tying и bundling). Наравно, 
пракса везане трговине било ког облика неће увек бити недопуштена, 
али у одређеним ситуацијама имаће изразит антиконкурентски ефекат. 
Као и у претходним облицима фузија, тако и овде Комисија мора да 
испита да ли новонастали ентитет има могућност да искључи ривале, 
постоји ли за то одговарајући економски интерес, као и да ли ће таква 
пракса имати негативне ефекте по конкуренцију, наносећи тако штету 
потрошачима.54

51 Ibid., чл. 80–81.
52 Ibid., чл. 82–85.
53 Ibid., чл. 86.
54 УНФ, чл. 91. 



ПОСЛОВНО ПРАВО ЕУ И ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ Право и привреда

556

Како би била у стању да искључи конкуренте, нова компанија мора 
да поседује значајан степен тржишне моћи, који не мора нужно водити 
ка доминацији, тако да ће ефекти везане трговине бити значајни једино 
ако је производ страна учесница у фузији у најмању руку виђен од стра-
не много потрошача као нарочито важан, а постоји мало релевантних 
алтернатива за тај производ.55 Потом, искључење конкурената праксом 
везане трговине ће бити олакшано уколико један велики круг потроша-
ча купују оба производа у „свежњу“, а не појединачан производ.56 При-
ликом процене компатибилности фузије, Комисија ће водити рачуна да 
ли постоје могућности да се конкуренти одбране од пословне стратегије 
новонасталог ентитета. Тако, у случају GE/Amersham, Комисија је истак-
ла да не постоји опасност искључења конкурената праксом везане трго-
вине, јер су конкурентске компаније истакле врло примамљиве понуде 
потрошачима за куповину њихових производа, или услед чињенице што 
ривали могу одлучити да отпочну са агресивном ценовном политиком, 
како би одржали постојећи тржишни удео.57

Стратегија везане трговине биће примамљива за ентитет уколи-
ко му доноси добит. Ипак, Комисија ће водити рачуна и о другим чи-
ниоцима, као што је власничка структура ентитета насталог фузијом, 
тип стратегије усвојене на тржишту у прошлости, или о садржини 
унутрашњих стратешких докумената као што су пословни плано-
ви и слично.58 Ефекат дате (конгломератске) фузије на конкуренцију 
Комисија ће проценити у светлу чинилаца као што су присуство моћи 
потрошача (countervailing buyer power), или вероватноћа да би улазак од-
ржао ефективну конкуренцију на узводном или низводном тржишту.59 
Потоње становиште је заузето у случају Procter&Gamble/Gillette.60 
Комисија исправно сматра да конгломератске фузије могу допринети 
смањењу трошкова, будући да је понекад много боље по потрошаче да 
се одређени производи продају у „пакету“ него одвојено. Разуме се, ово 
је само оборива претпоставка, с обзиром да некад истоветна корист по 
потрошаче може бити остварена и без прибегавања везаној трговини.61 
У погледу координираних ефеката mutatis mutandis важи оно што је сад-
ржано у Смерницама о хоризонталним фузијама.62

55 СНФ, т. 99.
56 СНФ, т. 100.
57 Case COMP/M. 3304-GE/Amersham (2004) т. 39.
58 Ibid., чл. 94.
59 УНФ, чл. 109.
60 Ibidem, чл. 114; види Case COMP/M.3732 Procter&Gamble/Gillette (2005), т. 131.
61 Ibidem, чл. 118.
62 Ibidem, т. 119–121.
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Дакле, о којем год виду концентрације да је реч, она може би-
ти на крају проглашена компатибилном или инкомпатибилном са 
унутрашњим тржиштем. Међутим, у ситуацији када је евидентно да 
ће предметна концентрација бити инкомпатибилна са унутрашњим 
тржиштем, учесници у концентрацији могу предложити модификације 
свог плана концентрације и понудити одређене обавезе Комисији и тако 
спасити предметну концентрацију од забране. У вези с тим, Комисија је 
донела одговарајуће Обавештење о дозвољеним мерама на темељу Уред-
бе Савета (ЕЕЗ) 4064/89 и Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 447/98, којим су бли-
же уређена ова питања (у даљем тексту: Обавештење).63

Потом, наводи се да општа разлика може бити направљена између 
структурних мера и обавеза које се односе на будуће понашање ентитета 
насталог фузијом. У погледу структурних мера (remedies), најприсутније 
су оне које се састоје у реструктурирању (divestiture) филијале или про-
изводних капацитета.64 Другим речима, то је најбољи начин да се ели-
минишу конкурентски проблеми који резултирају из хоризонталних 
фузија, али и вертикалних и конгломератских.65 Иако Комисија највише 
воли да примени управо структурну меру, ипак постоје и другачија 
решења, примењива само уколико су она еквивалентна претходном. 
С друге стране, мере које се односе на будуће понашање (behavioural 
remedies) примениће се само у изузетним ситуацијама када је њихова 
употребљивост обезбеђена имплементацијом и контролом. Међутим, 
треба истаћи да је тешко контролисати њихову примену.66 Пракса 
је показала да у одређеним случајевима неће бити могуће примени-
ти било какву меру како би се избегло да предметна концентрација 
буде забрањена. Тако, у случају Schneider/Legrand,67 Комисија је забра-
нила концентрацију, сматравши да су предложене обавезе биле пре-
више сложене и нису биле у стању да обезбеде очување ефективне 
конкуренције.

Као што је већ речено, Комисија највише има вољу да примени 
реструктурирање концентрације, будући да се на тај начин омогућава 
појављивање новог учесника на тржишту, односно јачање постојећих.68 
Притом, јако је важно осигурати да су активности, које се састоје из од-

63 Commission Notice on remedies acceptable under Council Regulation (EC) No 139/2004 
and under Commission Regulation (EC) No 802/2004 (2008/C 267/01). Види и: Best Prac-
tice Guidelines for divestiture commitments (Model Text for Trustee Mandates and Model 
Text for Divestiture Commitments).

64 Обавештење, т. 17.
65 Ibid.
66 Обaвештење, т. 17.
67 Case COMP/M.2282. 
68 Обавештење, т. 22.
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рживих послова који могу оперисати на самосталним основама и кон-
курисати успешно са ентитетом насталим фузијом на трајним основа-
ма, пренете на погодног купца у одређеном периоду.69 То је учињено у 
случају Nestlé/Perrier, где је Комисија одобрила предметну концентрацију 
јер се компанија Nestlé обавезала да ће продати неколико мањих робних 
марки трећем купцу, чиме би се омогућио његов улазак на тржиште фла-
ширане воде. Да би се очувао ефекат мере, неопходно је да се обавеза-
ма предвиди да ентитет настао фузијом неће стећи утицај над целином 
или делом одвојеног пословања у периоду од десет година. Међутим, 
Комисија може да ублажи ову обавезу уколико процени да је структура 
тржишта промењена у таквој мери да одсуство утицаја над одвојеним 
пословањем више није нужно да би се концентрација учинила компати-
билном (non-reacquisition clause).70

Поставља се питање шта чинити у случају постојања права тре-
ћих страна, права интелектуалне својине, преноса кључних уговора и 
слично. У таквој ситуацији, Комисија ће прихватити само обавезе ве-
зане за реструктурирање концентрације (divestiture commitments), које 
обезбеђују извесност у погледу остварења ефекта реструктурирања, као 
и уколико учесници у концентрацији обезбеде „резервну“ варијанту 
коју би били обавезни да примене у случају неуспеха примене прво-
битног решења. Та секундарна алтернатива назива се још и „крунски 
драгуљ“ (crown jewel).71

Учесницима у концентрацији стоје на располагању и друге мере 
која такође могу бити прихватљива за Комисију. Као што је горе поме-
нуто, поменуте мере ће моћи да се примене једино уколико су њихови 
ефекти еквивалентни реструктурирању концентрације. Тако, Комисија 
је у више наврата прихватала мере које су подразумевале омогућавање 
приступа кључној инфраструктури, технологији, мрежи, правима инте-
лектуалне својине и неопходним инпутима, уз услов да је приступ дат 
на недискриминаторској и транспарентној основи. На пример, у случају 
easyJet v Commission,72 нагласак је био на давању приступа неопходној 
инфраструктури и мрежи, а слично је било и у случају Newscorp/Telepiù73 
у вези са pay tv. Суштина је била у томе да се омогући улазак на тржиш-
те нових конкурената. С другe стране, у случају Siemens/Draegerwerk,74 
где је било речи о ускраћивању информација неопходних за интеропе-

69 Види: A. Jones, B. Sufrin, нав. дело, стр. 1080. Такође, види Обавештење, т. 23.
70 Обавештење, т. 43.
71 Ibid., т. 45.
72 [2006] ECR II–1931. 
73 Case COMP/M.2876. 
74 Case COMP/M.2861.
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рабилност опреме, омогућавање приступа конкурентима неопходним 
информацијама значило је компатибилност фузије са унутрашњим 
тржиштем.

Као ефикасна мера за елиминисање опасности по конкуренцију 
може се сматрати и промена или поништење постојећих ексклузив-
них уговора, који могу довести до елиминисања конкурената. Ипак, 
ови акти не могу представљати „параван“ за фактичко очување 
ексклузивности.75

Већ је поменуто да се учесници концентрације могу послужи ти 
и другим (не-структурним) средствима, како би спречили да концен-
трација буде проглашена инкомпатибилном са унутрашњим тржиштем. 
Тако, могу обећати да ће се суздржавати од одређених понашања која 
би могла да угрозе конкуренцију. Оваква обећања, ипак, носе са собом 
извесну дозу несигурности, будући да је тешко контролисати њихову 
имплементацију, као и да ли су у пракси испуњени услови, садржани 
у обећању. Отуда, Комисија испитује не-структурне мере само у изу-
зетним околностима, нарочито с обзиром на чињеницу да конкуренти 
обично немају интереса да упозоре Комисију у случају да немају корист 
од његове примене.

Без обзира на облик мере, Комисија има могућност да на захтев 
страна које покажу добар разлог омогући продужење рокова трајања 
ових мера или, у изузетним околностима, одбаци, измени или замени 
обавезе везане за концентрацију.76

Најзад, учесници у концентрацији могу понудити и такозване 
пакете мера (remedies packages), који обухватају како реструктурирање, 
тако и одређене чинидбе, на које се обавежу учесници у концентрацији. 
Чак и у оваквим случајевима, у пракси је Комисија прихватала алтерна-
тивне „пакете“, односно алтернативна решења која би била спроведена, 
уколико првобитно решење које су предложиле странке не би дало оче-
киване конкурентске ефекте.77

III Закључак

На основу реченог, може се закључити да су концентрације од из-
узетног значаја за институције ЕУ. То не треба да чуди, имајући у виду 
негативне ефекте које оне могу изазвати на унутрашњем тржишту ЕУ. 
То нарочито важи за хоризонталне фузије, будући да оне могу дове-
сто до драстичног нарушавања конкуренције. Како би ближе уредила 

75 Обавештење, т. 68.
76 Обавештење, т. 71.
77 Тако је поступљено на пример, у случају Nestlé/Ralston Purina (Case IV/M.2337, 

IP/01/1136).



ПОСЛОВНО ПРАВО ЕУ И ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ Право и привреда

560

питање концентрација, Комисија је донела неколицину аката. Њима су 
предвиђени услови под којима ће концентрација бити допуштена, одно-
сно проглашена компатибилном са унутрашњим тржиштем. Ипак, при-
метно је да је Комисији остављен значајан степен дискреције приликом 
одлучивања у сваком појединачном случају, нарочито у погледу проце-
не мера реструктурирања концентрације. Најзад, поред аката секундар-
ног законодавства, Комисија примењује и акте такозваног „меког“ пра-
ва, као што су смернице и обавештења. Иако они, у формално-правном 
смислу, нису обавезујући акти, Комисија се ослања на њих приликом 
одлучивања у сваком случају понаособ. Из тога следи да акти „меког“ 
права постепено преузимају улогу и значај обавезујућих аката (као што 
су директиве или уредбе), али истовремено омогућавају Комисији пре-
власт у односу на државе чланице.
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Summary

In this paper the authors consider the question of the legal regulation of 
the concentration in the European Union competition law. In this sense, they pro-
vide an overview of legislation related to the concentrations, citing cases from the 
rich practice of the Commission. Determination of jurisdiction to decide on the 
concentration is an important issue, as well as problems related to the restruc-
turing of the concentration. Th e concentration will not be approved if its imple-
mentation would undermine competition in the EU internal market, or threaten 
trade between Member States. Th erefore, the authors discuss the conditions under 
which concentrations will be permissible, or, however, prohibited. Here, emphasis 
is placed on horizontal mergers, since they pose the greatest threat to the competi-
tive process and the smooth functioning of the internal market.
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ЕУ РЕГИОНАЛНА ДРЖАВНА ПОМОЋ –
ПЕРИОД 2007–2013.

Резиме

У оснивачким уговорима ЕУ утврђен је општи принцип да су држав-
не субвенције неспојиве са јединственим тржиштем ЕУ. Поред тога, чл. 
107 Лисабонског Уговора о ЕУ регулише аутоматске и дискреционе изу-
зетке од прокламоване забране државних субвенција. Поступак контро-
ле система субвенција, налази се у примарној надлежности Комисије. У 
склопу тога предвиђена је обавеза претходне нотификације Комисији о 
увођењу или мењању државне субвенције. Област државне помоћи коју 
земље чланице ЕУ пружају предузећима или одређеним привредним грана-
ма и регионима једна је од кључних области у праву конкуренције ЕУ, јер 
суштинску дилему чини питање како држава чланица ЕУ може помоћи 
привредном сектору или региону, а да се тиме не наруши равноправна 
тржишна утакмица. Ова питања су од посебног значаја за Србију, на-
рочито после стицања званичног статуса земље кандидата за чланицу 
ЕУ. Смернице ЕУ о националној регионалној помоћи за период 2007–2013. 
се односе како на земље чланице ЕУ, тако и на чланице Европског еко-
номског простора, тј. и на Исланд, Норвешку и Лихтенштајн. Смерни-
це су објављене у форми Саопштења Комисије ЕУ, те немају снагу правне 
обавезности (ius non cogens), али је њихов значај садржан у дефинисању 
правила Комисије за дозвољену државну помоћ неразвијеним регионима, 
укључујући и директне инвестиционе грантове и пореске олакшице за 
компаније. Смернице прецизирају ЕУ правила за одређивање неразвијених 
региона у државама чланицама, који су подобни за националну регионал-
ну дрзавну помоћ. Поред тога, Смерницама се дефинишу максимално 
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дозвољени нивои регионалне државне помоћи у земљама чланицама ЕУ. 
Циљ Смерница је да подстакну даљи уравнотежени економски напредак 
неразвијених европских региона кроз инвестиције и стварање нових рад-
них места. Овакав приступ ЕУ Комисије омогућава свим регионима у ЕУ 
да спроводе циљеве Лисабонске Агенде кохерентног одрживог развоја и 
подстицања запослености у ЕУ, ради доприноса ефективној конкурент-
ности Уније и у циљу побољшања привредног раста и оптималне стопе 
запошљавања у ЕУ, као и нове стратегије „ЕУ 2020“.

Кључне речи: Европска унија, регионална државна помоћ, ЕУ смернице.

I Увод

Основно примарно законодавство о државним субвенцијама 
представљају одредбе бивших чланова 87–89 Уговора о Европској 
унији из Амстердама и из Нице (Одсек 2 о државној помоћи) у Гл. VI о 
заједничким прописима о конкуренцији из Уговора о ЕЗ, као саставног 
дела Уговора о ЕУ.1 У новијем периоду, после усвајања Уговора о 
функционисању ЕУ из Лисабона (ступио на снагу 1. децембра 2009. 
године2), ове одредбе сада су смештене у Део III, одељак VII, поглавље 
1, секција 2 о државној помоћи, чланови 107 то 109 (ОЈ ЕУ 9.5.2008. C 
115/91–93). Ове одредбе су са малим допунама пренете из Уговора о ЕЕЗ 
из 1958. године. Утврђен је општи принцип да су државне субвенције 
неспојиве са јединственим тржиштем ЕУ ако испуњавају широко 
постављене критеријуме да доводе до нарушавања или прете да наруше 
конкуренцију фаворизовањем одређених предузећа или производње 
одређених роба и то у мери да угрожавају трговину међу чланицама 
ЕУ. У пракси и тумачењу Европског суда правде, ова неспојивост са 
јединственим тржиштем третира се као имплицитна забрана таквих 
државних субвенција.

Поред тога, чл. 107 регулише аутоматске и дискреционе изузет-
ке од прокламоване забране државних субвенција. Поступак контроле 
система субвенција, налази се у примарној надлежности Комисије. У 
склопу тога предвиђена је обавеза претходне нотификације Комисији о 
увођењу или мењању државне субвенције. Тиме је примењен принцип 
транспарентности, као неопходан у реализацији ефикасног надзора.3

1 У даљем тексту: Уговор.
2 Уговор о ЕУ из Лисабона објављен у ОЈ ЕУ 9.5.2008 C 115/51.
3 „Community Competition Policy in 1993“, European Commission, Brussels, Luxem-

bourg, 1994, стр. 41.
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Област државне помоћи коју земље чланице ЕУ пружају преду-
зећима или одређеним привредним гранама и регионима једна је од 
кључних области у праву конкуренције ЕУ, јер суштинску дилему чини 
питање како држава може помоћи привредном сектору или региону, а 
да се тиме не наруши равноправна тржишна утакмица. Уговор о ЕУ (чл. 
107 ст. 1) уређује да се као државна помоћ сматра помоћ: која је додељена 
из државних средстава; која даје предност одређеном субјекту, сектору 
или регији и која је селективна, јер нарушава тржишну конкуренцију.

ЕУ Смернице о националној регионалној помоћи за период 2007–
2013. објављене су у ОЈ C 54 од 4. марта 2006. Смернице се односе како на 
земље чланице ЕУ, тако и на чланице Европског економског простора,4 
тј. и на Исланд, Норвешку и Лихтенштајн. Смернице о националној 
регионалној помоћи објављене су у форми Саопштења Комисије ЕУ, те 
немају снагу правне обавезности (ius non cogens), али је њихов значај 
садржан у дефинисању правила Комисије за дозвољену државну помоћ 
неразвијеним регионима, укључујући и директне инвестиционе грантове 
и пореске олакшице за компаније.

Смернице прецизирају ЕУ правила за одређивање неразвијених 
региона у државама чланицама, који су подобни за националну 
регионалну државну помоћ. Поред тога, Смерницама се дефинишу 
максимално дозвољени нивои регионалне државне помоћи у земљама 
чланицама ЕУ. То је у складу са захтевима Европског савета на нивоу 
шефова држава који се односи на примену мање и боље фокусиране 
државне помоћи у ЕУ. Отуда нове Смернице, за период 2007–2013. 
оријентишу регионалну помоћ на најугроженије регионе проширене 
Уније, истовремено подстичући њихову конкурентност.

Циљ Смерница је да подстакну даљи уравнотежени економски 
напредак неразвијених европских региона кроз инвестиције и стварање 
нових радних места. То је у складу са принципом економске и социјалне 
кохезије, на коме почива ЕУ сходно Одељку XVII Уговора о ЕЗ/ЕУ, 
односно нивелисању економских диспаритета међу регионима ЕУ. 
Следствено томе, све мере економске политике чланица ЕУ морају узети 
у обзир регионалне аспекте. Политика конкуренције на јединственом 

4 Споразум о стварању Европског економског простора (ЕЕА) датира још од 1992, 
јер је потписан маја 1992. између 12 тадашњих чланица ЕУ и 7 чланица ЕФТА. У 
међувремену су три чланице ЕФТА приступиле ЕУ, 1995. године, док је Швајцарска 
на референдуму одлучила да не учествује у ЕЕА. ЕЕА је ступио на снагу јануара 
2004. ратификацијом од стране преостале 3 чланице ЕФТА: Норвешке, Исланда и 
Лихтенштајна и од стране чланица ЕУ. Ове три земље су изразиле спремност да 
учествују на унутрашњем тржишту ЕУ, али да не преузимају обавезе чланства у ЕУ. 
Услед петог проширења ЕУ, маја 2004, дошло је до ЕЕА Споразума о проширењу 
ради адаптирања на проширено чланство ЕУ, али су принципи ЕЕА остали исти.
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тржишту ЕУ такође подлеже принципу кохезије. Прва правила 
Заједнице о регионалној помоћи датирају још из 1971. године. Ради 
транспарентности, Комисија ЕУ је овим Смерницама објединила и 
поједноставила сва комунитарна правила о регионалној помоћи. Поред 
тога, уведени су одређени нови елемнти регионалне помоћи у светлу 
недавног великог проширења чланства ЕУ. Државе чланице су обавезне 
да ускладе своје националне планове регионалног развоја у датом 
периоду са Смерницама Комисије за период 2007–2013. год. Смернице 
су припремљене за Унију од 25 чланица, али се примењују и на новије 
чланице, Бугарску и Румунију (2007).5

II Дозвољена регионална државна помоћ у Европској унији

Оснивачки Уговор о ЕУ предвиђа четири категорије државне 
помоћи, које могу бити у складу са заједничким тржиштем ЕУ. Одобра-
вање таквих врста дрзавне помоци је у надлежности Комисије ЕУ. 
Постоји и пета група државних субвенција, које одређује Савет (квали-
фикованом већином, на предлог Комисије).

Прву категорију представља дозвољена државна регионална помоћ 
за унапређење економског развоја подручја са изузетно ниским живот-
ним стандардом или где је присутна знатна незапосленост (чл. 107, еx 
чл. 87, став. 3 /а/). Генерални став Комисије је да се као основ процене 
ниског животног стандарда или повећања запослености узима просек на 
нивоу Заједнице, а не у националним оквирима држава чланица.

У том смислу, потребно је да БДП per capita у датом региону буде 
нижи од 75% од просека на нивоу ЕУ. Овај податак одређује Статиситич-
ка канцеларија ЕУ (ЕУРОСТАТ). При томе, Комисија користи исте ста-
тистичке податке као и код утврђивања подручја подобних за примену 
структурних фондова.

Одредбе чл. 107, еx чл. 87 став 3, (ц), регулишу још једну категорију 
дозвољених државних субвенција примењивих на регионе у ЕУ. То су 
субвенције за унапређење развоја одређених привредних делатности 
или одређених привредних грана, уколико се тиме не мењају услови 
пословања у мери у којој је то супротно заједничким интересима. Битно 
је истаћи да, за разлику од помоћи за отклањање знатног поремећаја у 
привреди неке чланице ЕУ, ова врста помоћи се одобрава за одређене 
економске секторе или одређене регионе. Комисија одобрава помоћ у 
домену: енергетике, бродоградње, одеће и текстила, синтетичких вла-

5 Румунија и Бугарска у целини потпадају потпадају под одредбе чл. 107 (3) /а/, тј. 
подручја са изузетно ниским животним стандардом или где је присутна знатна 
незапосленост (тзв. Регион А, према ЕУ класификацији).
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кана, моторне и аутомобилске индустрије, индустријског инвестирања, 
производње кућних апарата, информационе технологије и електронике, 
алуминијумских производа, керамике, стакла, папира и дрвета.6 Усло-
ви за одобрење су да ова помоћ садржи развојну димензију и да не сме 
мењати услове пословања супротно заједничком интересу. Под тим се 
подразумева правична конкуренција и трговина под равноправним 
условима на јединственом тржишту ЕУ. Ови услови су законски лимити 
одобравања државних субвенција за одређене привредне секторе или 
регионе, које Комисија цени у сваком конкретном случају. Ако се ради 
о помоћи предузећу за спашавање од банкрота, помоћ неће бити одо-
брена, ако није праћена планом за реструктуирање.

За разлику од помоћи из прве категорије, овде се користе нацио-
нални параметри економског развоја, али у оквиру ситуације у ЕУ. То по-
себно долази до изражаја код одобравања регионалне државне помоћи. 
Тада Комисија оцењује не само развојне проблеме региона подобног 
за коришћење државних субвенција, него и економску позицију дате 
државе чланице у односу на просек у ЕУ. Сходно томе, уколико је соли-
дан степен привредног развоја одређене државе чланице према просеку 
у ЕУ, утолико мора бити већи диспаритет датог региона за оправдање 
пружања помоћи.7 У том случају државне субвенције морају бити у 
форми иницијалних инвестиција и/или отварања нових радних места 
која су у директној повезаности са тим субвенцијама. Тако је Комисија 
одобрила државне субвенције италијанске владе за развој занатства на 
Сицилији, као економски заосталом региону.

После ступања на снагу важећег Уговора о функционисању ЕУ из 
Лисабона (1. децембра 2009. године), поставља се питање да ли је остао 
status quo у домену регулисања државних субвенција. Наиме, суштина 
доношења новог Уговора о ЕУ из Лисабона односи се на омогућавање 
ефикаснијег функционисања ЕУ у проширеном саставу од двадесет се-
дам чланица.

Следствено томе, дошло је и до одређених измена на пољу др-
жавне помоћи. Прецизније, извршено је ренумерисање одредаба и 
реструктурисање поглавља Уговора о Европској заједници, који чини 
интегрални део Уговора о ЕУ. Главнина одредби о државној помоћи 
смештена је у оквиру чл. 107–109 Уговора о функционисању ЕУ (уместо 
некадашњих одредаба 87–89).

Поред тога, извршено је укидање одредбе бившег чл. 87 став 2 
о аутоматском праву Немачке да даје државне субвенције одређеним 

6 Competition Report, 1985, points 182–217, нав. према: Lasok, Bridge, Law and Institu-
tions of the European Union, стр. 644.

7 Детаљније код: Wyатт and Dashwood, EC Law, London, стр. 532.
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подручјима који су били тешко погођени послератном поделом Немач-
ке. Нови чл. 10 у ставу 2 (ц) предвиђа укидање ове одредбе пет година 
након ступања на снагу Лисабонског Уговора о ЕУ, односно 2014. годи-
не.

У погледу земаља чланица са веома ниским животним стандар-
дом или озбиљно повећаном незапосленошћу, Лисабонски Уговор о ЕУ 
је проширио листу земаља којима Комисија ЕУ моће да одобри државну 
помоћ ради подстицања економског развоја региона са изузетно ниским 
животним стандардом или великом стопом незапослености. Ова гру-
па земаља сада обухвата: Гвадалупу, Француску Гијану, Мартиник, Св. 
Бартоломеј, Азорска острва, Св. Мартин, Мадеира и Канарска острва.

Провера незаконитости акција које су предузеле институције ЕУ је 
слабија. Прецизније, праг који индивидуална пословна активност мора 
да пређе да би била покренута тужба директно пред Европским судом 
правде или пак Судом прве инстанце, сада је снижен. Уместо доказивања 
да су директно погођени интереси неком уредбом или одлуком која се 
односи на трећа лица, нови чл. 263 предвиђа да корпорација или друго 
правно лице треба да укаже да пропис не садржи мере за његову при-
мену у државама чланицама и да је од директног утицаја за обављање 
пословне активности.

Измена која потенцијално има најзначајнији ефекат на област 
државне помоћи односи се на обухват дозвољености преиспитивања од-
лука органа ЕУ. Иако ове могућности постоје, биле су ретко коришћене. 
Лисабонски Уговор сада омогућава да се у пракси чешће користи оцена 
законитости одлука Комисије ЕУ и других прописа, као што су: одлуке 
Комисије о одобравању државних субвенција, забрана односно негатив-
не одлуке Комисије о државним субвенцијама и одбијање Комисије да 
покрене испитивање одлуке као одговор на жалбу. Суштинска важност 
ове измене зависиће ипак од праксе Европског суда правде и Суда прве 
инстанце приликом тумачења нове одредбе у поступку по претходном 
питању.

III Принципи ЕУ о националној регионалној помоћи за
период 2007–2013.

Према новим Смерницама Комисије ЕУ,8 преко половине ста-
новништва држава чланица ЕУ, тачније 52,2% живи у подручјима по-
добним за регионалну државну помоћ, док 34,2% живи у неразвијеним 
регионима у односу на просек Уније, (податак се односи на 25 земаља 

8 Претходне Смернице ЕУ датирају из 1998. са допунама из 2000. год.
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чланица), а 18% становништва живи у подручјима која потпадају под 
одредбе чл. 107 (3) (ц), тј. где се примењују развојни критеријуми 
унапређења раста одређених привредних делатности или привредних 
грана, уколико се тиме не мењају услови пословања у мери у којој је то 
супротно заједничким интересима. Укупно гледано, проценат станов-
ништва обухваћеног дозвољеном националном регионалном државном 
помоћи на нивоу ЕУ од 25 чланица износи 43,1%, док на нивоу од 27 
чланица ЕУ, износи 46,7% од укупног становништва.

Регионална помоћ се односи на две групе подручја, прву гру-
пу обухватају региони који потпадају под одредбе чл. 107, став 3 (а) – 
подручја са изузетно ниским животним стандардом или где је присутна 
знатна незапосленост и друга група региона сходно одредбама чл. 107 
став 3 (ц), где се помоћ пружа за унапређење развоја одређених при-
вредних делатности или одређених привредних грана, уколико се тиме 
не мењају услови пословања у мери у којој је то супротно заједничким 
интересима.

Национална регионална помоћ обухвата иницијалне директне 
инвестиције и пореске олакшице великим компанијама чланица ЕУ. 
Нове Смернице обухватају, међутим, и оперативну помоћ, односно 
покривање трошкова текућег пословања компанија, али у изузетним 
случајевима када се оне налазе у неразвијеним регионима ЕУ. Национална 
регионална помоћ не обухвата примарну производњу пољопривредних 
производа наведених у Прилогу I Уговора о ЕУ, нити рибарство, нити 
се односи на производњу угља. У сектору пољопривреде, ЕУ Смернице 
се односе на прераду и продају пољопривредних производа, али само 
у мери тачно прецизираној овим Смерницама. Специјална правила се 
примењују на саобраћај и бродоградњу. Није дозвољена ниједан облик 
регионалне помоћи за индустрију челика ни индустрију вештачких 
влакана нити за моторна возила. Такође, није дозвољена регионална 
помоћ за инвестиционе пројекте у компаније са тешкоћама или које 
се налазе у процесу реструктуирања. Тада се примењују специфична 
правила за такве компаније.9

Под иницијалним инвестицијама подразумевају се улагања у 
материјална и нематеријална добра везана за оснивање нове компаније, 
за продужавање постојеће компаније или ширење лепезе производа 
дате компаније, или пак за суштинску промену укупног производног 
процеса дате компаније. Може се посматрати као проценат од укупних 
трошкова улагања или као проценат од давања за плаћања послова 
везаних за иницијална улагања. Сама улагања укључују материјална 

9 Примењују се Смернице Комисије о помоћи за компаније у процесу реструктуирања, 
објављене у Сл. листу ЕУ од октобра 2004. (ОЈ C 244, 1.10.2004).
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улагања (земљиште, зграда, опрема) и ограничену количину улагање у 
нематеријалне трошкове (трошкови трансфера технологије). Трошкови 
на саобраћајну опрему у сектору саобраћаја се не сматрају дозвољеним 
иницијалним улагањем. У односу на трошкове плата тј. плаћања послова 
везаних за иницијална улагања, посматрају се укупни трошкови за 
плате обрачунато током две године помножено са бројем послова који 
су директно везани за иницијално улагање тј. новостворена радна места 
у датој компанији.

Интензитет помоћи великим компанијама у неразвијеним регио-
нима зависи од тога колико је ниво БДП нижи од ЕУ просека. Нове ЕУ 
Смернице уводе веће разлике међу интензитетима регионалне помоћи у 
складу са распоном неразвијености региона, почев од 32,1% од ЕУ про-
сечног БДП до 74,9% од ЕУ БДП per capita. То је у складу са одредбама 
чл. 87 став 3 (а) Уговора о ЕЗ/ЕУ.

Ако је ниво БДП у датом региону нижи од 75% БДП на нивоу ЕУ 
(од 25 чланица), тј. износи 74,9% од укупног БДП ЕУ, а истовремено 
обухвата 14,05% од укупног становништва ЕУ на нивоу од 25 чланица, 
интензитет регионалне помоћи биће 30%.

Уколико је ниво БДП у датом региону нижи од 60% БДП на ни-
воу ЕУ и обухвата 6,30% од укупног становништва ЕУ (25 чланица), 
интензитет регионалне помоћи износи 40%. Ако је пак, ниво БДП 
у неразвијеном подручју нижи од 45% БДП per capita на нивоу ЕУ, те 
обухвата 7,37% становништва ЕУ, интензитет предвиђене регионалне 
помоћи је 50%. Најудаљенији региони такође примају помоћ, независ-
но од нивоа њиховог БДП per capita. Периферни региони чији је степен 
БДП већи од 75% БДП на нивоу ЕУ, примају регионалну помоћ у ин-
тензитету од 30% плус 10% бонуса за мала и средња предузећа. Остали 
неразвијени региони имају СМЕ бонус од 20% плус релевантан интен-
зитет регионалне помоћи. У случају смањивања интензитета регионал-
не помоћи у износу већем од 15% од пуног износа, ово смањивање може 
бити спроведено у две фазе.

Оперативна помоћ обухвата смањење текућих трошкова предузећа 
(трошкови за плате, транспортни трошкови, закуп). Примењује се у 
неразвијеним регионима, када су испуњени следећи услови:

– да доприноси регионалном развоју;
– да је ниво помоћи пропорционалан степену незапослености 

или ниском животном стандарду у региону;
– да је временски ограничена и да се прогресивно смањује.

Државе чланице морају пружити доказе о ниском животном стан-
дарду или знатној незапослености и о њиховом значају. Нове ЕУ смер-
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нице предвиђају и нову врсту оперативне помоћи, у случају недовољне 
насељености неразвијеног региона са најнижим стопама насељености тј. 
мање од осам становника по км2. Када подручје изгуби неки од наведе-
них услова подобности за примање оперативне помоћи, предвиђен је 
период од две године за укидање оперативне помоћи, односно поступ-
ност, која се рачуна почев од датума када наступи губитак подобности за 
примање оперативне помоћи. Помоћ за велике инвестиционе пројекте 
покрива иницијалне инвестиције у износу од најмање 50 милиона ЕУР.

Укупна неповратна помоћ (грант) обухвата номиналну вредност 
регионалне помоћи, али обрачунату на дан одобрења те помоћи. 
Интензитет помоћи подразумева укупну неповратну помоћ изражену 
као проценат од укупних трошкова пројекта.

Нотификација тј. обавештавање Комисије од стране држава 
чланица је обавезно код давања регионалне државне помоћи за велике 
инвестиционе пројекте, у случају када помоћ прелази максимални 
износ од 100 милиона ЕУР инвестиција у датом региону. За део великих 
инвестиција који обухвата од 50 до 100 милиона ЕУР, интензитет помоћи 
је смањен на 50% од плафона регионалне помоћи, тј. максимално 
дозвољеног износа. За део великих инвестиција који прелази 100 
милиона ЕУР, интензитет помоћи је смањен на 34% од регионалног 
дозвољеног максималног износа. Осим код великих инвестиција, ин-
тензитет помоћи може бити повећан у свим неразвијеним подручјима 
за 20% када се помоћ даје малим предузећима и 10% када се помоћ 
додељује компанијама средње величине. Међутим, овај СМЕ бонус није 
дозвољен код великих улагања где трошкови прелазе 50 милиона ЕУР.

За сваку од држава чланица ЕУ израђена је регионална мапа 
помоћи, која се налази на wеб-site Комисије (Одељење за конкуренцију). 
Ове мапе садрже означене регионе са тзв. привременим статусом до 
2010., тј. регионе са статиситичким ефектом, који ће претрпети највећа 
смањења интензитета помоћи (у распону од 40% до 10% укупног износа 
помоћи) и регионе који, почев од 2008. године, губе подобност примања 
помоћи сходно новим Смерницама. То су подручја која су, до великог 
проширења ЕУ из 2004. примала највећи део регионалне помоћи ЕУ и 
налазе се већином у Грчкој, Шпанији, Ирској и Португалу. Имајући у 
виду да се ради о великом укидању помоћи (у распону од 40% до 10% 
укупног износа помоћи), ова смањивања треба да буду спроведена етап-
но, у три једнака временска интервала, односно на почетку 2007, затим 
јануара 2009. године и коначно, јануара 2011. године. Кумулација мак-
сималних износа помоћи примењује се на укупну помоћ у следећим 
случајевима:

– када је помоћ одобрена на основу неколико критеријума за до-
делу регионалне помоћи;
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– без обира да ли помоћ долази из локалних, регионалних, на-
ционалних или комунитарних извора.

Када је додељена помоћ за сврхе регионалног развоја у исто време 
подобна и код осталих намена, као што је нпр. помоћ за истраживање 
и развој, примениће се најповољнији максимално дозвољен износ при-
ликом конкретне доделе такве помоћи.

Помоћ за новооснована мала предузећа је нова врста регионалне 
помоћи и као таква, посебно значајна у неразвијеним регионима који 
додатно пате од ниског нивоа предузимачких активности и пратећих 
негативних последица слабо развијеног приватног сектора, а посебно 
малих и средњих предузећа.

Отуда Нове ЕУ Смернице уводе ову нову врсту помоћи, која може 
бити додељена паралелно поред осталих наведених облика регионалне 
помоћи и то малим предузећима у оснивању или малим фирмама од 
чијег оснивања је прошло мање од 5 година. Одредбама Уредбе Комисије 
бр. 364/2004 је регулисано која се мала предузећа сматрају подобним за 
ову врсту помоћи. Неопходно је да су самостална и не старија од 5 го-
дина од дана оснивања. Према структури ова помоћ обухвата трошкове 
правних услуга, административне трошкове, консултантске, који се ди-
ректно односе на оснивање малог предузећа, а такође и код веч основа-
них предузећа не старијих од 5 година, помоћ обухвата трошкове закупа 
пословне опреме, трошкове воде, грејања, електричне енергије, админи-
стративне трошкове (осим ПДВ и пореза на добит предузећа), затим 
камате на спољни дуг и парафискална плаћања (обавезни социјални до-
приноси).

Помоћ за нова мала предузећа износи:

– максимално два милиона ЕУР по предузећу у регионима са 
знатном незапосленошћу или ниским животним стандардом 
(еx чл. 87, став 3 /а/) и 1 милион ЕУР по предузећу у подручјима 
сходно одредбама еx чл. 87 став 3 (ц), тј. где се помоћ пружа 
за унапређење развоја одређених привредних делатности или 
одређених привредних грана, уколико се тиме не мењају услови 
пословања у мери у којој је то супротно заједничким интереси-
ма;

– 5% бонуса поред дозвољеног интензитета помоћи предузећима 
у регионима прве групе (чл. 87 став 3 /а/) који имају мање 
од 60% од укупног нивоа ЕУ БДП, за регионе мале густине 
насељености (12,5 становника по км2) и за мала острва где је 
број становника мањи од 5.000;
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– интензитети помоћи не смеју прелазити 35% од укупних трош-
кова предузећа током прве три године од оснивања преузећа у 
регионима прве групе тј. према одредбама чл. 87, став 3 (а) и 
25% од укупних трошкова током наредне 2 године;

– у регионима друге групе тј. према одредбама еx чл. 87 став 3 
(ц), интензитет помоћи не сме бити преко 25% од трошкова 
предузећа током прве три године од оснивања и 15% од укуп-
них трошкова у наредне две године.

Приликом одобравања помоћи за новооснована мала предузећа 
у неразвијеним регионима, државе чланице морају водити рачуна да 
тиме не поремете пословање постојећих малих компанија старијих од 
пет година. Поред тога, државе чланице су обавезне да установе систем 
надзора над максималним лимитима и интензитетима помоћи, како 
не би дошло до њене злоупотребе. Стога ЕУ Смернице не предвиђају 
кумулацију ове помоћи са другим врстама државне помоћи нити са de 
minimis подршком.

Остали случајеви регионалне помоћи обухватају:

– транспортну помоћ – само за периферне, најудаљеније регионе 
и у подручјима слабе насељености који су иначе подобни за ре-
гионалну помоћ;

– помоћ за сузбијање ненасељености – на сталној основи у 
најслабије насељеним подручјима где је густина насељености 
мања од осам становника по км2;

– помоћ за компензовање економских проблема најудаљенијих 
региона – помоћ на сталној основи и усмерена ка олакшавању 
економских проблема удаљених малих региона, неприступачне 
климе и рељефа, економске зависности од малог броја произво-
да, као и њихове изолованости.

Регионална помоћ за другу групу региона, у складу са одредба-
ма бившег чл. 87 сада 107, став 3 (ц) чини интегрални део добро де-
финисане политике регионалног развоја сваке државе чланице и под-
леже принципу географске расподеле. Ради се о регионима са мањим 
економским проблемима него у подручјима у првој групи, која подлежу 
одребама члана 107, став 3 подстав (а), али географски обухват региона 
друге групе и интензитет помоћи је такође стриктно ограничен. Сходно 
томе, само мали део националне територије државе чланице ЕУ може 
бити подобан за ову врсту регионалне помоћи.

Национални индикатори развоја се овде узмају као референт-
ни код одређивања подобности региона из друге групе, али имајући у 
виду једнаки третман свих држава чланица од стране Комисије. Стога 
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је процес селекције подељен у две фазе. У првој фази Комисија дефи-
нише максимални проценат становништва који може бити обухваћен 
овом врстом помоћи у свакој држави чланици, осим код држава члани-
ца које читавом својом територијом подлежу развојним критеријумима 
помоћи одобрене на основу еx чл. 87, сада 107, став 3 (ц). У другој 
фази, Комисија бира подобне регионе. У подручјима са малом густином 
насељености (мање од 12,5 становника по км2) и у регионима који се 
граниче са неразвијеним регионима из прве групе где је изразито низак 
животни стандард или висока незапосленост, интензитет помоћи изно-
си 15%, а може бити повећан на 20% код поменутих граничних регио-
на. Остала подручја из ове групе, која су саме државе чланице оквали-
фиковале као заостала и или се ради о регионима којима је потребна 
развојна помоћ, а да се тиме не ремете трговински услови пословања 
супротно заједничким интересима (сходно ставу Европског суда прав-
де, Мишљење бр. 248/84), подлежу интензитету помоћи од 10% или 15% 
у зависности од релативног степена развоја региона.

Државе чланице имају већа дискрециона овлашћења прили-
ком одређивања подобности региона из ове групе. За помоћ великим 
компнијама, подобни су само региони који имају или БДП per capita ис-
под 100% ЕУ просека на нивоу од 25 чланица или незапосленост изнад 
115% од националног просека државе чланице или су мали по обиму. 
Остали региони који не испуњавају ове услове могу бити подобни за 
доделу помоћи под окриљем осталих ЕУ хоризонталних политика, као 
што је подршка малим и средњим предузећима (СМЕ), али не и за ве-
лике компаније.

IV Закључак

Изложени принципи и правила ЕУ за регионалну државну 
помоћ су од посебног значаја у виду путоказа за Србију,10 нарочито 
после стицања званичног статуса земље кандидата за чланицу ЕУ (по-
четком марта 2012). ЕУ Смернице за текући период закључно са 2013. 
представљају део опште реформе система државне помоћи у ЕУ, имајући 
у виду комплексност Уније насталу проширењем, као и продубљивањем 
економске интеграције у виду монетарне уније и функционисања 
јединственог тржишта ЕУ. Ова реформа је назначена у Акционом плану 
државне помоћи ЕУ, који представља путоказ реформи, у циљу јасног и 
свеобухватног оквира државне помоћи. У овом генералном привредном 

10 Србија је учинила прве кораке на плану хармонизације у овој области доношењем 
првог Закона о контроли државне помоћи (Службени гласник РС, бр. 51/09) и 
формирањем националне Комисије за контролу државне помоћи.
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контексту ЕУ проистекли су економски захтеви за општим смањењем 
нивоа свих видова државне помоћи, а тиме и регионалних субвенција.

Државе чланице, Европски парламент, Комитет региона, Економ-
ски и социјални комитет и остали релевантни фактори су подржали ове 
Смернице Комисије, са нагласком на потреби веће флексибилности чла-
ница у спровођењу националних регионалних политика развоја.

Кључни принципи ЕУ Смерница за период 2007–2013. су: потреба 
да се прерасподели регионална помоћ према најугроженијим регионима 
проширене ЕУ; затим неопходност да се побољша општа конкурентност 
Уније, држава чланица и њихових региона и коначно, омогућавање по-
степеног прелаза од система контроле регионалне помоћи на нови при-
ступ. Нови приступ контроле је мање рестриктиван и базира се на не-
опходности флексибилне примене националних регионалних политика 
развоја.

Отуда су у Смерницама за период 2007–2013. предложени следећи 
нови елементи:

1. повећан је степен покривености становништва обимом регио-
налне помоћи (од око 35% на око 43% од укупне популације ЕУ 
од 27 чланица);

2. региони са тзв. статистичким ефектом задржали су највиши 
приоритетни статус и сходно томе, највеће стопе интензите-
та помоћи и приступ оперативној помоћи, али на привременој 
основи, до краја 2010. године;

3. уведена су одговарајућа привремена правила за регионе који 
губе приоритетни статус за примање регионалне помоћи 
или треба да се прилагоде значајном смањењу интензитета 
помоћи;

4. специфична правила за граничне регионе, ради смањења ризи-
ка локалног премештања индустрија;

5. повећање интензитета помоћи регионима у новим државама 
чланицама до 10%;

6. нова врста помоћи за мала новооснована предузећа;
7. повољан третман тзв. периферних, најудаљенијих региона кроз 

повећање максималних износа помоћи;
8. већа флексибилност у одређивању подручја слабе насеље-

ности.

Коначно, поред различитих видова регионалне помоћи, такође 
и остали видови хоризонталне помоћи ЕУ су доступни свуда у ЕУ, 
укључујући и регионе који нису подобни за наведену регионалну помоћ. 
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Ради се о хоризонталним политикама субвенционисања истраживања 
и развоја у ЕУ, иновација, предузимачких активности, стварања нових 
радних места, очувања културног блага или заштите животне средине 
у државама чланицама ЕУ. Овакав приступ Комисије омогућава свим 
регионима у ЕУ да спроводе циљеве Лисабонске Агенде кохерентног 
одрживог развоја и подстицања запослености у ЕУ, ради доприноса 
ефективној конкурентности Уније и у циљу побољшања привредног 
раста и оптималне стопе запошљавања у ЕУ, као и нове ЕУ стратегије 
„ЕУ 2020“.

Gordana GASMI, PhD
Professor at the Singidunum University Belgrade

EU REGIONAL STATE AID FOR THE PERIOD
2007–2013

Summary

State aid that EU Member States provide for their companies or for spe-
cifi c economic sectors and regions represents also one of crucial domains of the 
EU competition law and policy. More precisely, essential dilemma is contained 
in the question how the EU Member State may support its region or economic 
sector but without endangering fair market compeitition. In the EU primary 
legislation there is the general principle on incompatibility of state aid with the 
EU internal market. Besides, Art. 107 of the Treaty on EU defi nes automatic 
and discretionary exemptions from general prohibition of state aid. Procedure 
for state aid control is in the exclusive competence of the EU Commission. In this 
context, mandatory notifi cation to the Commission of introducing or changing 
of state aid is established. EU Gudelines on national regional aid for the period 
2007–2013 are valid not only for the EU Member States but also for members 
of the European Economic Area (EEA), i.e. Island, Norvey and Lichtenstein. 
Guidelines are published in the form of the EU Commission’s Communication 
and therefore without legal validity (ius non-cogens), but their signifi cance is 
in establishing the Commission’s rules for permitted state aid to non-developed 
regions, including also direct investment grants and tax relief for companies. 
Gudelines defi nes the EU rules for determination of non-developed regions in 
Member States that are eligible for national regional state aid. Furthermore, 
maximum levels of national regional aid in the EU Member States are fore-
seen in the Guidelines. Th e objective is to foster further sustainable economic 
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prosperity of non-developed EU regions through investments and job creation 
eff ects. Th is approach of the EU Commission ensure to all regions in the EU 
to implement the aims of the Lisbon Agenda focused on cohesion, sustainable 
development and enhancing employment for the sake of the EU’s eff ective com-
petitiveness and increasing of economic growth and optimal employment level 
in the Union, as well as the aims of the new EU Strategy “EU 2020”.

Key words: European Union, regional state aid, EU Guidelines.
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др Сања ДАНКОВИЋ СТЕПАНОВИЋ
ванредни професор Факултета политичких наука Универзитета у 
Београду
члан Савета Комисије за заштиту конкуренције РС

ИЗРИЦАЊЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ 
КОНСЕКВЕНТНО (ПРЕТХОДНО) УТВРЂЕНОЈ

ПОВРЕДИ

Резиме

Овај рад, у оквиру шире теме „Закони и привреда“, има за пред-
мет анализу мера заштите и отклањања повреде конкуренције и 
њихово праћење у флуктуирајућем легислативном амбијенту, а за 
циљ разрешење дилеме о оправданости, а утврдиће се – и нужности, 
спровођења поступка изрицања мера заштите конкуренције, кон-
секвентно утврђеној повреди по претходно важећим прописима. За-
штита правила конкуренције остварује се у две концентричне сфере: 
управне, као примарне, и судске заштите. Када је о санкцијама реч, у 
оквиру претходно важећег легислативног оквира, јављале су се у виду 
управних и прекршајних мера. Сходно важећем закону, обједињује се 
систем утврђивања повреде конкуренције и изрицања управних мера 
које обухватају мере заштите конкуренције и мере отклањања, одно-
сно предупређења настанка повреде конкуренције, у оквиру којих се даље 
разликују мере понашања и структурне мере; посебан, новоуведени сег-
мент представљају мере процесног пенала.

С обзиром на објективну немогућност институционалне приме-
не концепта прекршајне одговорности за утврђене случајеве повреде 
конкуренције, преостају две опције – не санкционисати неспорно учињену 
повреду и кршење закона или изрећи меру у оквирима важећих прописа. 
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Полазећи од две премисе: да се на поступке започете до дана почетка 
примене Закона примењују прописи по којима су започети и да изрицање 
мере представља наставак поступка у коме је повреда конкуренције 
правоснажно утврђена, али кориговане трећим ставом који се односи на 
објективну немогућност изрицања санкција у оквирима прекршајне од-
говорности – за повреде конкуренције утврђене претходним, примењују 
се правне мере сходно важећим правилима о заштити конкуренције.

Кључне речи: мера заштите конкуренције, мера отклањања повреде 
конкуренције, укрштена примена прописа, принцип бла-
жег прописа, примарна заштита конкуренције.

I Ефективна конкуренција, и како је заштитити

Конкуренција представља посебно правно уређен динамички 
систем у коме привредни субјекти наступају на тржишту руковођени 
сопственом иницијативом у циљу остварења одређених пословних 
интереса, који када се сусретну са тежњама других учесника, њихове 
односе квалификују као такмичарске, па се они даље имају одвијати по 
одређеним прописаним принципима и правилима, а свако одступање 
од њих третираће се као нарушавање конкуренције.

Зависно од тога у ком обику и којој мери на тржишту долази 
до повреде слободних конкурентских односа, разликују се случајеви 
ограничавања, нарушавања и спречавања конкуренције. Под спречавањем 
слободне тржишне утакмице подразумева се чињенични амбијент у 
коме су одстрањени сви инструменти конкурентске борбе. Нарушавање 
конкуренције не подразумева фиксирање ниједног конкуренцијског 
параметра, већ се тада вештачки мењају сами услови одвијања тржишне 
утакмице. Под ограничавањем слободне утакмице подразумева се 
стање на тржишту у коме више конкурената споразумно фиксира 
одређени параметар, односно параметре конкурентске активности. 
Да ли је конкуренција, у ком виду и обиму нарушена, ограничена 
односно спречена, оцењује се узимањем у обзир специфичности 
сваког појединачног случаја и критеријума који се односе на: промену 
у структури релевантног тржишта, могућности новог конкурента 
за приступ тржишту, разлоге напуштања тржишта, погодности које 
уживају потрошачи и др. Повреду конкуренције представљају радње и 
акти тржишних учесника који за циљ или последицу имају, или могу 
имати – ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције.1 

1 Види чл. 9 Закона о заштити конкуренције (Службени гласник РС, бр. 51/09; у 
даљем тексту: Закон).
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Приликом испитивања тржишног понашања као забрањеног нормама 
права конкуренције, циљни и последични критеријум се по правилу 
узимају алтернативно, а не кумулативно. Циљна ограничења тржишне 
утакмице утврђују се испитивањем намера и мотива који су претходили 
одређеној радњи привредних субјеката. Утврђивање последичног 
ограничења је знатно једноставније, с обзиром на егзактан карактер 
резултата, и испољава се кроз рестриктивно споразумевања, злоупотребу 
доминантног положаја или концентрацију тржишних учесника.

Закон о заштити конкуренције усаглашен је са основним принци-
пима и материјално-правним решењима права конкуренције Европске 
уније;2 значајно висок степен хармонизације, међу првим правним 
областима, имали су и претходно важећи прописи у сфери права 
конкуренције. У циљу досезања што вишег степена једнообразности у 
поступању Комисије за заштиту конкуренције у случајевима исте врсте, 
као вида остваривања начела правне сигурности, донете су:3 Смернице 
за примену уредбе о критеријумима за одређивање висине износа који 
се плаћа на основу мере заштите конкуренције и процесног пенала,4 
начину и роковима њиховог плаћања и условима за одређивање тих 
мера5 и Смернице за примену члана 69 Закона о заштити конкуренције 
и Уредбе о условима за ослобађање обавезе плаћања новчаног износа 
мере заштите конкуренције.6

2 У надлежности је Комисије за заштиту конкуренције да обезбеди имплементацију 
члана 73 Споразума о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ 
држава чланица (члан 38 Прелазног трговинског споразума), што даље под-
разумева два правца деловања: прво, у поступцима пред Комисијом за заштиту 
конкуренције поштују се критеријуми проистекли из примене комунитарних пра-
вила конкуренције, укључујући примарне и секундарне изворе права ЕУ, праксу 
институција ЕУ и пресуде Суда правде и суда опште надлежности, и друго, у по-
ступку креирања подзаконских аката врши се усаглашавање са односним правили-
ма комунитарног законодавства и праксе.

3 Сходно овлашћењу Комисије за заштиту конкуренције да доноси акта којима ће 
ближе уредити своје посотупање, чл. 21 ст. 1 тач. 5 Закона.

4 Смернице су донете у циљу уједначавања праксе Комисије за заштиту конкуренције, 
сходно принципу једнаког поступања у истим или сличним чињеничним околно-
стима према свим тржишним учесницима, странкама у управном поступку пред 
Комисијом, и ради подизања нивоа транспарентности рада Комисије. Околност 
да се тржишни субјекти могу унапред упознати са ставом Комисије о примени 
односних правила Закона о заштити конкуренције и предметне Уредбе, доприно-
сти остваривању опште превенције од радњи и аката који представљају повреду 
конкуренције. 

5 Смернице су донете 19. маја 2011. године.
6 Смернице су донете 30. августа 2010. године.
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II Заштита конкуренције – мере предупређења и 
санкционисања повреда

Учињена повреда конкуренције, утврђена правоснажном одлуком 
Комисије за заштиту конкуренције, консеквентно значи и изрицање 
две категорије управних мера: прво, мере заштите конкуренције, која 
представља новчану казну у вредности до 10% оствареног укупног 
годишњег прихода починиоца и друго, опционо, али по правилу – мере 
откањања повреде конкуренције, односно предупређења настанка по-
вреде конкуренције. 7 У позитивно-правном амбијенту, наведене мере 
се изричу од стране истог органа, у исто време и истим правним актом 
у односу на утврђено постојање повреде конкуренције. Дакле, за раз-
лику од раније важећег Закона8 када је казнена политика спровођена у 
оквирима прекршајног поступка, по важећим прописима мере заштите 
конкуренције могу бити изречене само од стране Комисије за заштиту 
конкуренције.

Мера заштите конкуренције9 односи се на плаћање новчане каз-
не за учињену радњу повреде конкуренције, чија се висина утврђује 
зависно од намере, тежине, наступелих последица и трајања повреде 
конкуренције.10 У случају да је повреда настала као резултат удруженог 
деловања учесника на тржишту, одговорност за плаћање управне мере 
је солидарна.

По утврђеној повреди конкуренције, Комисија за заштиту конку-
ренције може истим решењем одредити и мере које починилац има спро-
вести у циљу отклањања постојеће, односно умањења вероватноће на-
станка исте или сличне повреде – мере отклањања повреде конкуренције, 
које се налазе се у непосредној вези са радњима или актима којима је 
повреда учињена и изричу се сразмерно њеној тежини.11 Управне мере 
које се изричу ради отклањања повреде конкуренције, која је наступила 
или постоји опасност да се то догоди, даље се деле на мере понашања и 

7 Ефикасно сузбијање рестриктивног споразумевања и злоупотребе доминантног 
положаја оствариво је само уз кумулативно изрицање мера којима се повреда 
конкуренције отклања и мера којима се починилалц кажњава.

8 Службени гласник РС, бр. 79/05.
9 Терминолошки гледано, израз „мера заштите“ недовољно је прецизан, па и 

наедекватан. Изриче се новчана казна за починиоца, али се конкуренција 
непосредно не може заштитити, за то је већ касно, јер је повреда већ наступила. 
Само индиректно, изречени пенал може утицати да се слична повреда, од стране 
примарног починиоца или трећег лица, у будућности не понови, односно догоди. 

10 Види: Commission Guidelines on the method of setting fi nes imposed pursuant to Arti-
cle 32 (2) (a) of Regulation (EC) No. 1/2003.

11 Члан 59, ст. 2 Закона.
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структурне мере. Мере понашања јављају се у две поткатегорије – као 
мере којима се прописује обавезујуће понашање или мере којима се на-
лаже уздржавање од одређеног понашања. Структурне мере изричу се 
изузетно, када је законску сврху немогуће постићи на приближно де-
лотворан начин12 изрицањем мере понашања, а са циљем успостављања 
тржишне структуре која је постојала пре наступања повреде, односно 
нове тржишне структуре којом ће опасност од наступања повреде бити 
минимизирана.13 Најзначајнија структурна мера јесте статусна проме-
на у виду поделе, односно издвајања дела привредног друштва, а може 
да се односи и на обавезу продаје имовине неповезаним привредним 
субјектима.

Структурна мера изриче се сходно принципу пропорционално-
сти, преузетом из комунитарног права, који налаже њену сразмерност 
(исто важи и за меру понашања) учињеној повреди и да за последицу 
има ефикасно обустављање повреде. Даље, уводи се принцип сукцесив-
ности, тако да се структурна мера изриче само уколико на располагању 
не стоји пођеднако ефикасна мера понашања, односно уколико би она, 
уколико постоји, за односно привредно друштво представљала веће 
оптерећење од структурне мере.14

Врста поступка Укупан број 
поступака

Окончани 
поступци

Поступци на у току 
на дан 31.12.2011. 

године

Рестриктивни
споразуми 8 7 1

Појединачно изузеће 
споразума 14 8 6

Одређивање мере
заштите конкуренције 7 5 2

12 У односу на комунитарно право конкуренције, домаће право (види чл. 59, ст. 4 
Закона) предвиђа нешто ужи опсег примене структурних мера у односу на мере 
понашања, с обзиром да је везује за ситуације када је исти циљ немогуће постоћи 
мерама понашања „на приближно делотворан начин“. Уредбом ЕУ бр. 1/2003, у 
члану 7, предвиђено је да се структурна мера изриче у случају да се исти циљ не 
може постићи „подједнако ефикасном мером понашања“. 

13 Структурна мера изриче се уколико се утврди значајан степен опасности од 
понављања истоврсне или сличне повреде конкуренције консеквентно односној 
тржишној структури – броју и снази тржишних учесника. Види чл. 59, ст. 3 За-
кона.

14 Члан 7 Уредбе ЕЦ бр. 1/2003.
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Злоупотреба
доминантног положаја 4 1 3

Мишљења 22 21 1

Иницијативе за 
покретање поступка 24 17 7

Укупно 79 59 20

Преглед поступака за утврђивање повреда конкуренције вођених од стране 
Комисије за заштиту конкуренције РС у 2011. години15

У материјално-правном смислу посматрано, иако се изричу у 
сфери пословних концентрација,16 сродан систем структурним мерама 
представљају мере деконцентрације,17 чији су најважнији појавни об-
лици: подела привредног друштва, продаја акција или удела друштва и 
раскид уговора о повезивању, односно заједничком деловању привред-
них субјеката.

Поред мера заштите конкуренције и мера отклањања, односно 
предупређења настанка повреде конкуренције, трећи корпус мера које 
изриче Комисија за заштиту конкуренције, представљајући нов сегмент 
њеног поступања у оквирима важећег Закона, а са чијом применом је от-
почето 2011. године – представља изрицање процесних пенала,18 као ин-
струмента јачања ефикасности примарне примене правила конкуренције. 
Учеснику на тржишту који поступа супротно налогу Комисије, односно 
по истом не поступа, може бити изречена мера плаћања процесног пе-
нала, који се обрачунава за сваки дан таквог понашања, с тим да збирно 
може износити до 10% укупног годишњег прихода поступајућег при-
вредног субјекта, што је еквивалентна највиша вредност казне која се 
изриче као мера заштите конкуренције. Мера процесног пенала нема 
само казнени, већ и превентивни карактер, указујући на значај сарадње 
странке и Комисије за заштиту конкуренције у поступку који се пред 
њом води, како би се он спровео уз поштовање начела економичности и 
„пуне истине“ – уз потупно и правилно утврђивање чињеничног стања 
и свих околности од значаја за доношење правичне одлуке.

15 Извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције у 2011. години, доступан на 
адреси: www.kzk.gov.rs.

16 Види: F. Fine, Mergers and Joint Ventures in Europe, London, 2004, стр. 105.
17 Мере деконцентрације изричу се за неодобрене или условно одобрене концентрације 

налажући учесницима предузимање мера резултантно којима че бити очувана, 
односно успостављена ефективна концентрација на релевантном тржишту. 

18 У складу са чланом 70, ст. 1 Закона, учеснику на тржишту ће се одредити мера 
процесног пенала у износу од 500 до 5.000 евра за сваки дан понашања супротно 
налогу Комисије датом у поступку, односно непоступања по том налогу. 
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Уводећи двополни систем санкција – мере заштите конкуренције19 
и процесне пенале,20 Закон прати односни концепт комунитарног пра-
ва; Уредба о спровођењу члана 101 и 102 ТФЕУ предвиђа новчане казне 
и процесне пенале као облике санкција за повреду конкуренције, чија је 
сврха примене различита.21 Новчана казна се изриче са основним циљем 
кажњавања учесника на тржишту за већ учињену повреду конкуренције, 
и са два додатна мотива: како би се спречило њено понављање у 
будућности од стране починиоца и ради превентивног утицаја на дру-
ге субјекте од чињења те врсте недозвољене радње повреде.22 Са друге 
стране, процесни пенали представљају административну меру којом се 
налаже обустављање даљег вршења забрањене радње и извршење за-
конских обавеза учесника на тржишту. Обе санкције, дакле, изричу се 
за исти прекршај, не чинећи тиме повреду принципа ne bis in idem. За 
разлику од комунитарног права, домаћи Закон прави разлику у смислу 
сфере примене санкција.23 Док се у европском праву и новчане казне и 
процесни пенали могу применити и у случају основних, материјалних 
видова повреде конкуренције и у случају неизвршавања процесних 
обавеза странке, у домаћем праву се мера заштите конкуренције, у 
виду изрицања новчане казне, примењује само на случајеве повреде 
конкуренције, док се процесни пенали одређују само у ситуацијама по-
вреде процедуралних правила.

III Укрштена примена прописа

Претходно важећим Законом о заштити конкуренције посту пање 
Комисије за заштиту конкуренције било је детерминисано доно шењем 
одлуке о (не)постојању повреде конкуренције,24 односно ос нова за 

19 Чл. 68 Закона.
20 Чл. 70 Закона.
21 У сегменту одређивања новчаног износа који се плаћа по основу мере заштите 

конкуренције или процесног пенала, као и рокова плаћања, односни критеријуми 
прописани су Уредбом о критеријумима за одређивање висине износа који се 
плаћа на основу мере заштите конкуренције и процесног пенала начину и рокови-
ма њиховог плаћања и условима за одређивање тих мера (Службени гласник РС, бр. 
50/2010). За примену одредаба Уредбе опортуно је консултовати Смернице Европ-
ске комисије о начину одређивања новчане казне изречене у складу са чланом 32 
(2) (а) Уредбе ЕЦ бр. 1/2003.

22 Види пресуду Европског суда правде у случају Boehringer Mannheim v. Commission, 
[1970] ECR769 став 53, и у случају Pioneer, Music Diff usion Française v. Commission; 
[1983] ECR 1825, par. 101–110. 

23 H. Schoreter, A new competition policy for Serbia, стр. 43, ACPC, Mimeo, Београд, 
2010. 

24 Покретање поступка доношењем закључка сходно чл. 58 Закона о зашти-
ти конкуренције из 2005. представља решење другачије од општих правила о 
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спровођење концентрације.25 Поступак који ће резултирати изрицањем 
мера услед учињеног спречавања, ограничавања или нарушавања 
конкуренције реализован је у домену прекршајног права, а ингеренција 
Комисије за заштититу конкуренције завршавала се на подношењу зах-
тева за покретање прекршајног поступка против учесника на тржиш-
ту који је учинио радњу повреде конкуренције надлежном органу за 
прекршаје.26

У ситуацији укрштене временске примене легислативних решења, 
када је повреда конкуренције правоснажно утврђена по претходно 
важећем Закону о заштити конкуренције, али мера за починиоца није 
изречена, нити то објективно може бити учињено у склопу истог легис-
лативног оквира по истом бити с обзиром на непостојање институцио-
налног система прекршајне заштите – полази се од става да поступак 
мора бити окончан изрицањем управне мере од стране Комисије за за-
штиту конкуренције, а то може бити учињено само на основу постојећег 
система одређивања мера у складу са позитивно-правним прописи-
ма, уз корективну ограду да такво поступање не може по починиоца 
бити мање повољно у односу на хипотетичку паралелу одлучивања по 
основу раније постојећег система изрицања мера у прекршајном по-
ступку. Поступак у наведеним ситуацијама није завршен, с обзиром да 
окончање подразумева изрицање мера за починиоца: процесних пенала 
и мера отклањања повреде конкуренције. Дакле, поступање Комисије 
у овом сегменту представља наставак раније започетог поступка, а не 
нов или допунски процес. Несумњиво је да поступак мора бити окон-
чан изрицањем санкције по установљеној повреди, јер то налажу прин-
ципи правичности и правне сигурности, и то се чини по позитивним 
прописима, с обзиром на објективну околност непостојања концепта 
прекршајног кажњавања на који је упућивао претходно важећи Закон. 
Није, дакле, реч о ретроактивној примени закона, већ о примени јединог 
могућег скупа односних норми, а услед, од воље Комисије за зашти-
ту конкуренције као поступајућег органа, независно наступиле окол-
ности да је концепт утврђивања и имплементације санкција по осно-
ву прекршајне одговорности стављен ван правне снаге. Консеквентно 
томе, а како се правни поступак по утврђивању повреде мора окончати, 

покретању поступка утврђених Законом о општем управном поступку (Службени 
лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/01 и Службени гласник РС, бр. 30/10), чл. 113–115 – којима 
се покретање поступка везује за ма коју рађу коју учини поступајући орган, а 
закључак о одбацивању захтева странке доноси се ако се утврди да нису испуњени 
услови за покретању поступка – и ужива примат примене сходно чл. 52, ст. 1 За-
кона о заштити конкуренције из 2005. године и начелу lex specialis derogat legi gen-
erali. 

25 Види чл. 66 Закона о заштити конкуренције из 2005. године.
26 Види чл. 70 Закона о заштити конкуренције из 2005. године.
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а позивање на постојање правне празнине свакако није релевантан ар-
гумент, то се и чини применом постојећих и једино дејствујућих прав-
них правила.27

Јасно је да у ситуацији постојања повреде закона, а незавршеног 
поступка изрицања санкције за исту, у констелацији када прекршајни 
суд као поступајући, у складу са прописима ваћежим у време када је 
односни правни поступак започет, констатује да не може да поступа и 
упућује на примену позитивних прописа који прекршајну одговорност 
не познају, али чија су решења за починиоца повољнија – ток правне 
ствари мора бити доведен до краја, применом једино могућег система 
правила важећег Закона. Аргумент о постојању правне празнине услед 
које је поступак немогуће окончати није основан, јер у овом случају 
нема места примени тог института, а и уколико би имало, постоје прав-
не технике којима би се она премостила, у циљу поштовања принципа 
правичности, једнакости и правне сигурности

Питање ретроактивности примене важећег Закона у сегменту 
изрицања санкција за, на основу претходно важећег прописа, утврђену 
повреду конкуренције, као објективно једино расположивог корпу-
са правила чијом употребом је могуће окончати односни управни по-
ступак упућује у првом кораку на консултовање два битна правна 
принципа. Прво, треба временски одредити период трајања повреде, и 
применити раније важећи закон у случају поступака који су по њему 
започети, у мери у којој је то објективно и институционално могуће. 
Друго, у случају правне сумње о првенству примене прописа, што у 
домену заштите конкуренције и није случај јер се не бира између два 
прописа већ се примењује – оперативно и институционално у сегменту 
изрицања мера – једино могући, као корективни принцип узима се пра-
вило повољнијег за учесника, односно починиоца.28

Када је реч о тежини предвиђених санкција, као повољнији за по-
чиниоца повреде конкуренције јавља се режим предвиђен важећим За-
коном о заштити конкуренције,29 у квантитативном и квалитативном 

27 Сходно члану 68, у вези са чланом 57 Закона о заштити конкуренције.
28 Види: Конференција Уједињених нација за трговину и развој, Експеретска анализа 

политике заштите конкуренције – Србија, Њујорк и Женева, 2011, стр. 19.
29 По раније важећем Закону о заштити конкуренције, изрицање санкције за утврђено 

понашање квалификовано као спречавање, ограничавање или нарушавање 
конкуренције, двојно је остваривано – у управном и судском поступку. Први, али 
мање важан, сегмент се односи на изрицање мера од стране Комисије за заштиту 
конкуренције, које се тичу забране вршења промета, односно забране обављања 
делатности (сходно члану 68). Други сегмент се односи на прекршајни посту-
пак, који је покретан по основу поднетог захтева од стране Комисије за заштиту 
конкуренције, у коме су изрицане новчане казне и заштитне мере, како за при-
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смислу. Најпре, за разлику од претходно важећег решења постојања 
индивидуалне одговорности физичког лица, заступника правног лица 
које је учинило прекршај из чланова 71, ст. 1 и 72, ст. 2 Закона о зашти-
ти конкуренције из 2005. подине, постојећи легислативни амбијент не 
познаје такав вид санкција за учињене повреде конкуренције, већ одго-
ворност ограничава на правна лица – тржишне учеснике, као починио-
це. Даље, важећим Законом није прописана раније постојећа обавеза 
изрицања заштитне мере у виду одузимања предмета и забране вршења 
делатности тржишном учеснику, прекршајном починиоцу. Треће, у цен-
тралном сегменту који се односи на вредносни аспект новчане казне 
која се у процентуалном износу оствареног укупног годишњег прихо-
да у претходној обрачунској години одговорног правног лица изриче 
услед утврђене повреде конкуренције – решење важећег Закона је опет 
повољније за учиниоца, с обзиром да предвиђа износ до 10%, за раз-
лику од претходно примењиваног закона у коме је горња граница била 
иста, али је доњи вредносни ниво био 1%. Најзад, рок за наплату управ-
не мере у важећем законодавном амбијенту не може бити краћи од три 
месеца, док је по ранијим прописима био везан за општи рок од осам 
дана од дана када прекршајно решење постане извршно.

Рок за изрицање мере заштите конкуренције важећим Зако-
ном утврђен је у трајању од три године од дана учињене повреде и 
представља решење подложно преиспитивању,30 полазећи од специфич-
ности које ова врста управног поступка може да има када подразумева 
и вођење сложеног испитног поступка. Трогодишњи рок предвиђен је 
за четири одвојене фазе поступања: откривање повреде конкуренције, 
утврђивање повреде решењем Комисије, судску контролу првостепене 
одлуке и наплату мере заштите конкуренције, могуће и уз спровођење 
поступка принудне наплате. Са друге стране, у домаћем праву дужи ро-
кови, по правилу петогодишњи, предвиђени су за кажњиве радње чији 
је степен друштвене опасности нижи, или евентуално еквивалентан 
повредама конкуренције (царински и порески прекршаји, на пример). 
Овај рок, на предмете који се у домену изрицања мере завршавају при-
меном одредаба важећег Закона,31 примењује се од дана почетка његове

вредно друштво, тако и за одговорно лице у њему. По важећем закону, целокупан 
систем примарног изрицања мера за учињену повреду конкуренције остварује се у 
оквирима управног поступка, од стране Комисије за заштиту конкуренције.

30 Последица прописаног кратког рока застарелости могла би да буде немогућност 
наплате новчане казне у оквиру мере заштите конкуренције или процесног пенала, 
који су одређени правоснажном одлуком, услед истека рока застарелости.

31 Законом о општем управном поступку (Службени лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/01 и 
Службени гласник РС, бр. 30/10), чл. 6, ст. 3, предвиђена је примена повољнијег за-
кона за странку. 
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примене.32 Када је реч о повредама учињеним у време важења претход-
ног закона, рок застарелости за прекршаје износио је пет година (три 
године за блажу категорију33) од дана учињеног прекршаја.34 Како се 
ове радње, сходно заузетом ставу прекршајне судске праксе, више не 
квалификују као прекршаји, у погледу рокова застарелости изрицања 
управне мере примењује се рок од три године предвиђен Законом.

Комисија за заштиту конкуренције заузела је став о обавезности 
окончања поступака изрицања мере услед учињене повреде конкуренције 
у складу са чл. 68, у вези са чл. 57, ст. 1 Закона, као једини могући, с об-
зиром на наступање објективне околности укидања прекршајне одго-
ворности предвиђене претходним прописом, с тим да систем управних 
мера познају оба законска текста.

Комисији је дато у надлежност да поступке заштите конкуренције 
реализује у целости, укључујући и сегмент одређивања управне мере, 
као и контролисања спровођења мера којима се обезбеђује заштита 
конкуренције, у складу са чл. 21, ст. 1, тач. 2 и 13 Закона и она ове актив-
ности обавља као поверене послове. У супротном, одлука Комисије о 
постојању повреде конкуренције имала би само декларативан карактер, 
без да се изрекне мера и произведе правни ефекат у пословној стварно-
сти сходно сврси и циљу Закона, а то је заштита конкуренције. Без из-
речене мере, констатовање повреде конкурениције нема правни смисао, 
сходно чему важећи Закон предвиђа да саставни део решења којим се 
утврђује повреда представља одлука о заштити конкуренције, односно 
другој управној мери коју утврђује Комисија.35 Комисија може меру за-
штите конкуренције одредити самостално или истовремено са мером 
откањања повреде конкуренције.36

Обавеза је Комисије, као органа који води управни поступак, у 
складу са чл. 6 Закона о општем управном поступку да се стара и својим 
радом штити јавни интерес, односно да поштује начело заштите права 
грађана. У том смислу, заштита конкуренције и конкурентности се јавља 
као значајни вид поштовања наведених начела, у сегменту добробити за 

32 Када је реч о року изрицања управне мере по важећем Закону, на основу повреде 
утврђене по претходном пропису, обавезност окончања поступка је примарна, а 
рок у коме ће мера бити утврђена је у њеној функцији, и као такав изведена и се-
кундарна компонента.

33 Види чл. 72, ст. 1 Закона о конкуренцији из 2005. године.
34 Види чл. 74 Закона о конкуренцији из 2005. године.
35 Члан 38, ст. 3 Закона.
36 Види чл. 5, ст. 1 Уредбе о критеријумима за одређивање висине износа који се 

плаћа по основу мере заштите конкуренције и процесног пенала, начину и рокови-
ма њиховог плаћања и условима за одређивање тих мера (Службени гласник РС, бр. 
50/2010).
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друштво, а нарочито користи потрошача,37 као и начела законитости 
које обавезује Комисију да употреби сва законска средства како би се 
испунила сврха постојања прописа о конкуренцији, а то је њена зашти-
та – а најзначајнији инструмент представљају управо управне мере које 
се изричу у случају повреде конкуренције.

Позитивно-правно решење по коме се на ниво управног поступ-
ка, односно у надлежност Комисије за заштиту конкуренције, ставља 
и утврђивање повреде конкуренције и изрицање мера заштите, одно-
сно отклањања повреде конкуренције говори у прилог повећања сте-
пена ефикасности и правне сигурности, кроз обједињавање обе фазе 
поступања у једном конкретном поступку, односно правној ствари.

IV Аспект судског поступања, некад и сад

Једна од најзначајнијих новина коју у домаћи систем правила 
конкуренције доноси важећи Закон односи се на битно проширење гра-
ница надлежности Комисије за заштиту конкуренције у домену изрицања 
правних мера – мере заштите и мере отклањања повреде конкуренције, 
пошто се утврди њена повреда. Значајна предност новог решења односи 
се на обједињеност и једнообразност поступања у појединачном процесу 
заштите конкуренције, од стране истог органа. Изван тога остаје сфера 
судске заштите учесника.38 Судска контрола је двостепена, у процесном 
смислу, и двојна, у садржинском смислу. Мериторна одлука Комисије 
за заштиту конкуренције је коначна39 и против ње може бити поднета 
тужба Управном суду, која не одлаже извршење решења40 у односном 
предмету, и то услед неправилно утврђеног чињеничног стања, односно 
погрешне примене правних правила. Судски поступак ради испитивања 
законитости решења Комисије, у виду управног спора, води се пред 
Управним судом.41 Следећи и последњи ниво судске заштите односи се 

37 Види чл. 1 Закона.
38 Решење Комисије за заштиту конкуренције у управном поступку је коначно и 

против њега се може поднети тужба Управном суду, у року од 30 дана од дана 
достављања. 

39 Члан 38, ст. 4 Закона о заштити конкуренције и чл. 3 Закона о управним споровима 
(Службени гласник РС, бр. 111/09).

40 Савет Комисије за заштиту конкуренције може одлучити о одлагању извршења 
решења до правоснажности судске одлуке, по поднетом захтеву подносиоца 
тужбе.

41 У 2011. години у домену заштите права конкуренције у нашој земљи вођена су 24 
управна спора, од чега их је 20 окончано и то: шеснаест одбијањем тужбе, један 
одбачајем тужбе, а за три је тужбени захтев уважен и решење Комисије за заштиту 
конкуренције поништено.
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на поступак по захтеву за преиспитивање судске одлуке, као ванредном 
правном леку42 пред Специјализованим већем за управну материју43 
Врховног касационог суда Републике Србије.

Осим опције вођења управног спора против решења Комисије, 
у области судске заштите конкуренције све већи значај добија 
грађанскоправна заштита.44 О захтеву за накнаду штете се одлучује у 
парничном поступку, уз утврђивање околности њеног настанка; овакво 
решење кореспондира пракси Суда правде ЕУ, у вези са повредом члана 
101 и 102 ТФЕУ.45 Међутим, одредба по којој се за спровођење поступка 
за накнаду штете као претходан битни услов јавља утврђивање околно-
сти повреде конкуренције решењем Комисије за заштиту конкуренције 
– не кореспондира са праксом Суда правде ЕУ, са једне стране, а отвара 
и питање колизије са члановима 10 и 16 Закона о заштити конкуренције 
и, даље, његовог системског тумачења. Уколико се прихвати становиш-
те о постојању решења о утврђеној повреди конкуренције као битног 
претходног услова за подношење захтева за накнаду штете проузроко-
ване рестриктивном праксом, то би консеквентно значило и значајно 
мањи број поступака, а тиме и битно сужен обим примене пропи-
са конкуренције у поступцима по приватним тужбама. Спровођење 
истражног поступка од стране Комисије, са или без достављених 
информација о потенцијалној повреди конкуренције од стране трећег 
лица, ствар је њене слободне процене, која би онда опредељивала и 
могућност вођења поступка по приватној тужби са захтевом за накна-
ду штете. Са друге стране, у случају да је Комисија донела решење о 
постојању повреде, не може се претпоставити да је њиме констатован 
и настанак штете, веч се она мора доказивати у судском поступку по 
приватној тужби. У контексту наведених решења, правни простор за 

42 Члан 49 Закона о управним споровима. 
43 У 2011. години, пред Врховним касационим судом РС по захтевима за преиспи-

тивање судских одлука из области права конкуренције вођено је седам поступака, 
од чега шест по захтеву странке у управном поступку као тужиоца у управном 
спору и један по захтеву Комисије за заштиту конкуренције као тужене у управном 
спору, против пресуде Управног суда којом је поништено њено решење.

44 Домаће право познаје и кривичне санкције у области заштите конкуренције; чл. 232 
Кривичног законика предвиђа кажњавање одговорног лица у субјекту привредног 
пословања које закључивањем рестриктивног споразума или злоупотребом доми-
нантног положаја проузрокује поремећај тржишне равнотеже, или односни при-
вредни субјекат доведе у повлашћен положај у односу на друге учеснике – у смислу 
да прибави имовински корист за себе или повезано лице, или да нанесе штету дру-
гом привредном субјекту, потрошачима или корисницима услуга. Јавни тужилац 
може покренути кривични поступак против тржишног учесника на основу одлуке 
Управног суда, који врши контролу одлука Комисије за заштиту конкуренције.

45 Види став Суда правде ЕУ у случајевима Courage v. Crehan, [2001] ECR I– 6297, par. 
26–31 и Manfredi v. Lloyd Adriatico Assicurazioni, [2006] ECR I–6619, par. 56–59. 
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спровођење парничних поступака са захтевом за накнаду штете услед 
радњи повреда конкуренције значајно је сужен у односу на европску 
праксу.

Поступак у коме је утврђена повреда конкуренције може се сма-
трати окончаним тек тренутком изрицања, односно извршења мере 
конкуренције, што за поступке отпочете по претходно важећем За-
кону, услед објективне немогућности изрицања санкција у контексту 
прекршајне одговорности, може бити учињено само по важећим про-
писима, од стране Комисије за заштиту конкуренције, у виду управних 
мера, с тим да је вредносни опсег санкција повољнији за починиоца 
управо по важећим прописима.

И поред неспорног става да се претходно важећи закон у цело-
сти има применити на поступке који су по њему започети, за изрицање 
санкције за утврђену повреде не постоје објективни и институцио-
нални предуслови. Наиме, став прекршајне судске праксе заузет по 
питању изрицања санкција у сфери заштите конкуренције базиран је 
на два основна постулата: прво, да у садашњем тренутку учињено дело 
повреде конкуренције није могуће квалификовати као прекршај,46 јер 
легислативни амбијент креиран отпочињањем дејства важећег Закона47 
искључује кажњивост за прекршај у судском поступку. Друго, Закон 
представља за починиоца повреде блажи пропис у односу на претходни, 
па га стога и треба применити.48 Дакле, став прекршајне судске праксе 
је да – иако чл. 74 Закона налаже примену прописа по којима су запо-
чети на поступке отпочете до дана почетка његовог важења, у односној 
правној ситуацији примењује се важећи Закон, јер је повољнији за учи-
ниоца, сходно решењу49 Закона о прекршајима50 као матичног по коме 
се на учиниоца прекршаја, у случају да је након учињеног дела једном 
или више пута дошло до измене регулативе – примењује најблажи про-
пис.

Посебно је питање зашто прекршајни судови одлуку којом се 
констатује да се односно дело повреде конкуренције не квалификује 
као прекршај и да се има применити Закон о заштити конкуренције 
као повољнији за починиоца за изрицање санкције – доносе понекад 
и у виду пресуде којом се окривљени ослобађа кривице. Одговор тре-
ба тражити у формулацији чл. 218, ст. 1, тач. 1 Закона о прекршајима, 

46 Сходно чл. 218, ст. 1, тач. 1 Закона о прекршајима.
47 Радње и акти повреде конкуренције утврђени су Законом о повреди конкурен-

ције.
48 Пресуда Вишег прекршајног суда у Београду бр. 15–ПРЖ–7115/10.
49 Види чл. 6 Закона о прекршајима.
50 Службени гласкик РС, бр. 101/2005, 116/2008 и 111/2009.
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која предвиђа да се за дело које није предвиђено као прекршај, за које 
се окривљени терети, изриче ослобађајућа пресуда, иако се у следећи 
сегмент испитивања кривице није ни улазило. Адекватну форму од-
луке прекршајног суда, с обзиром на њено материјално-правно језгро, 
представља решење којим се обуставља прекршајни поступак, услед 
стварне ненадлежности за вођење прекршајног поступка.51 Формално-
право посматрано, ни постојање пресуде којом се окривљени ослобађа 
кривице не представља сметњу за вођење поступка за изрицање управ-
не мере за утврђену повреду конкуренције од стране Комисије за за-
штиту конкуренције, с обзиром да би само у ситуацији када се право-
снажном судском пресудом утврђује кривична одговорност52 она била 
везана таквом одлуком суда. У прекршајном поступку лице не може 
бити кажњено више пута за исту прекршајну радњу,53 а вођење поступ-
ка за изрицање управне мере заштите конкуренције претпоставља дру-
ги орган поступања, други законодавни оквир за изрицање санкције и 
њихову различиту категоријалну припадност, па је у околностима када 
прекршајни орган није утврдио одговорност јасно да нема повреде пра-
вила о забрани двоструког, односно паралелног поступања у домену 
изрицања санкције за правоснажно утврђену повреду конкуренције.

V Уместо закључка

У сфери полихроног сагледавања односа привреде и закона, јавља 
се питање кохерентног и целовитог спорвођења поступка изрицања 
мера заштите конкуренције, консеквентно утврђеној повреди по прет-
ходно важећим прописима. Видови повреде конкуренције су разнород-
ни, испољени као радње или акти тржишних учесника, и могу да имају, 
или имају, за циљ или последицу значајно ограничавање, нарушавање 
или спречавање конкуренције.

Заштита правила конкуренције остварује се у две концентричне 
сфере: управне, као примарне, и судске заштите. Када је о санкцијама 
реч, у оквиру претходно важећег легислативног оквира јављале су 
се у виду управних и прекршајних мера. Сходно важећем закону, 
обједињује се систем утврђивања повреде конкуренције и изрицања 
санкција, у склопу управног поступка који води Комисија за заштиту 
конкуренције, уз изрицање управних мера које обухватају мере заштите 
конкуренције и мере отклањања, односно предупређења настанка по-
вреде конкуренције, у оквиру којих се даље разликују мере понашања и 

51 Види: чл. 216, ст. 1, тач. 1 Закона о прекршајима.
52 Види чл. 134, ст. 3 Закона о општем управном поступку.
53 Види чл. 8, ст. 1 Закона и прекршајима.
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структурне мере; посебан, новоуведени сегмент представљају мере про-
цесног пенала услед непоступања у складу са налогом Комисије.

Уколико се повреда конкуренције правоснажно утврди у окви-
рима, у односу на важеће прописе – претходних законских правила, а 
окончање правног поступања подразумева још изрицање санкције за 
учињену повреду, поставља се питање лоцирња правне ствари у две 
различите законске сфере. Ако на једној страни имамо правно питање, 
правни однос или правни поступак, а на другој систем правила коди-
фикованих кроз законски текст, поставља се питање: како се њихова 
корелативна спона прилагођава промени околности која се догоди на 
страни закона? Да ли се застаје са правном анализом и поступањем, а 
ако се наставља, по којим правилима? У овој правној дилеми, могућа 
су два решења, зависно од тога која је од две појавно могуће ситуације 
наступила. У случају ширег, флексибилнијег тумачења као трећа опција 
може се разматрати и принцип примене прописа који је повољнији за 
странку. У првом случају, полазећи од принципа неретроактивности као 
аксиома, поступак се завршава у оквирима правних правила у којима 
је и започет, и у смислу правног резоновања и поступања – окончава 
се као да до промене на законодавној страни није ни дошло. У другом 
случају, уколико правила претходно важећег закона објективно није 
могуће применити у постојећем тренутку и околностима, а поступак 
није окончан, остаје могућност примене постојећих прописа. Међутим, 
како је ретроактивност закона изузетак, а не правило,54 у овој правној 
дилеми уводи се правило примене, по странку, односно починиоца по-
вреде закона, повољнијег прописа – као корективно. То значи да се на 
неокончан правни поступак, нерегулисан однос или отворено правно 
питање примењују постојеће регуле као једино расположиве, али под 
условом да су њихова решења повољнија за учесника, односно почи-
ниоца. Истовремено, уставно је решење, са којим се аналогија у сфери 
изрицања мера за учињену повреду конкуренције намеће, да се казна 
одређује према пропису који је важио у време када је дело учињено, 
изузев када је каснији пропис повољнији за учиниоца.55

У управно-правном поступку, уколико се учесницима налажу 
обавезе, а то је случај приликом изрицања санкције за утврђену повре-
ду конкуренције, имају се применити прописима предвиђене мере које 
су за њих повољније, све док се и на тај начин постиже циљ Закона.56 
Посебну ситуацију представља могућност да се правна повреда утврди 

54 Закони не могу имати повратно дејство, већ, изузетно само одређене одредбе могу 
имати повратно дејство ако то налаже општи интерес, вид: чл. 197, ст. 1 и 2 Устава 
Републике Србије. 

55 Члан 34, ст. 2 Устава Републике Србије.
56 Члан 6, ст. 3 Закона о општем управном поступку.
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у амбијенту прописа које је из објективних, институционалних разлога 
у садашњем тренутку немогуће применити, а да, са друге стране, по-
зитивни прописи ту врсту повреде не познају. Резултанта овако укр-
штених легислативних режима била би – немогућност санкционисања 
правноснажно утврђене повреде, и то је једина ситуација када се овакав 
правни став – не само може, него мора заузети.

Када се наведени ставови примене у сфери заштите конкуренције, 
за изрицање мере консеквентно утврђеној повреди у оквиру претходно 
важећих прописа, правна анализа одвија се на неколико нивоа и резул-
тира ставом да право мора бити заокружено остварено и у констелацији 
измењених законских правила.

Поступак који за предмет има утврђивање повреде конкуренције, 
а започет је до дана примене важећег Закона о заштити конкуренције,57 
биће окончан у складу са одредбама претходног Закона о заштити 
конкуренције,58 и то како материјално-правних, тако и процесно-
правних правила. Након утврђивања повреде, правоснажним решењем 
Комисије за заштиту конкуренције улази се у другу сферу поступка у 
односној правној ствари, а то је изрицање санкције. Претходно важећи 
Закон о заштити конкуренције предвиђао је да Комисија за заштиту 
конкуренције након утврђене повреде конкуренције, учињене радњом 
спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције, подноси 
надлежном суду захтев за покретање прекршајног поступка.

С обзиром на објективну немогућност институционалне приме-
не концепта прекршајне одговорности раније за утврђене случајеве по-
вреде конкуренције, преостају две опције – не санкционисати неспорно 
учињену повреду и кршење закона или изрећи меру у оквирима важећих 
прописа: и то не зато што имају ретроактивну примену per se, јер је 
немају, нити зато што је њима предвиђено решење повољније за почи-
ниоца од претходно важећег – а јесте, већ стога што је то једини начин 
да правни поступак буде окончан, а начело правичности примењено. 
Полазећи од две премисе: да се на поступке започете до дана почетка 
примене Закона о заштити конкуренције примењују прописи по којима 
су започети и да изрицање мере представља наставак поступка у коме 
је повреда конкуренције правоснажно утврђена, али кориговане трећим 
ставом који се односи на објективну немогућност изрицања санкција 
у оквирима прекршајне одговорности коју је предвиђао претходно 
важећи закон – услед усаглашеног става и поступања прекршајних ин-
станци које прво, искључују квалификацију прекршаја за дела повреде 
конкуренције, и, друго, констатују да за изрицање мере услед повреде 

57 1. новембар 2009. године.
58 Службени гласник РС, бр. 79/05.
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конкуренције треба применити важеће прописе као повољније за учи-
ниоца – за повреде конкуренције утврђене претходним, примењују се 
мере заштите сходно важећим прописима. Као алтернатива преостао би 
сценарио по коме се поступање прекида, а правна прича оставља недо-
реченом, што је са становишта основних правних принципа, а пре свега 
правичности, једнаког поступања и правне сигурности – решење које се 
не може озбиљно разматрати, нити прихватити.

Ипак, чињеница да је по поднетим захтевима за вођење прекршаја 
по раније важећем закону одлучивано, отвара питање оправданости 
поступања Комисије за заштиту конкуренције и изрицања мера заштите 
конкуренције у управном поступку, са аспекта поштовања приниципа 
ne bis in idem. Могуће је у том смислу истаћи два аргумента, оба у при-
лог тези да управни поступак треба окончати изрицањем мера зашти-
те за утврђену повреду конкуренције. Прво, одлука прекршајног суда 
није мериторна, с обзиром да се констатује немогућност прекршајне 
квалификације и потреба примене важећег закона, а то даље значи и 
изрицања управне мере. Друго, управни орган је само у ситуацији када 
се правоснажном судском пресудом утврђује кривична одговорност59 
везан таквом одлуком суда, а у свим другим ситуацијама управни ор-
ган може наставити поступак (у овом случају и изрећи меру заштите 
конкуренције).

Повреда конкуренције и изрицања мере заштите конкуренције 
(која је бивалентна: казнена, за починиоца, и превентивна, зарад умањења 
вероватноће сличног поступања у будућности), као и мера отклањања 
повреде конкуренције – чине каузални правни низ и једнинствен прав-
ни однос, и поступак. Узрочно-последична веза међу њима је од прева-
лентног значаја, а то даље упућује на нужност јединственог спровођења 
целовитог правног поступка, не само због поштовања начела законито-
сти (да повреда права мора бити испраћена одговарајућом санкцијом), 
једнаког поступања у истим ситуацијама и правичности, већ се у виду 
мора имати и шири значај за друге учеснике на тржишту, па и друштво 
у целини, сходно начелу заштите јавног интереса.

Сврха је правног тока да стигне до свог исходишта и приближи 
се, у сваком појединачном случају, врховном принципу правичног. Кон-
статовати повреду конкуренције, а не изрећи меру услед околности да 
је донет нов закон, иначе повољнији по починиоца, правна је антитеза 
per se. У сложеном међуодносу и коегзистенцији сфера права, привред-
них односа и закона, укрштено временско дејство законских правила 
не може имати за интенцију, нити последицу, да правни однос, посту-
пак, па ни ток резоновања заустави и обесмисли. Напротив, њихова 

59 Види чл. 134, ст. 3 Закона о општем управном поступку.
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синергија увек резултира применом скупа правила на одређену живот-
ну околност, тако да се у сваком појединачном случају на што краћи 
корак приближи идеалу правичног.

Sanja DANKOVIĆ STEPANOVIĆ, PhD
Associate Professor at the Faculty of Political Sciences, University of 
Belgrade
Member of the Council of the Commision for Protection of Competition 
of Republic of Sеrbia

INFLICTION OF COMPETITION PROTECTION 
MEASURES AND CONSEQUENTLY DETERMINED 

VIOLATION

Summary

Th is Paper within scope of a broader topic “Laws and Economy” has for 
its subject analysis of competition protection measures as well as removal of 
violation of competition measures and their supervision in fl uctuating legisla-
tive milieu and for its goal resolution of dilemma of justifi ability, and it will be 
established necessity of carrying out of proceedings for infl iction of competition 
protection measures and consequently to determined violation according to pre-
vious regulations then in force. Protection of rules of competition is realized in 
two concentric spheres: administrative protection sphere as a primary one and 
a judicial protection one. When one speaks about sanctions within scope of leg-
islative frame previously in force, they appear in two forms, i.e. as administra-
tive measures and petty off ence ones. In accordance with the law in force now 
system of determination of violation of competition and system of infl iction of 
administrative measures, which comprise competition protection measures and 
measures of removal and/or system of prevention of appearance of violation 
of protection are unifi ed, in the scope of which further diff erentiation is made 
between measures of behaviour and structural ones, one separate, newly intro-
duced segment, of mentioned measures are so called process penalty.

Having on mind an objective impossibility of institutional application of 
concept of petty off ence responsibility for established cases of violation of com-
petition, two options appear as remaining, the fi rst one being as not to apply 
sanction for undoubtedly done violation and of competition and breach of law 
or infl ict a measure within the scope of existing regulations. Starting from two 
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premises: that on proceedings instituted until a day of Law coming into legal 
force apply regulation according to which they were instituted and that infl ic-
tion of a measure represents a resumption of proceedings within scope of which 
the violation of competition was fi nally established/determined, but correction 
by the third paragraph which relates to objective impossibility of infl iction of 
sanctions in the scopes of petty off ences responsibility for violation of competi-
tion established by previous one legal measures are applied, in accordance with 
valid competition protection rules.

Key words: competition protection measure, competition violation removal 
measure, cross-bred application of law, principle of soft er 
regulation, primary protection of competition.
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ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
И ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ У ПРОПИСИМА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Резиме

У овом раду ће се разматрати сличности и разлике у садржају 
између појма „услуга од општег економског интереса“ у Европској 
унији, и појма „делатности од општег интереса“ у Републици Србији. 
Обављање делатности од општег интереса у Републици Србији у об-
ласти енергетике је регулисано бројним прописима, као што су Закон о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закон 
о јавно-приватном партнерству и концесијама, Закон о енергетици и 
др.

Јавно-приватно партнерство, које је од прошле године уређено 
посебним законом, је један од начина обављања делатности од општег 
интереса. Иако је овај начин стицања права на обављање ових делат-
ности прилично усаглашен са принципима који се односе на „услуге од 
општег (економског) интереса“, усаглашавање је потребно спровести и 
на друге начине стицања овог права.

Кључне речи: делатности од општег интереса, услуге од општег 
(економског) интереса, јавно-приватно партнерство, 
концесије.
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I Делатности од општег интереса

Појам „services of general interest“1 и појам „services of general eco-
nomic interest“2 су предмет бројних аката у области Европске уније. 
Значај услуга од општег интереса потврђује и то да је посебан Протокол 
Лисабонског уговора посвећен о услугама од општег интереса. Већ само 
дефинисање да се ради о услугама, а не о свим делатностима указује на 
нешто другачије одређење овог појма него што је то појам „делатности 
од општег интереса“.

Законом о јавним предузећима и обављању делатности од оп-
штег интереса утврђене су области у којима се обављају делатности 
од општег интереса. У области енергетике то су: производња, пренос 
и дистрибуција електричне енергије; производња, прерада, транспорт и 
дистрибуција нафте и природног и течног гаса; промет нафте и нафтних 
деривата, комуналне делатности и др.3 Овај закон је у област делатности 
од општег интереса уврстио поред услуга и производне делатности и 
трговину. Посебним законом се утврђују конкретне делатности од оп-
штег интереса.

Законом о енергетици4 нешто уже се утврђује област делатно-
сти од општег интереса, јер делатност производње електричне енергије 
не сматра делатношћу од општег интереса. Такође, у области трговине 
енергијом и енергентима само делатности јавног снабдевања електрич-
ном енергијом и јавног снабдевања природним гасом се сматрају делат-
ностима од општег интереса, а делатност организовања тржишта елек-
тричне енергије је делатност од општег интереса.

1 Енгл. „services of general interest“ – „услуге о општег интереса“.
2 Енгл. „services of general economic interest“ – „услуге од општег економског интере-

са“.
3 Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Службе-

ни гласник РС, бр. 25/00, 25/02, 107/07 и 108/08), чл. 2.
 Област комуналних делатности у области енергетике, која обухвата делатно-

сти производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом, неће бити 
обрађивана у овом раду, јер с обзиром да постоји низ специфичности самог Закона 
о комуналним делатностима (Службени гласник РС, бр. 88/11), анализа ове области 
може да буде предмет посебног рада.

4 У Закону о енергетици (Службени гласник РС, бр. 57/11), чл. 13, утврђено је које 
енергетске делатности су од општег интереса: 1) пренос електричне енергије 
и управљање преносним системом; 2) дистрибуција електричне енергије и 
управљање дистрибутивним системом; 3) јавно снабдевање електричном енергијом;
4) организовање тржишта електричне енергије; 5) производња деривата нафте;
6) транспорт нафте нафтоводима; 7) транспорт деривата нафте продуктоводима;
8) транспорт и управљање транспортним системом за природни гас; 9) складиштење 
и управљање складиштем природног гаса; 10) дистрибуција и управљање дистри-
бутивним системом за природни гас; 11) јавно снабдевање природним гасом.
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Законом о јавним предузећима и обављању делатности од оп-
штег интереса уређује се начин обављања ових делатности кроз одредбе 
о заштити општег интереса, на начин да Влада Републике Србије даје 
сагласност на акта јавних предузећа и привредних субјеката којима је 
поверено обављање делатности од општег интереса: на статут, тарифу 
– одлуку о ценама за обављање делатности или продају производа на-
сталих обављањем делатности, као и на друге одлуке које се односе на 
обављање делатности од општег интереса, у складу са посебним зако-
ном и уговором којим је извршено поверавање делатности.5

Иако се ради о истим делатностима, овај Закон прави разлику 
између јавних предузећа и других предузећа када се ради о обављању де-
латности до општег интереса.6 Пошто су јавна предузећа у области енер-
гетике основана од стране Владе, која иако именује директора, управни 
одбора и надзорни одбор у овим предузећима, директно управља њима 
путем давања сагласности и на давање гаранција, авала, јемства, залога 
и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делат-
ности од општег интереса, располагање имовином предузећа веће вред-
ности (која је у непосредној функцији обављања делатности од општег 
интереса), акт о општим условима за испоруку производа и услуга, 
улагање капитала, статусне промене, акт о процени вредности држав-
ног капитала и исказивању тог капитала у акцијама као и на програм и 
одлуку о својинској трансформацији.7

Законом о енергетици детаљно се уређује обављање делатно-
сти од општег интереса у области енергетике. Поред опште регулације 
обављања делатности од општег интереса, утврђене Закон о јавним 
предузећима и обављању делатности до општег интереса, Законом о 
енергетици се уређује регулација ових делатности од стране Агенције за 
енергетику. На ову Агенцију ће, од октобра 2012. године, бити пренета 
обавеза регулације: цена услуга превоза електричне енергије, природног 
гаса, сирове нафте и деривата нафте енергетским мрежама и пратећих 
услуга, као и цена електричне енергије и природног гаса за домаћинства 
и мале купце – која је до тада у надлежности Владе.

Агенција за енергетику врши регулацију енергетских делатно-
сти од општег интереса8 на начин што: 1) доноси методологије за 

5 Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, чл. 27 и 
28.

6 Иако је у чл. 3 ст. 2 Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса прокламовано да „други облици предузећа, део предузећа и предузет-
ник у обављању делатности од општег интереса имају исти положај као и јавно 
предузеће“, поједине одредбе чл. 27 овог Закона потврђују изузетак из наставка ове 
реченице „уколико одредбама овог закона није друкчије прописано“.

7 Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, чл. 27.
8 Закон о енергетици, чл. 46.
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одређивање цена вршења делатности од општег интереса (које се од-
носе на услуге, али и на цене робе – електричне енергије и природног 
гаса); 2) доноси правила о промени снабдевача и о праћењу техничких и 
комерцијалних показатеља и регулисању квалитета испоруке електрич-
не енергије и природног гаса (што обухвата и квалитет услуге и робе), 
3) издаје лиценце за обављање енергетских делатности; 4) доноси акт 
којим се утврђују критеријуми и мерила за одређивање накнаде за ли-
ценце и утврђује висину накнаде; 5) утврђује цене системских услуга 
и цене електричне енергије и природног гаса за балансирање система 
(што је везано за квалитетно вршење услуга од општег интереса); 6) даје 
сагласност на правила о раду и вршењу услуге превоза енергије и енер-
гената електроенергетским мрежама, гасоводима, нафтоводима и про-
дуктоводима, као и складиштења природног гаса; 7) даје сагласност на 
планове развоја система за превоз електричне енергије и природног гаса; 
8) даје сагласност на правила о раду тржишта и организованог тржиш-
та електричне енергије; 9) даје сагласност на програм за обезбеђивање 
недискриминаторног понашања; 10) одобрава цене енергије и услуга 
од општег интереса; 11) решава у другостепеном управном поступку у 
предметима приступа и прикључења трећих лица на енергетске мреже 
за превоз електричне енергије, природног гаса, сирове нафте и деривата 
нафте; 12) даје мишљење по захтевима за изузеће од примене одредби о 
приступу треће стране систему (права на регулисани приступ систему). 
Ова агенција обавља и друге послове у складу са законом.

Начин обављања сваке појединачне делатности од општег инте-
реса посебно је уређен. Утврђено је право приступа треће стране енер-
гетским системима-мрежама за превоз електричне енергије, природног 
гаса, сирове нафте и деривата нафте и за складиштење природног гаса. 
То значи: 1) да свако треће лице има право да под једнаким, недискрими-
наторним условима користи ове мреже и да су та правила јавна (транс-
парентна); 2) да је цена унапред утврђена и објављена, једнака за све 
– под истим јавно објављеним условима; 3) да су унапред, као изузеци, 
утврђени случајеви када се може одбити право приступа овим услугама 
и 4) да је утврђено право одбијеног корисника да се жали другостепе-
ном органу и тиме штити своје право приступа треће стране.

Када се ради о делатностима од општег интереса у области трго-
вине робом (јавно снабдевања електричном енергијом и природним га-
сом), и организовања тржишта електричне енергије, у посебним одред-
бама законодавац није нагласио обавезу поштовања приступа треће 
стране, тј. сваког лица које испуњава прописане услове.
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II Концесије као облик јавно-приватног партнерства
за обављање делатности од општег интереса

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама везује обав-
љање делатности од општег интереса за концесије. Концесија, у смислу 
овог Закона, јесте уговорно јавно-приватно партнерство са елементима 
концесије у коме је јавним уговором уређено комерцијално коришћење 
природног богатства, односно добра у општој употреби која су у јавној 
својини или обављања делатности од општег интереса, које надлежно 
јавно тело уступа домаћем или страном лицу, на одређено време, под 
посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде од 
стране приватног, односно јавног партнера, при чему приватни партнер 
сноси ризик везан за комерцијално коришћење предмета концесије.

Такође је утврђено да се концесија може дати ради комерцијалног 
коришћења природног богатства, односно добра у општој употреби која 
су у јавној својини или обављања делатности од општег интереса у кон-
кретно утврђеним областима. За овај рад је значајно да су то: 1) област 
за истраживања и експлоатације минералних сировина и других гео-
лошких ресурса, 2) поједине делатности унутар заштићених подручја 
природе, као и за коришћење других заштићених природних богатстава 
и 3) у области енергетике.9

Концесиона накнада је битан елемент концесионог односа (јавно-
приватног партнерства). Сходно одредбама Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама, концесиона накнада је увек изражена у нов-
цу. Она може бити фиксна и варијабилна (под условом да је и у овом 
другом случају јасно одредива). Висина концесионе накнаде одређује 
се у сваком конкретном случају и приход је буџета органа који је да-
валац концесије. Овим Законом је детаљно прописана садржина јавног 
уговора о додели концесије. Јавним уговором се детаљно утврђује 
обим и начин вршења делатности од општег интереса која је предмет 
концесије, али и расподела ризика између приватног и јавног партнера, 
захтеви квалитета обављања конкретне делатности и обим евентуал-
них искључивих права приватног партнера, разграничења између имо-
винских права у концесионом односу и друге веома значајне елементе 
предвиђене у циљу остваривања правне сигурности обе уговорне стра-
не. Јавни уговор може да обухвати и више предмета концесије. Такође 
мора да добије сагласност надлежног државног органа, али и стручног 
тела за доделу концесије које проверава усклађеност јавног уговора са 
конкурсном документацијом.

9 Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама, чл. 10 и 11.
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III Стицање права на обављање делатности
од општег интереса

Стицања права на обављање делатности од општег интере-
са прописано је Законом о јавним предузећима и обављању делатно-
сти од општег интереса и у Закону о јавно-приватном партнерству и 
концесијама.

1. Закон о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса

Оснивање јавног предузећа10 и поверавање уговором обављања 
делатности од општег интереса су начини стицања права на обављање 
делатности од општег интереса, сходно Закону о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса. Јавно предузеће самим 
оснивањем стиче право на обављање делатности за коју је основано.

Обављање делатности од општег интереса надлежни орган, (у 
овом случају Влада), може се уговором поверити сваком привредном 
субјекту: привредном друштву, односно другом облику предузећа, делу 
предузећа и предузетнику, у складу са законом којим се уређује њихов 
правни положај.

Законом о јавним предузећима и обављању делатности од оп-
штег интереса прописано је да имаоци права на обављање делатности 
од општег интереса (јавна предузећа и други привредни субјекти) могу 
да отпочну обављање делатности од општег интереса, кад надлежни 
државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатно-
сти у погледу: 1) техничке опремљености; 2) кадровске оспособљености;
3) заштите на раду; 4) заштите и унапређења животне средине; 5) других 
услова прописаних овим Законом и законом којим се уређује обављање 
делатности од општег интереса.

10 Ступањем на снагу Закона о јавној својини (Службени гласник РС, бр. 72/11) којим 
је стављен ван снаге Закон о средствима у својини Републике Србије (Службени 
гласник РС, бр. 53/95, 3/96 – исправка, 54/96, 32/97 и 101/05 – др. закон) и одредбу 
сходно којој средства која јавног предузећа, обухватајући и средства која ће стећи 
су средства Републике Србије и јавно предузеће има само право коришћења ових 
средстава. Стављање ван снаге овакве одредбе постављен је основ могућности да 
јавна предузећа постану конкурентна на тржишту и стекну своју имовину. С друге 
стране енергетске мреже, сходно одредбама закона и даље остају јавној својини 
(Републике Србије), које само користи јавно предузеће или други привредни 
субјект који обавља енергетску делатност превоза енергије овим мрежама (осим 
изузетака). У раду се неће разматрати ова тема, јер она треба да буде предмет по-
себног рада – прим. аут.
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За разлику од јавних предузећа која свој статус стичу оснивањем, 
привредни субјекти којима је поверено обављање делатности од општег 
интереса, могу да отпочну обављање делатности од општег интереса ако 
имају закључен уговор о поверавању права и обавеза у обављању делат-
ности од општег интереса. Интересантно је указати да није прописано 
да акт о оснивању јавног предузећа треба да садржи права и обавезе у 
обављању делатности од општег интереса.11

Потребно је указати да јавно предузеће или привредни субјект 
коме је поверено обављање делатности од општег интереса може поред 
делатности од општег интереса за чије је обављање основано или чије 
обављање му је поверено, да обавља и друге делатности (без обзира да 
ли се ради о делатностима од општег интереса или не). Битно је указати 
да је у том случају обавезно да води одвојене рачуне између самих де-
латности од општег интереса и делатности од општег интереса и других 
делатности уз надзор Агенције за енергетику – како би се обезбедило да 
не прелива средства из једне делатности у другу и на тај начин (евенту-
ално) субсидира неке од делатности.

Овде постоји и правна празнина, јер нигде нису утврђени случа-
јеви или критеријуми на основу којих Република Србија: 1) утврђује 
да неће основати јавно предузеће, већ да ће обављање делатности од 
општег интереса поверити другом лицу, 2) утврђује процедуру избора 
других лица која могу обављати делатност од општег интереса, 3) врши 
процену вредности права на коришћење права на обављање делатности 
од општег интереса (којим располаже), 4) регулише начин утврђивања 
висине накнаде коју корисник овог права плаћа држави за његово 
коришћење.12

11 Одредба која утврђује да акт о оснивању јавног предузећа треба да садржи права 
и обавезе у обављању делатности од општег интереса – постојала је у основној 
верзији текста Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег ин-
тереса (Службени гласник РС, бр. 25/00), чл. 5 – прим. аут. 
Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, чл. 6, 
утврђено је да се „Јавно предузеће оснива и послује ради: 1) обезбеђивања трајног 
обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба ко-
рисника производа и услуга; 2) развоја и унапређивања обављања делатности од 
општег интереса; 3) обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства 
система и усклађености његовог развоја; 4) стицања добити; 5) остваривања другог 
законом утврђеног интереса“. Ипак, нису утврђена конкретна права и обавезе овог 
привредног субјекта у овом Закону, а не постоји ни обавеза да се то утврди у акту 
о оснивању.

12 Бранислава Лепотић Ковачевић, „Jaвна предузећа, обављање делатности од општег 
интереса и концесије у Републици Србији“, Право и привреда, бр. 5–8/2004, стр. 
501.
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2. Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама

Одредбама Закона о јавно-приватно партнерству утврђено је да 
се право на обављање делатности од општег интереса може стећи уго-
вором о концесији. Интересантно је да је круг субјеката који могу бити 
даваоци права на обављање делатности од општег интереса, у случају 
концесије проширен на јавна предузећа. Јавна предузећа, као и сви дава-
оци концесије имају право да самостално покрену поступак реализације 
пројекта јавно-приватног партнерства и да закључују јавне уговоре са 
свим правним или физичким лицима, као и да закључују споредне или 
повезане споразуме.13

Рок на који се закључује јавни уговор о концесији не може бити 
краћи од пет или дужи од педесет година (уколико посебним законом 
којим се уређује област концесије није другачије прописано).

Процедура у којој се додељује јавни уговор о концесији је вео-
ма сложена и утврђена Законом о јавно-приватном партнерству и 
концесијама (осим када се ради о концесијама које имају претежно 
обележје концесије за јавне набавке). На остала јавно-приватна партнер-
ства примењују се прописи о јавним набавкама. Прва фаза покретања 
поступка за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са еле-
ментима концесије има своје претходне радње: именовање стручног 
тима који има следеће обавезе: израда конкурсне документације, про-
цена вредности концесије, израда студије оправданости за концесију. 
Ово стручно тело је именовано од стране јавног тела14 (будућег даваоца 
концесије), које тек на основу економских, финансијских, социјалних и 
других показатеља и процене утицаја концесионе делатности на живот-
ну средину припрема предлог за доношење концесионог акта. Усвојени 
концесиони акт је основ за објављивање јавног позива у „Службеном 
гласнику Републике Србије“ за достављања понуда за доделу концесије. 

13 Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама, чл. 12 и 13.
14 Законом о јавно-приватном партнерству, чл. 4, тач. 7, утврђено је да је „јавно тело“: 

(1) државни орган, организација, установа и други директни или индиректни ко-
рисник буџетских средстава у смислу закона којим се уређује буџетски систем и 
буџет, као и организација за обавезно социјално осигурање; (2) јавно предузеће; 
(3) правно лице које обавља и делатност од општег интереса, уколико је испуњен 
неки од следећих услова: а) да више од половине чланова органа управљања тог 
правног лица чине представници јавног тела; б) да више од половине гласова у 
органу тог правног лица имају представници јавног тела; в) да јавно тело врши 
надзор над радом тог правног лица; г) да јавно тело поседује више од 50% акција, 
односно удела у том правном лицу; д) да се више од 50 % финансира из средстава 
јавног тела; и (4) правно лице основано од јавног тела, а које обавља и делатност од 
општег интереса и које испуњава најмање један од услова из тач. 7 подтач. 3 овог 
члана.
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Након спровођења поступка јавног конкурса и анализа прикупљених 
понуда, давалац концесије доноси одлуку о избору најповољније пону-
де. У овој понуди се поред других битних елемената, утврђује и конце-
сиона накнада.

Законом о јавно-приватно партнерству и концесијама предвиђена 
је обавеза, уколико концесионим актом није другачије утврђено, осни-
вања друштва за посебне намене – привредног друштва које може осно-
вати приватни, односно јавни партнер за потребе закључења јавног 
уговора, односно за потребе реализације пројекта јавно-приватног пар-
тнерства. Законом о концесијама,15 који је престао да важи ступањем 
на снагу овог закона, било је утврђена обавеза оснивања концесионог 
предузећа. Ова обавеза је била прописана због једноставнијег праћења 
улагања и трошкова саме концесионе делатности. У случају енергет-
ских делатности од општег интереса, постоји обавеза финансијског 
раздвајања енергетских делатности, али би и за друге области где овак-
ва обавеза још није прописана, доприносило транспарентности улагања 
и трошкова за пројекат јавно-приватног партнерства.

IV Услуге од општег (економског) интереса у прописима 
Европске уније

Услуге од општег интереса су услуге у општем интересу, утврђене 
од стране јавних власти и према предмету одређене обавезе јавне услу-
ге. Оне укључују не-тржишне услуге (обавезно образовање, социјалну 
заштиту), обавезе државе (безбедност и правосуђе) и обавезе од општег 
економског интереса (енергетика и комуникације). Члан 106 Уговора о 
функционисању Европске уније (пређашњи члан 86)16 не примењује се 
на прве две категорије (не-тржишних услуга и државних обавеза).17

Услуге од општег економског интереса су комерцијалне услуге 
од општег економске користи, које органи јавне власти утврђују као 
одређене обавезе јавних услуга. Ове услуге се пре свега односе на транс-
порт, енергију и комуникационе услуге.18

Услуге од општег економског интереса и постављање основа за 
јединствено утврђивање значења овог појма и регулисање ових услуга је 

15 Закон о концесијама (Службени гласник РС, бр. 55/03).
16 Consolidated Version оf the Treaty on the Functioning of the European Union, Offi  cial 

Journal of the European Union C 83/47, 30.3.2010.
17 Доступно на адреси: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/general_interest_

services_en.htm, 20.3.2012.
18 Доступно на адреси: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/services_general_

economic_interest_en.htm, 20.3.2012.
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у фокусу интереса Европске уније. Због тога је Европска комисија доне-
ла политички документ Зелена књига о услугама од општег интереса.19 
На основу расправа о овом документу Комисија је припремила доку-
мент назван Бела књига о услугама од општег интереса,20 где је усагла-
сила принципе за обављање делатности од општег интереса.

Општи принципи који се односе на обављање делатности од 
општег интереса су: 1) стварање ситуације за органе јавне власти да 
предузимају активности блиске грађанима; 2) достизање циљева јавне 
услуге у оквиру конкурентног отвореног тржишта; 3) обезбеђење 
повезивања и универзалног приступа; 4) остваривање високог степена 
квалитета, сигурности и безбедности; 5) обезбеђење потрошачких и ко-
рисничких права; 6) надзор и разматрање перформанси; 7) поштовање 
различитости услуга и прилика; 8) повећање транспарентности;
9) пружање правне сигурности.21

У прописима Европске уније који регулишу тржиште електричне 
енергије и природног гаса, ови принципи су уграђени врло прецизно и 
прилагођени обављању ових услуга од општег економског интереса. У 
овим прописима утврђена је обавеза уређења функционисања односа на 
тржишту електричне енергије и природног гаса уз примену принципа: 
транспарентности, обезбеђења сигурности снабдевања, конкуренције, 
приступа треће стране тржишту енергије и енергетским мрежама за 
превоз електричне енергије и природног гаса, недискриминације учес-
ника на тржишту и заштите (рањивих-малих) потрошача, као и уз оба-
везу заштите животне средине, примену принципа енергетске ефикас-
ности и коришћење обновљивих извора енергије.

У условима промовисања „контролисане“ либерализације, тј. по-
степеног отварања тржишта Европска унија је заједно са тим утврђивала 
мере за заштиту општег интереса, кроз концепт универзалних услуга са 
гарантованим приступом трећој страни, у свим економским, социјалним 
или географским ситуацијама, као услуге утврђеног квалитета и плативо 
доступне цене.22 Са овако постављеним циљем, није лако у пракси успо-

19 Green Paper оn Services оf General Interest, COM(2003) 270 fi nal, Brussels, 21.5.2003.
20 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 

the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 
12 May 2004 entitled „White Paper on services of general interest“, COM (2004) 374 fi nal, 
Brussels, 12.5.2004.

21 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 
12 May 2004 entitled „White Paper on services of general interest“, COM(2004) 374 fi nal, 
Brussels, 12.5.2004.

22 Green Paper оn Services оf General Interest, COM(2003) 270 fi nal, Brussels, 21.5.2003, 
стр 4.
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ставити и одржати систем конкуренције и регулације услуга од општег 
економског интереса, које у области енергетике често врше компаније 
у државном власништву, а да не дође до ситуације појаве државне 
помоћи. Државна помоћ, сходно изворима права Европске уније може 
бити дозвољена и недозвољена. Као извор права дефинисању дозвољене 
државне помоћи користи се пресуда Европског суда правде од 24. јула 
2003. године – Алтмарк, која утврђује четири услова који кумулативно 
морају бити испуњени.23

Разматрајући начине за квалитетно обављање услуга од општег 
(економског) интереса, унутар Европске уније је закључено и уграђено 
у политичке документе и прописе, да је јавно-приватно партнерство 
решење за стварање финансијског подстицаја (прибављања средста-
ва) за обављање ових услуга. Јавно-приватно партнерство доприноси: 
остваривању пројеката од општег интереса, поделу ризика и смањење 
трошкова инфраструктуре, које би уобичајено сносио јавни сектор, 
давање подршке одрживом развоју, иновацијама, истраживању и развоју 
кроз конкуренцију уз јасну финансијску подршку приватног сектора, 
проширење тржишта европских компанија уз учешће у прекогранич-
ним пројектима Европске уније.24

V Закључна разматрања

Процес придруживања Европској унији, условљен је хармониза-
цијом прописа Републике Србије са прописима Европске уније и 
имплементацијом циљева прописа Европске уније у државном, друшт-
веном и привредном систему Републике Србије. Имплементација про-
писа Европске уније захтева разумевање појмова права Европске уније 
и њихову имплементацију на начин да се не нарушава правни систем 
Републике Србије, чиме се остварује правна сигурност и сигурност 
инвестиција.

23 Note оf DG Energy & Transport on Directives 2003/54/EC and 2003/55/EC on the 
Internal Market in Electricity And Natural Gas Public Service Obligations, 16.1.2004. 
– Четири услова који морају бити испуњени да би државна помоћ привредном 
субјекту била дозвољена: 1) компанија мора бити суштински одговорна 
за имплементацију одређених обавеза, које морају бити јасно дефинисане;
2) параметри за израчунавање трошкова морају бити претходно (унапред) утврђени 
на објективан и транспарентан начин; 3) ни под којим условима компензација не 
може бити већа од неопходне накнаде; 4) уколико избор компаније која извршава 
обавезу није изведена путем јавног тендера, накнада треба да буде одређена 
поређењем са трошковима које би имала добро управљања и адекватно опремљена 
компанија.

24 Green Paper оn Public-Private Partnerships аnd Community Law оn Public Contracts 
аnd Concession, COM(2004) 327 fi nal, Brussels, 30.4.2004.
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Начин регулисања „делатности од општег интереса“ у прописима 
Републике Србије и регулисање „услуга од општег (економског) инте-
реса“ у прописима Европске уније – има на први поглед доста слично-
сти. Ипак уочене разлике онемогућавају изједначавање ова два појма 
нити у погледу обима, садржине и начина стицања права на њихово 
обављање.

Делатности од општег интереса у области енергетике, поред услу-
га, обухватају и продају робе и организовање тржишта електричне 
енергије. Начин регулисања и регулација енергетских делатности од оп-
штег интереса, је усаглашен са основним принципима, који су утврђени 
у прописима Европске уније.

Начин стицања права на обављање делатности од општег интере-
са није утврђен на јединствен начин. Прибављање права на обављање 
делатности од општег интереса у случају јавног предузећа стиче се са-
мим оснивањем, а у случају поверавања права на обављање ове делат-
ности стиче се уговором без примене јавног тендера приликом избора 
привредног субјекта коме ће се поверити право на обављање конкретне 
делатности.

Право обављања делатности од општег интереса стечено поверава-
њем, за разлику од концесије није детаљно регулисано, па оставља ме-
ста тумачењу – да је право на обављање делатности од општег интереса 
које се поверава уговором шире од концесије. Оно није обавезно вре-
менски ограничено и чини се да оно представља право обављања де-
латности на целој територији органа које располаже поверавањем самог 
права. Чини се да право на обављање делатности од општег интереса 
које поверава Република Србија не мора бити самим уговором којим се 
поверава обављање ових делатности просторно тачно утврђено, већ се 
оставља другим надлежним органима да, издајући појединачне дозволе 
(код оних делатности код којих је то неопходно), утврде место обављања 
делатности од општег интереса.25

Стицање права на обављање делатности од општег интереса, тре-
бало би, кроз измене Закона о јавним предузећима и обављању делатно-
сти од општег интереса, усагласити са принципима утврђеним у Белој 
књизи о услугама од општег интереса. На тај начин ће се остварити и 
квалитетнија имплементација прописа Европске уније у области енер-
гетике, јер Закон о енергетици као lex specialis не може у потпуности да 
регулише на посебан начин стицање права на обављање енергетских де-
латности од општег интереса, ван система права. Ипак, затечено стање 
може за неко време проузроковати појаву изузетка од примене општег 
правила, што не би требало да утиче на примену овог општег правила 
на будуће случајеве.

25 Б. Лепотић Ковачевић, нав. чланак, стр. 502.
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Разматрајући наведено, у праву Републике Србије постоји три 
начина стицања права на обављање делатности од општег интереса: 
оснивање јавног предузећа, уговорно поверавање обављања делатности 
од општег интереса и концесије. У циљу усаглашавања са прописима 
Европске уније и међусобне хармонизације, ови начини би се могли све-
сти на један – концесије. У том смислу, могло би се сматрати да је свако 
поверавање обављања делатности од општег интереса јавно-приватно 
партнерство, те да се на такве случајеве треба примењивати Закон о 
јавно-приватном партнерству и концесијама, јер би се на тај начин из-
бегла дискриминација између оних лица која за исте делатности сти-
чу ово право на основу добијене концесије и оних који то остварују на 
основу уговора о поверавању, али би се остварила би се обавезна при-
мена тендерске процедуре, уместо да држава оснива јавно предузеће. 
Ипак, у истом броју „Службеног гласника РС“ где је објављен Закон 
о јавно-приватном партнерству и концесијама, објављен је и нови За-
кон о комуналним делатностима, у коме су потврђена правила да се за 
обављање комуналне делатности оснива јавно предузеће и да обављање 
ове делатности надлежни орган може директно поверити одлуком о на-
чину обављања комуналне делатности, нешто суженом броју субјеката 
– цркви или верској заједници. Прелазне и завршне одредбе Закона о 
јавно-приватном партнерству и концесијама, уколико не би биле лакон-
ске, као што јесу, могле би хармонизовати наведене прописе.

Branislava LEPOTIĆ KOVAČEVIĆ, PhD
JP Transnaft a, Pančevo

ACTIVITIES OF GENERAL INTEREST AND PUBLIC 
PRIVATE PARTNERSHIP WITHIN ENERGY SECTOR 

IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Summary

Th is paper analyzes similarities and distinction in the contents between 
the term “services of general economic interest” in the European Union and the 
term “activities of general interest” in the Republic of Serbia. Performing activi-
ties of general interest in the energy sector of the Republic of Serbia is regulated 
by number of legislation including Th e Law on Public Enterprises and Perform-
ing Activities of General Interest, Th e Law on Public Private Partnership and 
Concessions, Th e Energy Law, etc.
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Public Private Partnership, regulated from last year by the special law, is 
one of the forms to perform activities of public interest. While this form to per-
form activities of general interest is mostly harmonized with principles applied 
to “services of general (economic) interest”, further harmonization is needed to 
improve other forms for obtaining of this right.

Key words: activities of general interest, services of general (economic) 
interest, public private partnership, concessions.
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СТРАТЕГИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНО 
ОДГОВОРНО ПОСЛОВАЊЕ

Резиме

Друштвено одговорно пословање постало је глобални друштвени 
тренд под снажним утицајем нових економских, социјалних и еколош-
ких изазова. Идеја да компаније нису само одговорне својим акционари-
ма, већ и великом броју стејкхолдера, један је од најважнијих елемена-
та овог концепта чија је примена неопходна да би се обезбедио успех 
на тржишту и избегли конфликти са запосленима, потрошачима, ло-
калном заједницом, владом, медијима и другима. Концепт корпоративне 
друштвене одговорности подразумева одговорност у правном и морал-
ном или етичком смислу. Овај концепт доприноси конкурентности, на-
рочито кроз унапређење репутације компаније, због чега је интегрисан у 
пословне стратегије свих водећих компанија.

Европска унија је у октобру 2011. године усвојила нову стратегију 
за друштвено одговорно пословање за период од 2011–2014. године са Ак-
ционим планом за спровођење стратегије. Усвојена је и нова дефиниција 
којом се корпоративна друштвена одговорност одређује као „одговор-
ност компанија за њихове утицаје на друштво“. Након осврта на развој 
и теоријске основе овог концепта, биће анализиран регулативни оквир 
Европске уније са фокусом на нову стратегију.

Република Србија је усвојила Стратегију развоја и промоције 
друштвено одговорног пословања за период од 2010. до 2015. године, чији 
је циљ, inter alia, да допринесе стварању погодног пословног амбијента за 
страна улагања.
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Кључне речи: друштвено одговорно пословање, Stakeholder теорија, по-
словна етика, компанија 2020, ISO 26000, нова стратегија 
за друштвено одговорно пословање.

I Увод

Актуелни економски и социјални изазови, ограниченост при-
родних ресурса и све већа еколошка угроженост наше планете намећу 
потребу за темељним и комплексним преиспитивањем многих да-
нас важећих теорија и пракси. У току следеће декаде ови изазови ће 
на озбиљан испит ставити наша устаљена схватања о начину живота, 
рада, комуницирања, трошења и расподеле ресурса. Како ће изгледати 
свет 2020? Како ће савремени трендови као што су глобализација, де-
мографске промене, глобално сиромаштво, недостатак природних ре-
сурса, убрзани развој технологије или даље социјално раслојавање, ути-
цати на компаније и друштво у целини? Како ће утицати на капацитет 
компанија и њихову нову мисију не само да креирају нове вредности, 
већ да истовремено доприносе укупном економском и социјалном про-
гресу уз очување животне средине?

Компаније 2020. треба да остварују амбициозну визију будућности 
која је зацртана у ЕУ стратегији – „Европа 2020“1 према којој Европљани 
треба да живе паметније и лагодније без угрожавања планете и своје 
будућности. Данас је још јаснија порука Brutland-ове комисије да нема 
одрживог развоја, под којим се подразумева „развој који омогућује 
садашњим генерацијама да задовоље своје потребе, а да при томе не 
угрозе будуће генерације да учине то исто“2, ако се у целом друштву 
не буду примењивали принципи друштвене одговорности. Те „нове“ 
компаније би требало да послују профитабилно, уз пуну одговорност 
за све сегменте и последице свог пословања, транспарентно, уз примену 
иновативних решења, у тесној сарадњи са свим стејкхолдерима3 у циљу 

1 Europe 2020, COM (2010) 2020: „A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth“. 
Европска унија планира да 2020. године оствари пет циљева: (1) да запосли 75% 
становништва између 20–64 година старости, (2) да 3% бруто националног дохотка 
ЕУ инвестира у развој и иновације, (3) да смањи ефекте стаклене баште (green-
house eff ects) за 20%, да повећа енергетску ефикасност за 20% и добије 20% енергије 
из обновљивих извора, (4) да најмање 40% становништва старости између 30–34 
године заврши трећи степен едукације и (5) да смањи за 20 милиона број људи који 
су сиромашни и социјално искључени.

2 World Commission on Economic Development, Brutland Report: Our Common Future, 
Oxford University Press, 1987.

3 Термин стејкхолдери (енгл. Stakeholders) се односи на све заинтересоване стране 
или интересне групе које могу да утичу на или на које утичу активности компаније. 



ПОСЛОВНО ПРАВО ЕУ И ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ Право и привреда

612

заједничке трансформације постојећег стања у привреди и друштву у 
целини реализујући прокламовану политику у области запошљавања, 
продуктивности и социјалне кохезије. Данас је евидентно да је прва де-
када новог миленијума донела пуну афирмацију концепта друштвено 
одговорног пословања (у даљем тексту – ДОП), који може имати по-
зитивне ефекте на укупан друштвени развој. Можда су томе, inter alia, 
допринели и шокантни бизнис скандали (Еnron, WоrldCom, Parmalat и 
др.), светска финансијска криза и претеће климатске промене које су 
приморале многе компаније да фундаментално преиспитају своју одго-
ворност у односу на све стејкхолдере. У сваком случају, концепт ДОП-а 
је постао један од најважнијих и најдинамичнијих трендова данашњице. 
Другим речима, концепт ДОП-а је једна од оних идеја које мењају свет 
и није за ad hoc примену већ треба да буде интегрисан у дугорочну по-
словну стратегију.

У октобру 2010. године CSR Europe4 је лансирао заједничку 
иницијативу за детерминисање „идеалне“ компаније 2020. која треба да 
се фокусира у периоду од 2011. до 2013. године на:

– Људска права и ланац набавке – у регулативном оквиру Европ-
ске уније, као и међународном оквиру, значајно место заузимају 
људска права и одговорност за ланац добављача;

– Здравље и благостање – улагањем у здраву радну околину ком-
паније побољшавају условe рада, истовремено се подиже ниво 
продуктивности, смањују се одсуства и трошкови пословања;

– Демографске промене – демографске промене и померање 
старосне границе озбиљно угрожавају виталност привреде 
Европске уније која ће до 2050. године имати недостатак од 
15% потребне радне снаге, или 35 милиона људи, што треба 
да усмери компаније, државне органе и цивилно друштво ка 
значајним променама досадашње праксе;

– Објављивање и ESG извештавање – компаније споро укључују 
у своје пословне стратегије не-финансијске индикаторе и не-
радо, или непотпуно, објављују еколошке информације, као и 
информације које се односе на управљање и социјалну сферу 
(ESG – Environmental, Social and Governance);

У контексту друштвено одговорног пословања то су запослени, добављачи, акцио-
нари, купци, инвеститори, локалне заједнице, влада, невладине организације, по-
словна или професионална удружења, медији, образовне институције, међународне 
организације, као и јавност у целини. Логично, сви стејкхолдери немају исти значај 
за компанију, али се због тога не могу игнорисати.

4 CSR Europe је водећа европска пословна мрежа за ДОП формирана 1995. године 
на иницијативу тадашњег председника Европске комисије Жака Делора (Jacques 
Delors). Више информација доступно на адреси: www.csreurope.org, 20.3.2012.
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– Финансијску едукацију – у сталном је порасту дефицит пен-
зијских фондова уз перманентно пролонгирање радног века 
што има своје лимите и упућује на нужност проналажења више 
индивидуализованих решења у овој области;

– БоП (Base of the Pyramide)5 стратегију – компаније треба да 
успоставе нове пословне односе са сиромашним делом света, 
који чини огромну базу светске пирамиде сиромаштва и да 
БоП групе преко мултистејкхолдерског партнерства укључе у 
заједнички вредносни систем.

Бити профитабилан, етичан и друштвено одговоран чини сушти-
ну ДОП концепта, али је његова реализација у пракси често оптерећена 
дилемама, контраверзама и недовољним разумевањем самог концепта. 
Отуда многи постављају питања због чега треба бити друштвено одго-
воран, да ли је реч о етици или „козметици“, о маркетиншком миту или 
стварном услову без кога нема одрживог развоја компанија и друштва 
у целини.6

У циљу свеобухватнијег сагледавања концепта друштвено одго-
ворног пословања биће изложен кратак преглед развоја овог концепта, 
водећих теорија и дефиниција, као и регулативног оквира ЕУ у овој об-
ласти. Након анализе најзначајнијих докумената Европске комисије који 
се односе на корпоративну друштвену одговорност и посебног приказа 
недавно усвојене стратегију ЕУ, следи приказ нормативног оквира Репу-
блике Србије у овој области.

II Развој концепта друштвено одговорног пословања

Истраживање феномена ДОП-а је деликатан задатак јер се 
ради о концепту који је флуидан, динамичан и у сталном процесу 
прилагођавања друштвеним кретањима и стварним потребама конкрет-
не компаније. Компаније рефлектују карактеристике друштва у којем 
послују. Начин на који компаније послују указује на начин како шире 
окружење функционише. Дакле, компанија није створена ex nihilo и није 

5 C. K. Prahalad, Stuart L. Hart, „Th e Fortune at the Bottom of the Pyramid“, 
Strategy+Business, No. 26, fi rst quarter 2002, стр. 2–14. На бази података UN World 
Development Reports, аутори су графички представили трослојну пирамиду у чијој 
се бази (први ред) налази 4 милијарде људи са годишњим приходом мањим од 
1.500 америчких долара. У другом и трећем реду се налази 1,5 до 1,75 милијарди 
људи са приходом између 1.500 и 20.000 америчких долара и на врху, у трећем 
реду, се налази 75–100 милиона људи са приходом преко 20.000 америчких долара, 
углавном становника развијених земаља. 

6 Одговоре на многа од ових питања видети у Capron Michel, Quairel-Lanoizelée Fran-
çoise, Mythes et réalités de l’entrepreise responsable, Paris, La Découverte, 2004.
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затворени систем, већ се од момента свог оснивања чврсто и комплек-
сно укључује у локални и шири друштвени контекст. Стога се ДОП и не 
може посматрати као производ или стање већ као процес, и то не само 
као процес „спашавања планете,“ већ као процес који директно или ин-
директно тангира све, од појединаца до свих привредних и друштвених 
субјеката. Отуда је ДОП концепт тешко дефинисати на традиционалан 
начин јер, inter alia, компаније и феномен друштвене одговорности чине 
спрегу коју карактеришу наизменични конфликти и компромиси.

Идеје на којима се темељи концепт ДОП-а нису дериват велике 
теоријске школе, традиције или научне парадигме већ су пре свега на-
стале као последица реалних историјских, друштвених и еколошких 
проблема. Француски филозоф Rousseau је „душу“ друштвене одговор-
ности предузећа схватао као „социјални уговор“ између business-a и 
друштва, сматрајући да они чине својеврсну симбиозу.7 Овај концепт 
је у значајнијој мери инициран још двадесетих година прошлог века 
као директна последица серије социјалних потреса који су резултира-
ли експанзијом неолибералног капитализма што је имало за последицу 
поларизацију између богатих и сиромашних, велику светску економску 
кризу и незадовољство радника. Иако су многи теоретичари на разли-
чите начине детерминисали суштину ДОП концепта, и даље преовлађује 
мишљење да се овај концепт више базира на пракси и искуству него на 
кохерентној теоријској основи.

Многи сматрају да је Oliver Sheldon (САД) својом књигом „Фи-
лозофија менаџмента“ из 1924. године, заправо први поставио темеље 
овог концепта који ће, пролазећи кроз различите фазе, од осамдесетих 
година прошлог века до данас постајати све значајнији глобални тренд.

У контексту ДОП феномена доминирају две теорије, у суштини 
сукобљене, при чему Shareholder теорија ставља у доминантну позицију 
само власнике капитала и профит, док друга, Stakeholder теорија, у исту, 
равноправну позицију, доводи све стејкхолдере. М. Clarkson сугерише 
средњу варијанту по којој компаније немају одговорност према цело-
купном друштву, већ селективно, само према својим стејкхолдерима.8

1. Shareholder теорија

Нобеловац Milton Friedman, теоретичар неолибералне економије 
и тврди монетариста, је 70-их година прошлог века оштро критико-

7 Jean-Jacques Rousseau, Th e New Encyclopaedia Britannica, Chicago, Vol. 26, стр. 938–
942.

8 Max B. E. Clarkson, „A stakeholder Framework for Analyzing and Evaulating Corporate 
social Performance“, Academy of Management, Review 20/1995, стр. 92–117.
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вао концепт ДОП-а9и иницирао академску полемику по овом питању, 
а његови ставови су постали главни ослонац следбеницима Shareholder 
теорије, de facto опонентима ДОП концепта.10

Friedman своју стартну позицију аргументује тврдњом да само 
људи могу бити одговорни, али не и business. По њему, компанија је веш-
тачко тело креирано од стварних људи и не може се очекивати да делује 
на исти начин као што то чине људи тј. да разликује појмове доброг и 
лошег. Доследан таквом ставу, у својој књизи „Капитализам и слобода“ 
идеју корпоративне друштвене одговорности је назвао „фундаментал-
но субверзивном доктрином“, осим уколико иста није усмерена само на 
стварање профита. И он се слаже да менаџери имају одговорност, али 
само према власницима компанија и акционарима који су уложили ка-
питал и ангажовали их да тај капитал оплођују. Његов афоризам „Нема 
бесплатног ручка“ или максима „Тhe business of the business is business“ 
најбоље илуструју неолиберални економски credo и фаворизовање 
менаџерског модела капитализма. Међутим, почетком 70-их година 
прошлог века ова теорија, суочена са новим глобалним социјалним и 
еколошким изазовима, изложена критикама академских кругова и не-
владиног сектора, почела је све више да губи своје присталице.

2. Stakeholder теорија

Идеја о стејкхолдер концепту се први пут појавила 1963. године 
у интерном меморандуму SRI-а (Stanford Research Institute) у којем су 
стејкхолдери дефинисани као „оне групе без чије подршке би компанија 
престала да постоји“. Овако дефинисан значај стејкхолдера је омогућио 
да се темељно промени дотадашње схватање међузависности друштва у 
целини и пословања конкретне компаније.

Суштина менаџерског модела капитализма је озбиљно доведена у 
питање, заправо оспорена је Stakeholder теоријом. Њен творац, професор 
Freeman11 је класификовао стејкхолдере као „пет великих“ актера (акци-
онари, запослени, добављачи, потрошачи и друштвена заједница) који 
представљају све оне који имају или могу имати интерес за пословање 
конкретне компаније, односно све оне на које компанија може својим 
активностима директно или индиректно утицати. При томе се не даје 
примат једној стејкхолдер групацији у односу на друге, већ је управо за-
датак компаније да усклађује интересе свих. ДОП концепт се до сада по-

9 Milton Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, 1962. 
10 Milton Friedman, „Th e social responsibility of business is to increase its profi ts“, New 

York Times Magazine, 13 septembar, 1970 (репринт из 1962), стр. 122–126.
11 Edward R. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Massachusetts, Pit-

man, 1984.
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казао као најефикаснији модел за изналажење неопходног modus vivendi 
и зато данас многи заговарају увођење стејкхолдер модела капитализма. 
Референтну разраду Stakeholder теорије A. B. Carroll12 је представио у 
облику „пирамиде друштвене одговорности“, широко прихваћену међу 
стручњацима за пословну етику, при чему је одговорност компанија 
представљена на четири нивоа, као економска, законска, етичка и фи-
лантропска.

III Дефиниција друштвено одговорног пословања у ЕУ

Европска унија је у релативно кратком раздобљу успела да надо-
кнади велики временски заостатак у односу на степен развоја теорије и 
праксе ДОП-а у САД.13

ДОП је амбрела термин за широки број иницијатива и поступака, 
од добровољних до обавезујућих, које компанија интегрише и спроводи 
кроз своју пословну стратегију на економском, еколошком и социјалном 
плану. Кључне компоненте ДОП концепта чине синергетски модел 
„Triple bottome line“ (People-Planet-Profi t)14 са идејом да функционише по 
Win-Win принципу. Иако је суштина концепта лако разумљива, његова 
дефиниција није ни једноставна ни универзално прихваћена.

Европска комисија је први пут своју дефиницију ДОП-а лан-
сирала у тзв. Зеленој књизи,15 по којој је то „концепт према којем 
компаније на добровољној основи интегришу бригу о друштвеним и 
еколошким питањима у своје пословне активности и односе са својим 
стејкхолдерима“. Ова формулација је касније постала најчешће цити-
рана кao референтна дефиниција. За разлику од већине економских, 
правних и социјалних феномена чија је дефиниција прецизна и оп-
ште прихваћена, феномен ДОП-а још увек изазива полемике око саме 
дефиниције, ефикасности „добровољног“ концепта и оправданости 
очекивања да компаније делују „преко“ законске регулативе.

Међутим, примена ДОП концепта није никада била предмет 
само добровољне праксе, већ је најчешће била одговор на тржишне и 

12 Archie B. Carroll, „Th e Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 
Management of Organizational Stakeholders“, Business Horizons, July-August, 1991, стр. 
39–48.

13 Напомињемо да у САД не постоји стандардизована дефиниција корпоративне 
друштвене одговорности.

14 Све је више присталица схватања да парадигма „People-Planet-Profi t“ треба да 
прерасте у „People-Planet-Prosperity“.

15 COM (2001) 366 fi nal, GREEN PAPER: Promoting a European framework for Corporate 
Social Responsibility.
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социјалне притиске који су директно угрожавали репутацију компаније 
(видети случај Kasky v. Nike из 2003. године).

Са друге стране, увођење тзв. индиректне регулативе како на на-
ционалном тако и на нивоу ЕУ, имало је за последицу да концепт ДОП-а 
постане у све већој мери правно обавезујући. Тако се 2001. године вла-
да Велике Британије, у оквиру реформе компанијског права, определи-
ла да корпоративна друштвена одговорност задржи свој добровољни 
карактер и не постане правна обавеза. Међутим, амандманима на UK 
Pensions Act у јулу 2000. године предвиђено је да пензијски фондови16 
извештавају о томе да ли и како узимају у обзир еколошке, социјалне 
и етичке аспекте приликом доношења одлука о улагањима. Пензијски 
фондови су у све већем броју почели да узимају у обзир да ли компаније 
у које инвестирају примењују ДОП принципе, што је изазвало тзв. knock-
on eff ect у односу на компаније које су се обраћале пензијским фондо-
вима ради инвестирања. Практична консеквенца овакве индиректне 
државне мере била је интегрисање ДОП концепта у пословну стратегију 
великог броја компанија. Британска влада је, иако заговарајући прин-
цип „добровољне“ примене ДОП-а, успела да путем индиректне правне 
мере постигне да компаније имплементирају концепт друштвене одго-
ворности.

Након Велике Британије, и друге државе чланице ЕУ, као што су 
Аустрија, Белгија (2003), Француска, Немачка, Италија и Шпанија (2004) 
усвојиле су сличне норме којима је предвиђена обавеза објављивања 
информација о друштвено одговорном улагању.

Вредан пажње је приступ британске владе која је, у ситуацији 
када се одговорна пракса не може наметати искључиво законском ре-
гулативом, створила модел тзв. „нерегулаторног активизма“ креирајући 
истовремено ефикасну регулативу, инструменте подршке и тржишне 
механизме којима се компаније подстичу да доприносе решавању еко-
лошких и социјалних проблема које влада не би могла сама успешно да 
решава.17

Два паралелна процеса са истоветним циљем, са једне стране процес 
изазван тржишним и социјалним притисцима, а са друге стране процес 
увођења „неконвенционалних“ и индиректних мера на националном и 
на ЕУ нивоу, све више се прожимају стварајући палету „smart mix“ мера и 
норми преко којих јавно и приватно право улазе у својеврсну коалицију 
успостављајући нови, иновативни регулативни оквир, који је прилагођен 

16 У земљама као што су Велика Британија, Швајцарска и Холандија, пензијски 
фондови су велики акционари који контролишу преко једне петине деоница јавних 
компанија на берзанском тржишту.

17 Од 2000. године, по први пут у ЕУ, Велика Британија је увела функцију министра за 
корпоративну друштвену одговорност.
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природи ДОП концепта и савременим друштвеним кретањима. Другим 
речима, глобални потреси и изазови „учиниће да и капитализам све 
више испољи своју моралну страну („морални капитализам“ – државни 
капитализам уместо либералног акционарског или менаџерског), тако 
да ће и феномен друштвене одговорности компанија у ширем смислу 
одговарајућим регулаторним и надзорним интервенцијама државе 
постајати све више правни (уместо само морални), какав је у основи 
развојни пут право и имало“.18 Емпиријска истраживања потврђују да 
се истовременим јачањем soft  и hard права ствара синергија са којом се 
могу успешно одбранити и побољшати етички стандарди компанија на 
дуги рок. Тако се прерастањем права у систем друштвене регулације – 
а првенствено привредне – нормативни систем друштва приближава 
концепту правде, и то не само комутативне, него и дистрибутивне.19

Компаније које не прате или игноришу ову реалност шаљу нега-
тиван сигнал о својој пословној стратегији и намерама покушавајући 
да праву природу своје „друштвене одговорности“ камуфлирају и при-
кажу бољом, примењујући „window dressing“, „greenwashing“ и сличне ме-
тоде.20

Десет година касније, Европска комисија је поједноставила дефи-
ницију ДОП концепта формулишући га као „одговорност компанија 
за своје утицаје на друштво“.21 Нова дефиниција знатно мења саму 
природу концепта, јер се тежиште са добровољне праксе помера на 
одговорност компанија да се понашају у духу са његовим мултидимен-
зионалним карактером. Затим се наглашава, да би у потпуности постале 
друштвено одговорне, компаније треба да бригу по питању социјалних, 
еколошких, етичких као и питања људских права „интегришу у послов-
не активности и стратегију у тесној сарадњи са својим стејкхолдерима“. 
Нова дефиниција има и глобалну димензију јер је конзистентна са 
међународно признатим принципима као што су OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises, ISO 26000 (CSR Guidance) и UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights.

18 Мирко Васиљевић, „Корпоративно управљање и агенцијски проблеми (други део)“, 
Анали правног факултета у Београду, бр. 2/2009, стр. 10.

19 Светислав Табароши, „Меко право као оквир друштвене регулације“, Усклађивање 
пословног права Србије са правом Европске уније – 2011, Правни факултет Универ-
зитета у Београду, 2011, стр. 225.

20 Термин „window dressing“ означава поступке којима се ствара бољи утисак од 
реалне слике некога или нечега, док се термин „greenwashing“ односи на маркетинг 
или ПР активности (односи са јавношћу) којима се јавност доводи у заблуду у 
погледу праксе компаније по питању заштите животне средине.

21 COM (2011) 681 fi nal: A renewed EU strategy 2011–14 for Corporate Social Responsibility, 
стр. 6.
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IV ЕУ стратегија за друштвено одговорно пословање

Европска унија, посебно кроз деловање Европске комисије, јасно 
демонстрира становиште да широка примена ДОП концепта може имати 
значајну улогу и бити ефикасан инструмент у остваривању Лисабонске 
стратегије. Европска комисија је 2001. године презентовала први цело-
вити модел европског ДОП концепта, а крајем 2011. године је објавила 
нову стратегију као део „пакета“ за одговорно понашање пословног сек-
тора за период 2011–2014. године.

Између ова два кључна документа, Европска комисија је 2002. 
године објавила Саопштење 347,22 као follow-up Зелене књиге, у којем 
се третира улога компанија у постизању одрживог развоја и сумирају 
резултати расправе која је била иницирана у уводном делу Зелене 
књиге. Године 2006. је објављено Саопштење 13623 које се односи на 
имплементацију партнерства у процес остваривања економског раста 
и запослености, као нови подстрек за реализацију ДОП-а. Ови доку-
менти Европске комисије, посматрано збирно, представљају регулатив-
ни оквир стратегије корпоративне друштвене одговорности и кључ за 
разумевање њене глобалне европске перспективе. Паралелно, у истом 
периоду, развијани су и институционални ресурси „европског модела 
ДОП-а“.24

Данас је концепт друштвене одговорности у Европској унији 
интегрисан у политику заштите животне средине, политику заштите 
потрошача, политику компанија, политику социјалних питања и 
запошљавања, политику јавних набавки и политику спољних односа.

1. Зелена књига: Промовисање европског оквира
за корпоративну друштвену одговорност

Зелена књига представља прву целовиту разраду идеје и стратегије 
ДОП-а на нивоу ЕУ. То је стручно-доктринарни документ у којем се 
нуде одговори на суштинска питања: шта је и зашто је компанијама и 
ЕУ потребан овај концепт, који су економски разлози за његову при-
мену, који су елементи холистичког приступа ДОП-у, као и која је улога 
институција ЕУ у његовом спровођењу?

22 COM (2002) 347 fi nal: Communication from the Commission concerning CSR: A busi-
ness contribution to sustainable development. 

23 COM (2006) 136 fi nal: Communication from the Commission concerning CSR: Imple-
menting the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a pole of excellence on CSR.

24 Mеђу најважнијим институцијама су: CSR Europe, European Alliance for CSR, Euro-
pean Multi-stakeholder Forum –EMFS, European Academy of Business in Sociaty-EABIS и 
др.
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У тачки 10 овог Саопштења су наведени основни разлози у при-
лог прихватања и примене ДОП концепта:

– нова страховања и очекивања грађана, потрошача, државних 
органа и инвеститора у контексту глобализације и значајних 
технолошких промена;

– све већи утицај социјални критеријума на одлуке о инвестицијама 
било да су у питању потрошачи или инвеститори;

– појачана брига за животну средину;
– повећана транспарентност свих пословних активности под 

утицајем медија и нових комуникационих технологија.

Увођење ДОП концепта треба третирати као инвестицију, не 
као трошак, као увођење квалитетног менаџмента који обједињује 
финансијске, комерцијалне и социјалне факторе, а који је вођен дуго-
рочном стратегијом са циљем смањења ризика пословања. И даље, у 
овој истој тачки (12), заговара се да компаније наступају одговорно не 
само у Европи већ и на глобалном плану. Посебно је значајно истаћи 
став да бити друштвено одговоран не значи само испуњавати законске 
одредбе већ ићи „преко“ њих, тј. улагати више у људске ресурсе, зашти-
ту животне средине и односе са стејкхолдерима. Ако компанија води 
рачуна о социјалном сегменту више него што је то законом прописано 
(обука, услови рада, односи менаџмент-запослени и др.), таква прак-
са може имати директан позитиван утицај на повећање продуктивно-
сти и конкурентности. У тачки 22 је наведено да друштвено одговорно 
пословање никако не треба да се схвати као супститут законске регула-
тиве, посебно у области социјалних права и стандарда за заштиту жи-
вотне средине, као и да земље чланице које ове области нису адекватно 
регулисале то што пре учине.25 Земље чланице имају на располагању ши-
року лепезу инструмената за подршку концепта одговорног пословања 
као што су: законска регулатива, финансијске и економске подстицајне 
мере, подизање друштвене свести, мултистејкхолдер ангажовање и „хи-
бридне мере“ (комбинација поменутих).26

Иако је изворно ДОП концепт био намењен за мултинационал-
не компаније сада се наглашава да се он односи и на мала и средња 
предузећа (у даљем тексту – МСП) кoja су се наметнула као „little 

25 Према подацима Европске Комисије из 2011. године, само 17 од 27 чланица ЕУ је 
усвојило национални оквир за промоцију ДОП концепта. Види: National Public Poli-
cies in the EU, European Commission, 2011.

26 О политици ДОП-а земаља чланица видети детаљније у „CSR: National Public Poli-
cies in the European Union“, Luxembourg: Publications Offi  ce of the European Union, 
6.4.2011, доступно на адреси: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=331
&newsId=1012&furtherNews=yes, 20.3.2012.
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big companies“. Према процени United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO),27 на светском нивоу преко 90% привредне актив-
ности се реализује од стране МСП која ангажују 50 до 60 % укупно за-
послених.

Европски модел ДОП-а почива на неколико принципа, међу којима 
су: (а) компаније самостално одлучују да ли ће усвојити принципе 
ДОП-а, (б) оправдана је активна улога државних органа у промовисању 
друштвене и еко одговорности компанија јер постоје емпиријски дока-
зи да се применом ДОП концепта ствара додатна друштвена вредност 
и доприноси одрживом развоју, (в) ЕУ и њене институције треба да 
имплементирају кључна начела утврђена у међународним споразумима 
и (г) ДОП треба да се остварује уз примену начела супсидијарности што 
значи да свако има своју улогу: компаније, државе чланице и органи ЕУ. 
Уколико би био представљен у облику организационе шеме „европски 
модел“ би био веома сличан моделу који су разрадили Post, Preston и 
Sachs.28

У другом поглављу Зелене књиге следи осврт на интерне и екстер-
не димензије друштвене одговорности, док је у трећем поглављу изло-
жен холистички приступ којим су обухваћени: одговоран и социјално 
интегрисан менаџмент, извештавање и ревизија, квалитет у раду, социо 
и еко-етикетирање и друштвено одговорно инвестирање.

Европска комисија сматра да је важно:29

(1) афирмисати сазнање о позитивном утицају ДОП-а на компа-
није и друштво у целини, како у Европи, тако у свету, посебно 
у земљама у развоју;

(2) омогућити размену искустава и добре праксе између компа-
нија;

(3) промовисати развој менаџерских вештина;
(4) јачати примену ДОП концепта међу малим и средњим преду-

зећима;
(5) промовисати конвергенцију и транспарентност ДОП метода и 

праксе;
(6) покренути мултистејкхолдер форум на нивоу ЕУ;
(7) интегрисати ДОП принципе у политички контекст ЕУ.

27 Bruno Dallago, „Transitional Economies. Th e Importance of Small and Medium Enter-
prises“, UN Chronicle, No. 4/2003, стр. 18. 

28 James E. Post, Lee E. Preston, Sybille Sachs, Redefi ning the Corporation: Stakeholder Man-
agement and Organizational Wealth, Stanford, Ca, Stanford University Press, 2002.

29 COM (2002) 347 fi nal, стр. 8.
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У међувремену, пре доношења нове стратегије, Европска комисија 
је 2006. године објавила Саопштење 136 којим је наглашена улога ДОП-а 
у постизању одрживог привредног раста и запошљавања, иницирано 
стварање Европске алијансе и предложене нове мере за унапређење 
друштвено одговорне праксе и јачања партнерства између свих 
стејкхолдера.

2. Нова стратегија друштвено одговорног пословањa
за 2011–2014.

Европска комисија је 2010.године, као један од одговора на 
рецесију и светску финансијску кризу најавила нову стратегију за од-
говорно пословање компанија која би стребало да „помири“ идеју крат-
корочног повећања профита vis-à-vis идеје остваривања дугорочних 
социјалних циљева.30 У одговору на питање зашто сада лансира нову 
ДОП стратегију Европска комисија је понудила објашњење да су еко-
номска криза и њене последице на друштво на известан начин пољуљале 
поверење и веру у пословни сектор и фокусирале пажњу јавности на 
социјалне и етичке перформансе компанија.31 Управо и из тих разло-
га концепт ДОП-а остаје један од приоритета Европске комисије која 
појачава напоре на његовој промоцији, са намером да креира усло-
ве који ће омогућити одржив раст, одговорно поступања компанија и 
трајну запосленост на средњи и дуги рок.32 Комисија такође посвећује 
пуну пажњу социјалној, али и територијалној кохезији у циљу јачања 
јединственог тржишта.33

У октобру 2011. године Европска комисија је објавила нову 
стратегију (као део New Responsible Businesses Package) и потврдила своју 
решеност да спречи да глобални економски поремећаји потисну ДОП 
концепт у други план. У садржају новог „пакета“ доминирају два циља 
Европске комисије: (1) да помогне да се редефинише улога и допринос 
компанија у друштву, путем Саопштења 681 и Саопштења 682,34 која 

30 COM (2010) 614: „An Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era Putting Com-
petitiveness and Sustainability at Centre Stage“, стр. 22–23.

31 Mallen Baker на Mallen’s CSR blog наводи пример компаније Coca Colа чија се 
тржишна вредност базира на „недодирљивим“, „немерљивим“ (intangibiles) 
елементима (96%), од којих је најзначајнији репутација компаније, и закључује да 
би „само неко луд“ ризиковао да је угрози. Доступно на адреси: http://www.mallen-
baker.net/csr/against.php, last updated 23 May 2008, 23.5.2012.

32 COM (2011) 681 fi nal: A Renewed EU strategy 2011–14 for CSR, тач. 1.3.
33 COM (2011) 206 fi nal: Single Market Act, Twelve levers to boost growth and strengthen 

confi dence – “Working together to create new growth“, тaч. 2.10 и 2.11.
34 COM (2011) 682/2: Social Business Initiative – Creating a favourable climate for social 

enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation.



7–9/2012. Ивана Родић (стр. 610–629)

623

чине окосницу нове стратегије, и (2) да креира стабилнији економски 
амбијент модернизацијом Директиве о транспарентности (2004/109/EC) 
и ревизијом Директива о књиговодству (78/660/EEC и 83/349/EEC).

a) Саопштење 681 Европске комисије

Саопштење 681 од 25 октобра 2011. године, у којем се констатује 
да „важни изазови остају“ и поред постигнутог прогреса, представља 
значајно побољшање у односу на Саопштење 136 из 2006. године које 
је имало пионирску улогу у укључивања ДОП-а у политичку агенду. 
Нови документ представља модерно схватање овог концепта са јаснијом 
дефиницијом и акционим планом за спровођење нове стратегије. 
Комисија наглашава да нова стратегија садржи и елементе који могу, inter 
alia, омогућити реафирмацији глобалног утицаја ЕУ на плану ДОП-а и 
промоцију њених интереса и вредности у сарадњи са другим регионима 
и земљама. Истовремено, она треба да помогне у вођењу и координацији 
политика земаља чланица како би се смањио ризик због различитих 
приступа који би могли да изазову додатне трошкове компанијама када 
реализују прекограничне активности (тач. 2). Препознатљива је и тежња 
да се истакне економска мотивација која стоји иза ДОП активности те 
се наводе бенефити, индикатори и конкретни примери добре праксе 
који би треба да боље информишу и подстакну компаније да постану 
друштвено одговорније. Комисија се истовремено обраћа компанијама 
(тач. 1.1) као и друштву у целини (тач. 1.2) са истом поруком – ДОП кон-
цепт је у интересу свих. Затим се наводе најважнији фактори који могу 
помоћи у будућем јачању и примени нове стратегије, међу којима су: 
потреба за уравнотеженим мултистејкхолдер приступом који би узео у 
обзир мишљења компанија, non-business стејкхолдера и земаља чланица; 
потреба да се јасније дефинише шта се очекује од компанија; потреба 
да се одговорно понашање промовише кроз инвестициону политику и 
јавне набавке; потреба да се обезбеди транспарентност о последицама 
активности компанија на друштво и околину; потреба да се посвети већа 
пажња корпусу људских права и др. Тачка 3 Саопштења је посвећена 
новој дефиницији ДОП-а, пакету међународних принципа и директива 
који чине његов глобални оквир и вишедимензионални карактер, а за-
тим следи део о улози државних органа и других стејкхолдера, као и део 
о значају социјалног дијалога. У тачки 4 је детаљно елабориран Акцио-
ни план за период од 2011–2014. године у осам тачака:

1. Повећати видљивост ДОП концепта и примену добре праксе;
2. Побољшати и пратити ниво поверења грађана у компаније;
3. Побољшати тзв. self-regulation и non-regulation процесе;
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4. Повећати позитивне тржишне ефекте за друштвено одговорне 
компаније;

5. Унапредити објављивање еколошких и социјалних информација 
од стране компанија;

6. Унапредити укључивање ДОП-а у едукацију, обуку и истражи-
вања;

7. Нагласити важност националних политика земаља чланица 
које су дужне да до средине 2012. године донесу или ускладе 
своје акционе планове за ДОП;

8. Боље ускладити приступ ЕУ са глобалним приступима ДОП 
концепту (Th e OECD Guidelines for Multinational Enterprises,35 
Principles of the United Nations Global Compact, ISO 26000 Guid-
ance Standard on Social Responsibility, ILO Tri-partite Declaration 
of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy, 
United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights).

У циљу реализације наведених циљева Европска комисија наме-
рава да:

– креира у 2013. години секторске мултистејкхолдер ДОП плат-
форме и заједнички мониторинг процес,

– лансира од 2012. године европску награду за партнерство 
компанија и других стејкхолдера,

– иницира расправу са компанијама, грађанима и осталим 
стејкхолдерима о улози компанија у 21. веку,

– лансира у 2012. години са компанијама и другим стејкхолдерима 
израду кодекса добре праксе,

– омогући узимање у обзир социјалне праксе и заштите животне 
средине приликом доделе уговора о јавним набавкама,

– размотри захтев да инвестициони фондови и финансијске 
институције информишу све клијенте о критеријумима одго-
ворног инвестирања које примењују,

– обезбеди финансијску подршку за едукацију и пројекте обуке 
и лансира у 2012. години акцију за подизање свести о значају 
сарадње на плану ДОП-а,

– креира са земљама чланицама у 2012. години механизам за оце-
ну националних политика ДОП-а,

35 Упутства OECD за мултинационалне компаније су потписале 42 земље међу којима 
су 24 земље чланице ЕУ. Преузето из European Economicand Social Committee: Pre-
liminary draft  opinion on COM (2011) 681 fi nal, Brussel, 16.3.2012, стр. 9.
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– надгледа да ли компаније са преко 1.000 запослених уважавају 
међународно признате норме, посебно ISO 26000,

– приступи у сарадњи са компанијама и стејкхолдерима у 2012. 
години изради приручника за неке индустријске секторе као и 
МСП који ће бити базирани на UN Guiding Principales.36

Европска комисија на крају позива европске пословне лидере, 
укључујући и оне из финансијског сектора, да пре половине 2012. године 
потврде на отворен и јасан начин да ће се, у тесној сарадњи са државним 
органима и другим стекхолдерима одговорно понашати у много већем 
броју компанија ЕУ са јасно одређеним циљевима за период од 2015. до 
2020. године. Све велике европске компаније треба до 2014. године да 
имплементирају најмање један од поменутих међународних докумената, 
а мултинационалне компаније које послују у Европи су дужне да се оба-
вежу да ће најкасније до тада почети и са применом ILO декларације.37

Иако је од објављивања Саопштења 681 прошло релативно крат-
ко време, први коментари су углавном позитивни и варирају од оце-
не да је то добро избалансиран приступ „штапа и шаргарепе“, до при-
медбе да није довољно само „позвати“ компаније да делују одговорно, 
већ да је потребно донети много више конкретних мера.38 Има места и 
запажању да није јасно дефинисан термин „business“, али се из садржаја 
Саопштења може закључити да се под тим термином подразумевају 
велике компаније. Комисија је најавила да ће са земљама чланицама, 
компанијама и стејкхолдерима периодично вршити мониторинг приме-
не овог Саопштења а половином 2014. године презентирати заједничку 
анализу постигнутих резултата.

Угледни часопис Fortune редовно објављује ранг листу највећих 
светских компанија према критеријумима одговорног пословања у 
пракси.

Свет стејкхолдера је прошао више фаза. Прво се померио са „trust 
me“ културе, када су стејкхолдери a priori веровали да компаније раде у 
њиховом најбољем интересу, на „tell me“ и „show me“ културу, пошто су 
желели да се увере да ће пословање компанија бити морално исправно. 
Како се савремени свет све више окреће ка „involve me“ култури, тако и 
стејкхолдери настоје да успоставе нове облике сарадње, те је за очеки-

36 Доступно на адреси: http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Pro-
tect-Respect-Remedy-Framework/GuidingPrinciples, 20.3.2012.

37 Доступно на адреси: http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/
index.htm, 20.3.2012.

38 Th e European Trade Union Confederation Resolution on the Communication from the Eu-
ropean Commission on CSR, issued on October 25, 2011. Доступно на адреси: http://
www.vigeo.com/csr-rating-agency/en/actualites-a-presse/blog/page-4, 20.3.2012.
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вати да ће нова стратегија ЕУ донети нове идеје које ће ДОП концепт 
подићи на виши и адекватнији ниво. Уосталом, једна од најважнијих 
ствари јесте да разумемо да су иновације и ново знање суштински по-
кретачке силе у историји економског развоја.39

V Стратегија друштвено одговорног пословања
у Републици Србији

Све компаније у Србији, као и компаније у другим земљама у 
транзицији, мораће да, уколико намеравају да успешно послују на гло-
балном и ЕУ тржишту, прихвате нове стандарде и правила међу којима 
ДОП заузима значајно место. Ово је важно истаћи с обзиром да је Србија 
управо добила статус кандидата, самим тим и обавезу прихватања аquis 
communautaire-а, уз констатацију да на плану практичне примене овог 
концепта има озбиљан заостатак. Навешћемо само неке показатеље: по 
питању конкурентности Србија заузима 96 место од 139 држава, по ква-
литету стандарда ревизије и извештавања је на 115. месту, по питању 
заштите интереса малих акционара на 137. месту, док је по питању 
ослањања на професионални менаџмент на 128. месту у свету.40

Концеп ДОП-а нема дугу традицију у Републици Србији. Први и 
главни носиоци развоја друштвено одговорних пракси су мултинацио-
налне компаније које доносе напредније технологије, нову менаџерску 
културу и практична искуства у решавању друштвених изазова. 
Међутим, овај концепт није стратешки прихваћен од стране нашег по-
словног света у којем још увек доминира ктиторска традиција са до-
минантним филантропским приступом што није довољно да би се 
нека компанија сматрала друштвено одговорном. Ипак, све је више 
иницијатива које показују да расте свест о значају и позитивним ефек-
тима које ДОП доноси. Године 2004. је покренута Иницијатива за од-
говорно пословање, а 2007. године је основан Форум пословних лиде-
ра Србије (BLF Serbia) који је замишљен као мрежа компанија које су 
спремне да на добровољној бази промовишу и спроводе ДОП праксу. 
Исте године је основан и Глобални договор Србија (UN Global Compact 
Serbia). Привредна комора Србије је реализовала прву фазу пројекта 
„Успостављање друштвене одговорности у југоисточној Европи“ у којој 
је учествовало око 400 компанија, а компанија Тигар из Пирота је про-

39 Erik S. Reinert, Спонтани хаос, Чигоја штампа, Београд, 2010, стр. 55.
40 Th e Global Competitiveness Report 2010–2011, World Economic Forum, Geneva, 

2010, стр. 294–295. Доступно на адреси: http://www3.weforum.org/docs/WEF_
GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf, 20.3.2012.
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глашена за друштвено најодговорнију компанију у Србији у 2008. годи-
ни.

Највећи подстицај примени ДОП концепта треба да пружи Стра-
тегија развоја и промоције друштвено одговорног пословања у Србији за 
период од 2010. до 2015. године, усвојена у јулу 2010. године41 За разли-
ку од других држава у региону, Влада Р. Србије је та која је иницирала 
процес стварања политика у области друштвено одговорног пословања. 
Нова Стратегија је снажно ослоњена на модел ЕУ, усклађена је са Ли-
сабонском стратегијом и Миленијумским развојним циљевима, као и 
постојећим секторским стратегијама.

Стратегија почива на три „стуба“: 1) поштовање законских оба-
веза; 2) умањење и елиминисање негативних ефеката пословања и 
управљање ризиком и 3) увећање позитивних ефеката пословања на 
целокупно друштво. У Стратегији се наводи да је најслабија карика у си-
стему ДОП-а извештавање о нефинансијском пословању, јер само 22% 
анкетираних српских компанија то чини кроз посебан извештај.

Предвиђено је да надлежна министарства установе заједничко 
тело за спровођење активности у вези са имплементацијом у области 
ДОП-а. Кључна улога припала је Министарству рада и социјалне по-
литике Р. Србије, које треба да имплементира Стратегију у сарадњи са 
Министарством економије и регионалног развоја, привредним комора-
ма и другим министарствима.

Влада Србије је донела Акциони план за 2011–2013. којим су утвр-
ђене мере и активности за спровођење ове стратегије. Истом циљу тре-
ба да допринесе и Национална стратегија одрживог развоја Републике 
Србије за период од 2009. до 2017. године42 усвојена у мају 2008. годи-
не којом је предвиђен развој привреде засноване на знању, социјално-
економском развоју и заштити животне средине. Питање заштите и 
унапређења животне средине је такође добило на значају усвајањем 
више закона.43 Закон о заштити потрошача је на снази од 1. јануара 
2011. године (Службени гласник РС, бр. 73/2010), али је већ у септембру 
2011. године Асоцијација потрошача констатовала да се закон не спро-
води у целини.44

41 Стратегија развоја и промоције ДОП-а у Србији за период од 2010. до 2015. године 
доступна је на сајту Владе Р. Србије: http://www.srbija.gov.rs, 20.3.2012.

42 Национална стратегија одрживог развоја Републике Србије за период од 2009. до 
2017. године (Службени гласник РС, бр. 57/08).

43 Закон о управљању отпадом, Закон о амбалажи и амбалажи отпада, Закон о 
хемикалијама и измене Закона о заштити животне средине из маја 2009. године.

44 Доступно на адреси: http://www.apos.org.rs/cms/images/stories/pdf/dokumenta/
zakon_o_zastiti_potrosaca_se_ne_primenjuje.pdf, 20.3.2012.
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Међународна организација за стандардизацију је 1. новембра 
2010. године промовисала стандард који се односи на друштвену одго-
ворност – ISO 2600045 који представља упутство за практичну примену 
ДОП концепта. Институт за стандардизацију Р. Србије је исти прогла-
сио за SRPS – ISO 26000 чиме је ова норма постала доступна и нашим 
компанијама.46

Поменутим и другим документима успоставља се неопходан 
институционални оквир за примену ДОП концепта који је пре свега 
ефикасан инструмент за остваривање дугорочне стратегије одрживог 
развоја и побољшање конкурентности привреде, али и један од усло-
ва за придруживање наше земље Европској унији. Досадашња пракса 
на овом плану, хронични недостатак финансијских средстава, последи-
це економске кризе, споро увођење савремених менаџерских вештина 
и други разлози не би смели да релативизују значај овог концепта и 
да успоравају његову примену. У том смислу неопходно је да надлеж-
ни државни органи, пословни сектор и сви други релевантни актери, 
кроз структурисани дијалог и партнерства, допринесу усвајању нове 
„друштвено одговорне“ културе, доследној примени нове стратегије у 
овој области, као и успостављању ефикасног система мониторинга.

Mag. Ivana RODIĆ
Faculty of Law, University of Belgrade

EU STRATEGY FOR CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY

Summary

Corporate social responsibility has become a global social trend strongly 
infl uenced by new economic, social and environmental challenges.

Th e idea that companies are not only accountable to their shareholders, 
but also tо a large number of stakeholders, is one of the most important ele-
ments of this concept whose application is necessary to ensure success in the 
market and avoid confl icts with employees, consumers, local communities, gov-
ernment, media and others. Th e concept of corporate social responsibility means 
responsibility in the legal and moral or ethical sense. Th is concept contributes to 

45 ISO 26000, Guidance on Social Responsibility. Више о новом стандарду видети на 
сајту: www.iso.org, 20.3.2012.

46 Службени гласник РС, бр. 30/11.
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competitiveness, in particular by improving the reputation of the company, and 
is integrated into the business strategies of leading companies.

Th e EU Commission in October 2011 adopted a renewed EU strategy 
2011–14 for corporate social responsibility, as well as the Action plan for the 
implementation of this strategy.

A new defi nition has been adopted which defi nes corporate social respon-
sibility as “the responsibility of enterprises for their impact on society”. Aft er 
reviewing the development and theoretical basis of this concept the regulatory 
framework of the European Union will be analyzed with the focus on a new 
strategy.

Th e Republic of Serbia has adopted a Strategy for development and pro-
motion of corporate social responsibility for the period 2010–2015, aimed, inter 
alia, to contribute in creating a favorable business environment for foreign in-
vestments.

Key words: corporate social responsibility, Stakeholder theory, business 
ethics, Enterprise 2020, ISO 26000, renew strategy for corporate 
social responsibility.
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Марија ВЕЛИЧКОВИЋ, мастер
Агенција за јавне набавке – Град Београд

ИЗУЗЕТНА ХИТНОСТ КАО ОСНОВ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Резиме

Јавне набавке представљају један од кључних инструмената 
тржишне економије сваке државе. Унапређење система јавних набавки 
један је од стратешких циљева сваког друштва, обзиром да се на тај 
начин омогућава остваривање других стратешких циљева као што су: 
економски развој и привредни раст, запошљавање и социјална зашти-
та, побољшање услова живљења и рада, подстицање страних улагања 
итд. Стога су у материји јавних набавки од подједнаке важности три 
ствари: „Шта држава купује“, „Шта држава жели тиме да постиг-
не“ и „Како држава купује“. Како се ради о трошењу јавних средстава, 
најприродније је да сама процедура избора најповољнијег понуђача буде 
транспарентна и отворена, уз једнак третман свих заинтересоване 
субјеката, што се најбоље постиже у отвореном поступку као правилу. 
Његов антипод у материји јавних набавки јесте преговарачки посту-
пак као врста поступка у коме је наручилац у позицији да на релатив-
но брз начин изабере понуђача, али који нажалост може ићи на уштрб 
уштеде средстава, обзиром да је овај поступак мање транспарентан 
од других поступака, те стога оставља велики простор за субјективно 
и арбитрерно поступање наручиоца. Предности и недостаци које овај 
поступак са собом носи, представљају прави изазов за оне наручиоце 
који га спроводе. Његово спровођење захтева препознавање постојања 
и оправдање посебних разлога који су определили једног наручиоца да 
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спроведе ову врсту поступка. Ово се нарочито односи на преговарачки 
поступак без објављивања јавног позива, а у оквиру ове врсте поступ-
ка најслабију карику представља случај преговарачког поступка који се 
спроводи из разлога изузетне хитности.

Кључне речи: јавне набавке, значај јавних набавки, преговарачки по-
ступак, изузетна хитност.

I Увод

Материја јавних набавки представља област која има велику уло-
гу у савременом свету и која изазива велику пажњу јавности. Купови-
ном добара, услуга, набављањем грађевинских радова од стране државе 
и широког круга других јавноправних субјеката, остварују се циљеви 
који су од ширег друштвеног значаја.1 Велико учешће јавних набавки 
у светском бруто друштвеном производу указује на значај улоге јавних 
набавки у погледу економског и институционалног развоја сваке држа-
ве. Стога и не чуди што је право јавних набавки постало одвојена дис-
циплина2 и што се у управо у овој области права предузимају значајна 
истраживања.

Као посебна правна дисциплина, право јавних набавки, уско је 
повезано са основним принципима који су заједнички за све пропи-
се ЕУ. Зачеци регулисања области јавних набавки могу се наћи у Спо-
разуму о оснивању Европске заједнице из 1957. године, који иако не 
помиње јавне набавке које спроводе јавне институције држава члани-
ца, садржи основне принципе попут забране дискриминације на основу 
држављанства, слободе кретања људи, капиталa, роба и услуга.3 У кон-

1 Више о утицају јавних набавки на различите друштвене области и о заштитном 
објекту прописа о јавним набавкама, као и о економским специфичностима уго-
вора о јавним набавкама види: Arthur Cox, „Government Administrative Measures to 
support SMEs in Public Procurement: Circular 10/10 Issued by Department of Finance of 
Ireland“, Public Procurement Law Review, Issue 1, 2011, стр. NA5–NA7; Sue Arrowsmith, 
„An Assessment of the New Legislative Package on Public Procurement“, Common Market 
Law Review, бр. 41/2004, секција 12; Sue Arrowsmith, Th e Law of Public and Utilities 
Procurement, 2 ed., London, Sweet &Maxwell, 2005, поглавље 19; J. M. Fernandez Martin, 
Th e EC Public Procurement Rules: A Critical Analysis, Oxford Clarendon Press, 1996, 
поглавља 2 и 3; Светислав Табороши, Татјана Јованић, Економско право, Правни 
Факултет Универзитета у Београду, Београд, 2010, стр. 379–385.

2 Dijber, Stergiou, „Public Procurement Law and Internal Market“, C.M.L. Rev., бр. 
46/2009, стр. 805–806.

3 Кад су у питању јавне набавке највећи значај има слобода кретања роба и слобо-
да давања и примања услуга. Више о томе види: Sue Arrowsmith (ed.), EU Public 
Procurement Law: an Introduction, University of Nottingham, 2011, стр. 25–33.
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тексту поступака јавних набавки, ови принципи имају за циљ уклањање 
граница у трговини, препрека и дискриминаторске праксе према свим 
компанијама Европске уније које учествују и конкуришу у поступци-
ма за доделу јавних уговора који се спроводе у државама чланицама 
Европске уније. Један од значајних инструмената за уклањање препре-
ка за слободну трговину и постојање интерног тржишта у ЕУ јесте и 
усклађивање система јавних набавки држава чланица, али и оних које 
као Република Србија претендују да то постану.4

Циљ прописа о јавним набавкама ЕУ ниje усклађивање свих држав-
них правила о јавним набавкама.5 Циљ је успостављање минималног 
сета заједничких правила која ће штитити основне принципе из Спора-
зума (недискриминација и четири велике слободе) у сегменту јавних на-
бавки. Наравно, земље чланице могу наметати и оштрије захтеве својим 
прописима, ако та додатна правила немају дискриминирајући ефекат 
тако што ограничавају учешће страних компанија (са седиштем у ЕУ) у 
односу на домаће тржиште.6 Унапређење система јавних набавки један 
је од стратешких циљева сваке државе, јер се на тај начин омогућава 
остваривање других стратешких циљева као што су: економски развој и 
привредни раст, запошљавање и социјална заштита, побољшање услова 
живљења и рада, подстицање страних улагања итд.7

4 Од почетка уређивања ове области, законодавство ЕУ је, у зависности од области 
у питању, прибегло одвојеном регулисању поступка јавних набавки. Сходно томе, 
данас су набавке радова, добара и услуга у тзв. класичном јавном сектору регули-
сане посебно у односу на набавке у тзв. комуналном сектору, сектору водопривре-
де, енергије, транспорта и поштанских услуга, тако да су тренутно јавне набавке на 
нивоу Европске уније регулисане Директивом 2004/18/EЗ Европског парламента и 
Већа од 31.3.2004. године о координацији поступака за доделу уговора о јавној на-
бавци радова, јавној набавци роба и јавној набавци услуга и Директивом 2004/17/
ЕЗ Европског парламента и Већа од 31.3.2004. године која координира поступке на-
бавки органа који послују у сектору вода, енергије, транспорта и поштанских услу-
га. Поред тога Директива 2009/81/ЕЗ прописује да поступке за доделу одређених 
уговора о извођењу радова, уговора о прибављању добара и услуга координирају 
наручиоци или субјекти на подручју одбране и безбедности. Поред њих на снази 
су и две директиве које регулишу област ревизије уговора закључених у поступку 
јавне набавке – Директива 89/665/ЕЕЗ о „класичном сектору“ и Директиву 92/13/
ЕЕЗ о „комуналном сектору“, измењена Директивом 2007/66/ЕЗ.

5 Европска комисија, Правила за поступке јавних набавки при поступку доделе уго-
вора о јавним набавкама (Th e Rules Governing the Procedure in the Award of Public 
Procurement Contracts), 1997.

6 Мариан Лемке, Директиве Европске уније о јавним набавкама, Ефикасност 
коришћења јавних средстава, Програм подршке ЕУ систему јавних набавки у Бос-
ни и Херцеговини – друга фаза, стр. 13, доступно на адреси: www.javnenabavke.bа.

7 О стандардима ЕУ у овој области види: Гасми Гордана, „Нови ЕУ стандарди о 
јавним набавкама радова, роба и услуга и значај за Србију“, Право и привреда, вол. 
46, бр. 1–4, 2009, стр. 570–582.
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Унапређење система јавних набавки није нимало лак задатак за 
државу. Мудро трошење новца пореских обвезника и одсуство, одно-
сно смањење корупције, успостављање одговорности и контроле у овој 
области јесу приоритетни циљеви којима треба тежити. С друге стра-
не, неопходност за правовременим задовољењем потреба крајњих ко-
рисника чини да начело ефикасности буде у рангу са осталим начелима 
која одликују сваки систем јавних набавки, попут начела транспарент-
ности, економичности, конкуренције и једнакости понуђача односно 
недискриминације.

Начин на који ће држава прибавити добра, услуге или радове 
од понуђача зависи од више околности. На одређивање методе купо-
вине с једне стране утиче постојећа правна регулатива, расположиве 
могућности и финансијска средства. С друге стране на одређивање на-
чина свакако утичу и фактори попут потреба једног друштва, капаци-
тета потенцијалних понуђача и конкуренције међу њима. Како се ради 
о трошењу јавних средстава, најприродније је да сама процедура избора 
најповољнијег понуђача буде транспарентна и отворена за све заинтере-
соване субјекте, уз једнак третман свих понуђача. Отвореност поступка 
је најбољи начин за помирење два циља јавних набавки, економично-
сти и ефикасности у погледу трошења јавних средстава и адекватног 
задовољења потреба крајњих корисника до које се долази захваљујући 
адекватној конкуренцији. Свакако да се највећи степен транспарентно-
сти и конкуренције постижу у отвореном поступку, који по самом нази-
ву указује на могућност учествовања свих заинтересованих субјеката.

Отворени поступак представља поступак који може допринети 
избору најквалитетнијих услуга, роба или радова по најповољнијој цени. 
Његов антипод у материји јавних набавки јесте преговарачки поступак 
као врста поступка у коме је наручилац у позицији да на релативно брз 
начин изабере понуђача, али који нажалост може ићи на уштрб уштеде 
средстава, обзиром да је овај поступак мање транспарентан од других 
поступака, те стога оставља велики простор за субјективно и арбитрер-
но поступање наручиоца. Истовремено, ова врста поступка са собом 
носи велики ризик и опасност од појаве и ширења корупцијске прак-
се, тако да његова неправилна примена може да доведе до озбиљног 
нарушавања тржишта једне земље.

Како је јасно да ова врста поступка носи са собом пуно слабости 
и опасности, може се поставити питање: Зашто се онда оваква врста по-
ступака уопште спроводи? Наиме, некада примена других поступака (от-
вореног или рестриктивног) неће довести до успешног окончања и из-
бора најповољније понуде, односно до закључења уговора. У одређеним 
случајевима друге врсте поступка су практично непримењиве. Такав је 
на пример случај набавки које се спроводе услед непредвидивих околно-
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сти, околности које се не могу довести у везу са наручиоцем. У оваквим 
ситуацијама фактички би било немогуће набавити добра, услуге или 
радове на други начин, изузев у преговарачком поступку. Коришћење 
редовног поступка неће резултирати благовременим задовољењем по-
треба корисника и упркос транспарентности, неће остварити сврху и 
циљ. Није искључена ни ситуација да набавку може пружити само један 
понуђач, када би спровођење редовног поступка јавних набавки било 
апсолутно неоправдано и нецелисходно са становишта трошења јавних 
средстава и времена.8

Из ових и њима сличних разлога, сваки национални систем јавних 
набавки предвиђа и уређује преговарачки поступак уз истовремено 
предвиђање многих ограничења која се морају поштовати. Правна ре-
гулатива, основано, отворени и преговарачки поступак ставља у однос 
правила и изузетка, а у основи овакве регулативе јесте тежња да се пре-
говарачки поступак спроводи у пракси ретко, управо због опасности од 
његове неправилне примене и евентуалних последица које његова не-
правилна примена може проузроковати.

С друге стране, ова врста поступка, упркос његовој изузетној 
примени, има своје предности и, у одређеним случајевима посредством 
употребе адекватног начина преговарања, може допринети значајним 
уштедама.9

II Преговарачки поступак

1. Појам и обележја преговарачког поступка

Закон о јавним набавкама Републике Србије (у даљем тексту: ЗЈН 
РС) дефинише преговарачки поступак као поступак у којем наручи-
лац непосредно преговара са једним или са више понуђача о елемен-
тима уговора о јавној набавци.10 Директива ЕУ 2004/18/ЕЗ дефинише 
преговарачке поступке као поступке у којима се наручилац обраћа 
понуђачима по властитом избору и договара услове уговора с једним 
или више њих.11

8 Поступка со преговарање со и без објављивање на оглас, Биро за јавни набавки, 
Министерство финансии Републике Македоније и USAID, стр. 5.

9 Види више о предностима преговарачког поступка у јавном, али и у приватном 
сектору: Patric Bajari, Robert McMillan, Steven Tadelis, „Auction versus Negotiation in 
Procurement – An Empirical Analysis“, Stanford University, Department of Economics, 
October 18, 2002, доступно на адреси http://papers.ssrn.com.

10 Члан 2, став 1 тачка 8 ЗЈН РС.
11 Види члан 1(11) (д) Директиве 2004/18/ЕЗ.
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Преговарачки поступак представља врсту поступка јавне набав-
ке у коме наручилац преговара са понуђачем/има како би учинио да 
понуде буду што повољније, односно како би добио најповољнију по-
нуду. Сам назив овог поступка указује на његову главну карактеристи-
ку, а то је преговарање. Код преговарачког поступка акценат је управо 
на преговарању и могућности да се посредством преговарања измени 
иницијална понуда. Том приликом предмет преговарања је најчешће 
понуђена цена, али неретко се дешава да предмет преговарања буду 
(укључујући понуђену цену или не) и понуђени рок испоруке добра, 
рок пружања услуге или извођења радова, гарантни рок, неки други 
елеменат критеријума односно елеменат будућег уговора.

Независно од тога, око чега се преговара, у преговарачком по-
ступку увек постоји могућност измене понуде, док начело ефикасно-
сти и економичности у употреби јавних средстава налаже наручиоци-
ма обавезу да преговарањем створе резултат који се огледа у измени 
првобитних понуда, али тако да оне буду повољније. Другим речима, 
наручиоци не би смели да прихвате оне предлоге понуђача који би већ 
поднету понуду учинили неповољнијом. Основне карактеристике пре-
говарачког поступка јавне набавке најбоље ће се схватити уколико се он 
упореди са отвореним поступком јавне набавке.12

2. Однос преговарачког поступка са отвореним поступком 
јавне набавке – однос правила и изузетка

ЗЈН РС дефинише отворени поступак као поступак у којем сва 
заинтересована лица могу поднети понуду.13 Употреба отвореног по-
ступка обезбеђује највећи степен транспарентности и конкуренције, 
који, судећи по називу, указује на могућност и право учествовања свих 
заинтересованих субјеката и обавезу наручиоца на објављивање јавног 
позива за прикупљање понуда. Дакле, сва лица која имају правни инте-
рес за закључивање уговора о јавној набавци могу да поднесу понуду, 
на начин и под условима предвиђеним у јавном позиву и у конкурсној 
документацији.

12 Више о поступцима јавних набавки у Републици Србији види: Павловић Ђорђе, 
Надежда Митровић-Житко, Јавне набавке у Србији, Институт за економику и 
финансије, Београд, стр. 145–204, више о поступцима јавних набавки у земљама чла-
ницама ЕУ види: Th e SIGMA Programme — Support for Improvement in Governance 
and Management and the European Union, Join initiative of the OECD and the EU, 
principaly fi nanced by EU, Public Procurement Brief 10, What are the Public Procurement 
Procedures and When Can Th ey Be Used?, Paris, 2011.

13 Члан 2 тачка 6 ЗЈН РС.



ПОСЛОВНО ПРАВО ЕУ И ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ Право и привреда

636

Имајући у виду речено, однос отвореног поступка са преговарач-
ким може се посматрати из два угла будући да постоје и две врсте пре-
говарачког поступка, са и без објављивања јавног позива.

Пре свега, ЗЈН РС таксативно предвиђа у којим се случајевима 
може спроводити преговарачки поступак јавне набавке, наводећи 
посебно правне основе за спровођење преговарачког поступка са 
објављивањем јавног позива и правне основе за спровођење прегова-
рачког поступка без објављивања јавног позива. Набрајање у ЗЈН РС, 
позитивном законском енумерацијом, представља последицу изузетно-
сти ове врсте поступка јавне набавке, чињенице да је преговарачки по-
ступак ипак само изузетан поступак, чија је примена ограничена на тач-
но одређене случајеве и који је дозвољен уз испуњење тачно одређених 
услова, те наручиоци не могу спровести преговарачки поступак јавне 
набавке уколико своју потребу за набавком добара, услуга или радова 
не могу подвести под неки од таксативно наведених случајева. След-
ствено томе, последица оваквог решења јесте и обавеза наручиоца да 
у одлуци о покретању поступка, а за разлику од отвореног поступка, 
наведе поред осталих обавезних елемента и разлоге који ће оправдати 
примену преговарачког поступка,14 а који се могу подвести под један 
од прописаних основа за његово спровођење. Такође, битно је напо-
менути да се услови за његово спровођење не смеју тумачити у ширем 
смислу, како то наручиоци често чине, већ их треба тумачити у складу 
са основним правилом да се изузеци уско тумаче (еxceptiones non sunt 
extendedae). Сходно наведеном, наручиоци не би смели значење једног 
изузетног правила, проширивати ни путем аналогије, ни путем екстен-
зивног тумачења како би и неке друге случајеве, фраудолозно подвели 
под одређени правни основ. С друге стране, отворени поступак јавне 
набавке се може користити увек, без испуњавања неких посебних усло-
ва који се захтевају за спровођење преговарачког поступка јавне набав-
ке.

Друга разлика се огледа у специфичности конкурсне документације 
која, поред елемената који су обавезни за конкурсну документацију у 
отвореном поступку, мора да садржи и елементе уговора о којима ће се 
преговарати, као и начин преговарања.15

Затим, трећа разлика се тиче рокова за подношење понуда који 
су, код преговарачког поступка, краћи у односу на рокове прописане за 
спровођење отвореног поступка.16

14 Члан 28 став 2 ЗЈНРС.
15 Више о техникама преговарања види: Public Procurement Directorate, Public 

Procurement best practice Guide, Republic of Cyprus, 2008, стр. 23–25.
16 Када је у питању преговарачки поступак јавне набавке, ЗЈН РС садржи одредбу 

о року за подношење понуда у преговарачком поступку са објављивањем јавног 
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Четврта разлика је процедуралне природе. За разлику од отво-
реног поступка јавне набавке, преговарачки поступак се у оба случаја, 
било да се ради о преговарачком поступку са објављивањем јавног 
позива или без, увек спроводи у две фазе, док је отворени поступак 
једностепен. У отвореном поступку наручилац објављује јавни по-
зив за прикупљање понуда, поставља услове за учешће у поступку у 
конкурсној документацији и, након оцене и примене критеријума за 
оцену понуда, бира најповољнију понуду. Као и код отвореног поступ-
ка, у првој фази преговарачког поступка наручилац објављује јавни 
позив односно упућује позив за подношење понуда, одређује услове за 
учествовање и критеријум за доделу уговора у јавној набавци, али и еле-
менте уговора о којима ће се преговарати као и технику преговарања. 
У првој фази, наручилац испитује да ли су понуђачи доказали да 
испуњавају постављене услове и ако јесу позива их да учествују у другој 
фази поступка – преговарању. Управо је ова друга фаза поступка оно 
што је највећа специфичност његовог вођења. За разлику од отворе-
ног поступка, где нема места преговарању са понуђачима, где се након 
отварања понуда оне прихватају или одбијају без могућности њихових 
измена и уз једину могућност тражења појашњења и/или исправки 
рачунских грешака у понуди, код преговарачког поступка акценат је 
управо на преговарању и могућности да се посредством преговора из-
мени иницијална понуда.17 На крају, када је у питању преговарачки по-
ступак са објављивењем јавног позива, постоји сличност са отвореним 
поступком у делу објављивања јавног позива и позивања свих заинте-
ресованих понуђача да поднесу понуде, што значи остварење високог 

позива, који не може бити краћи од 25 дана од када је јавни позив објављен у 
Службеном гласнику Републике Србије. Одребе о дужини рока за подношење по-
нуда у преговарачком поступку без објављивања јавног позива ЗЈН РС не садржи. 
ЗЈН РС само предвиђа да се рок за подношење понуда рачуна од дана када је по-
зив за подношење понуда послат понуђачима. Одређивање дужине рока у овом 
случају препуштено је наручиоцима, који с друге стране морају водити рачуна да 
потенцијалним понуђачима оставе довољно времена како би могли да припреме 
исправну понуду.

17 Код преговарачког поступка, током преговарања, наручилац је дужан да осигура 
једнак третман свих понуђача, пружајући свима исте информације, које не сме из-
носити на дискриминаторски начин, давајући предност некима у односу на дру-
ге. У току конкурентског дијалога, као врсте поступка који предвиђа Директива 
2004/18/ЕЗ, поред овога, постоји и обавеза наручиоца да у току процеса не износи 
податке које се односе на предложена решења и поверљиве информације, а без са-
гласности учесника. Више о конкурентском дијалогу и сличностима и разликама 
између конкурентског дијалога и преговарачког поступка види: Mocknton Chamber, 
Round-table Procurement Session: Competitive Dialogue & Negotiated Procedure, May 
2006 и Конкурентен дијалог, Биро за јавни набавки, Министерство финансии Ре-
публике Македоније и USAID.
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степена начела транспарентности и удовољавању начелу обезбеђења 
конкуренције.18 Основна разлика између отвореног поступка и прего-
варачког без обзира на његову врсту, као што је већ поменуто, огледа се 
у могућности да се у преговарачком поступку поднете понуде измене у 
делу за који је одређено да ће се преговарати (најчешће о цени).

3. Врсте преговарачког поступка

Разликујемо две врсте преговарачког поступка и то:

1) преговарачки поступак са претходним објављивањем јавног 
позива и

2) преговарачки поступак без претходног објављивања јавног по-
зива.

Иако се чини да је разлика између ове две врсте преговарачког 
поступка очигледна и да се она састоји у томе што у првом случају на-
ручилац објављује јавни позив за прикупљање понуда, а у другом нару-
чиоци имају слободу да одаберу потенцијалне понуђаче (некада и само 
једног) коме ће упутити позив за подношење понуде, она има много већи 
суштински значај по природу поступка јавне набавке. Наиме, код пре-
говарачког поступка са објављивањем јавног позива, претпоставља се 
да конкуренција за доделу уговора међу понуђачима постоји и да у фази 
преговарања треба тачно одредити будуће елементе уговора. То даље 
значи висок степен остварења начела транспарентности и конкуренције 
у току преговарачког поступка. Oтуда, пошто је јавни позив објављен, 
сваки привредни субјект, који има интерес да учествује у поступку може 
поднети понуду као и у другим транспарентним поступцима. Поједини 
аутори истичу да преговарачки поступак са објављивањем јавног по-
зива није мање конкурентан поступак у поређењу са отвореним или ре-
стриктивним поступком.19

У преговарачком поступку без претходног објављивања јавног 
позива, ситуација је другачија, јер се претпоставља да нема довољно 
привредних субјеката који би извршили јавну набавку, односно да се 
конкуренција не може обезбедити или пак наручиоци немају довољно 
времена за спровођење транспарентније процедуре упркос постојању 
адекватне конкуренције, а могуће је и да се ради и о додатним услу-

18 О повезаности права конкуренције и права јавних набавки види: Grith Skovgaard 
Olykke, „How does the Court of Justice of the European Union pursue competition 
concerns in a public procurement contex“, Public Procurement Law Review, Issue 6/2011, 
стр. 179–191.

19 Peter Trepte, Public Procurement in the EU – a Practitioners Guide, second edition, Oxford 
University Press, USA, 2007, стр. 385.
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гама, добрима или радовима, када би се са становишта ефикасности и 
економичности, објављивање јавног позива и последично већи протек 
времена, сматрао нецелисходним.

ЗЈН РС предвиђа три случаја у којима се може водити прегова-
рачки поступак са објављивањем јавног позива и једанаест случајева 
у којима се може спроводити преговарачки поступак без објављивања 
јавног позива, док Закон о подстицању грађевинске индустрије Репу-
блике Србије у условима економске кризе20 предвиђа још један.

У односу на друге врсте поступка, као што је поменуто, обе 
врсте преговарачког поступка (са и без објављивања јавног позива) 
сматрају се изузетним поступцима, али се посебно преговарачки посту-
пак без објављивања јавног позива (због одсуства транспарентности и 
конкуренције међу понуђачима) сматра поступком који наручиоци не би 
требало да користе, осим ако је ситуација таква да је објективно немогуће 
доделити уговор о јавној набавци посредством спровођења другог по-
ступка јавне набавке, а постоји испуњеност одређених услова. Дакле, 
оваква процедура би требало да буде последњи избор за сваког наручи-
оца. Због тога директиве ЕУ (2004/17/ЕЗ и 2004/18/ЕЗ)21 употребу пре-
говарачког поступка без претходног објављивања строго ограничавају 
на тачно одређене ситуације и то не само за класичан јавни сектор, као 
што је случај са преговарачким поступком са објављивањем позива, већ 
и у областима водопривреде, енергетике, рударства, телекомуникација 
и саобраћаја.22

II Изузетна хитност као основ за спровођење преговарачког 
поступка без објављивања јавног позива

Одредба 24 став 1 тачка 4 ЗЈН РС предвиђа да је наручиоцу 
дозвољено спровођење преговарачког поступка без објављивања јавног 
позива када не може да поступи у роковима одређеним за отворени или 
рестриктивни поступак, због изузетне хитности проузроковане ванред-
ним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у 
ком случају не зависи од његове воље.

Услови чија се испуњеност у овом случају захтева су:

1) постојање ванредних околности односно непредвиђеног дога-
ђаја,

20 Службени гласник РС, бр. 45/10.
21 Члан 40 (3) Директива 2004/17/ЕЗ.
22 P. Trepte, нав. дело, стр. 386.
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2) крајња хитност односно неодложна потреба наручиоца за на-
бавком добра, услуге или радова који стога не може да поступи 
у роковима одређеним за отворени или рестриктивни посту-
пак, и

3) постојање узрочне везе између ванредних околности одно-
сно непредвиђених догађаја и крајње, изузетне хитности 
– није довољна само хитна потреба наручиоца да набави до-
бро, услугу или радове, већ хитност мора бити проузрокована 
непредвиђеним околностима или ванредним догађајима.

У домаћој, али и међународној пракси има бројних примера не-
основаног спровођења преговарачког поступка из разлога хитности. 
Најчешће наручиоци стављајући у први план само хитну потребу за на-
бавком, занемарују услов постојања узрочне везе између хитне потребе 
и ванредних околности или непредвиђених догађаја.

Узмимо за пример установу за предшколско образовање која сва-
ке године набавља храну за децу или здравствену установу која набавља 
лекове. Имајући у виду делатност којом се ови наручиоци баве, исти не 
могу себи дозволити да остану без наведених добара, те сходно томе 
имају обавезу да поступке за набавку добара планирају, покрену и 
спроведу благовремено, узимајући у обзир све евентуалне реметилач-
ке факторe (попут подношења захтева за заштиту права или недостат-
ка добра на тржишту). Обзиром да наведени наручиоци сваке године 
или више пута годишње спроводе набавке предметних добара, они се 
не могу позивати на чињеницу недостатка и хитне потребе за лекови-
ма или храном, јер та хитност није проузрокована околностима које су 
ванредне и које наручилац није могао да предвиди, већ управо обрну-
то. Није, дакле, довољно да наручилац не може да поступи у роковима 
одређеним за отворени или рестиктивни поступак због тога што по-
ступак јавне набавке није покренуо на време, а могао је. Потребна је 
објективна немогућност наручиоца да поступи у наведеним роковима, 
постојање околности које није могао да предвиди и чије наступање није 
могао да спречи односно како се у Директиви 2004/18/ЕЗ наводи: „Окол-
ности којима се оправдава крајња хитност не смеју ни у ком случају 
бити доведене у везу са наручиоцем“.23

С друге стране, ако би се радило о случају здравствене устано-
ве која је остала нпр. без апарата који је неопходан за лечење болести 
– епидемије у погледу које је проглашен највиши степен опасности по 
живот и здравље људи, постојала би хитност услед ванредне околно-
сти која не зависи од воље наручиоца. С тим у вези, интересантан је 
пример из домаће праксе који је школски пример постојања крајње 

23 Члан 30(1)(ц) Директиве 2004/18/ЕЗ.
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хитности проузроковане ванредним околностима. Наиме, у поступку 
јавне набавке добра – рендген апарата, наручилац је покушао да у от-
вореном поступку јавне набавке, као основном поступку, набави пред-
метно добро. Отворени поступак окончан је усвајањем захтева за за-
штиту права понуђача. Након тога наручилац је покренуо преговарачки 
поступка без објављивања јавног позива из разлога хитности, док је 
као ванредну околност навео пандемију грипа А(H1N1). У наведеном 
случају наручилац је био оперативним планом Завода за јавно здравље 
одређен за смештај оболелих од грипа. По избору најповољније пону-
де, незадовољни понуђач уложио је захтев за заштиту права у којем је, 
између осталог, оспорио и постојање основа за спровођење ове врсте 
поступка. Одбијајући захтев понуђача, Републичка Комисија за заштиту 
права у поступцима јавних набавки, истакла је: „да је наручилац мо-
гао и раније да, уместо претходно безуспешно спроведене јавне набав-
ке предметног апарата у отвореном поступку, искористи могућност за 
покретање преговарачког поступка по хитности, у смислу члана 24 став 
1 тачка 4 ЗЈН, и то одмах након што је исти одређен наведеним пла-
ном као једна од институција за смештај оболелих од очекиваног гри-
па А(H1N1), јер је несумњиво да предвиђена пандемија грипа А(H1N1) 
представља ванредну околност чије наступање ни у ком случају не зави-
си од воље наручиоца, и да је било неопходно да наручилац на најбржи 
начин спроведе поступак набавке рендген апарата неопходног за лечење 
становништва, у смислу члана 24 став 1 тачка 4 ЗЈН РС“.24

Нису ретки случајеви у пракси наручилаца да захтеве за зашти-
ту права понуђача и немогућности за благовременом набавком која је 
последица тога, третирају као непредвиђени догађај односно ванред-
ну околност која не зависи од њихове воље и да сходно томе прибегну 
спровођењу преговарачког поступка из разлога хитности. Захтев за за-
штиту права није околност на коју наручилац није могао да утиче одно-
сно коју није могао да предвиди. Ово стога што је, још у моменту када 
се одлучио за покретање поступка, наручиоцу била позната околност да 
понуђачи који буду учествовали у наведеном поступку имају законско 
право да у било којој фази поступка поднесу захтев за заштиту права, 
те да поднети захтев за заштиту права задржава све даље активности 
наручиоца до доношења одлуке о истом, у смислу одредбе члана 108 
став 1 ЗЈН РС. Стога је наручилац дужан да ову околност узме у обзир 
и да благовремено покрене поступак јавне набавке, како би на време 
спровео исту.25

24 Види Решење број 4–00–749/2009 године од 5.1.2010. године, Републичке комисије 
за заштиту права понуђача Управе за јавне набавке Републике Србије.

25 Види Решење број 4–00–1042/2010 од 28.10.2010. године, Републичке комисије за 
заштиту права понуђача Управе за јавне набавке Републике Србије.
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Наручиоци често као ванредну околност или непредвиђени догађај 
третирају и неуспели отворени или рестриктивни поступак. Наиме, 
може се десити да у отвореном поступку наручилац нема ниједну ис-
правну, одговарајућу и прихватљиву понуду. У таквој ситуацији, дуж-
ност је наручиоца да отворени поступак јавне набавке обустави.26 
Имајући то у виду, поставља се питање да ли онда наручилац, због по-
требе задовољења потреба крајњих корисника, може оправдано спро-
вести преговарачки поступак из разлога хитности. У оваквој ситуацији 
такво поступање наручиоца, не би имало свој правни основ и не би било 
оправдано. Истоветно са поменутим случајем, третирање захтева за за-
штиту права као ванредне околности односно непредвиђеног догађаја, 
случај обуставе поступка јавне набавке из разлога што није приспе-
ла ниједна исправна, одговарајућа и прихватљива понуда, не може се 
оквалификовати као околност чије наступање наручилац није могао да 
предвиди или спречи.

Недостатак исправних, одговарајућих и прихватљивих понуда 
није појава коју наручилац не може да предвиди, већ управо обрнуто. 
Недостатак једне исправне, одговарајуће и прихватљиве понуде, као 
услова за избор најповољније понуде јесте околност на коју је наручи-
лац дужан да рачуна, те да сходно томе, са планирањем и покретањем 
поступка, крене знатно раније како себе не би довео у позицију да не 
може да поступи у роковима предвиђеним за отворени или рестрик-
тивни поступак. С друге стране, и да је такву могућност превидео, од-
носно да на то није рачунао, он је могао то да спречи. Повезивање са 
тржиштем и анализа свих могућих ризика, као и одговорно и стручно 
поступање наручиоца без сумње, спречава овакве појаве. Могуће је да 
наручилац нема ниједну исправну понуду, јер је поставио услове који 
нису у логичној вези са предметом јавне набавке и/или који су дискри-
минаторски, а да се на то у току рока за подношење понуде од стра-
не понуђача не реагује. Није искључена ни могућност да је конкурсна 
документација састављена нејасно и/или противуречно, и да као таква 
оставља простор за субјективно или арбитрерно поступање наручиоца 
односно поступајуће комисије у фази стручне оцене понуда и то на на-
чин да оставља простор за одбијање свих понуда као неисправних и/
или неодговарајућих. С друге стране, произвољно и нестручно одређена 
процењена вредност, може исправну и одговарајућу понуду лако учи-
нити неприхватљивом. По слову закона прихватљива понуда је она 
која је благовремена, исправна и одговарајућа, која не ограничава, нити 
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази из-
нос процењење вредности конкретне јавне набавке.27 У пракси се често 

26 Члан 79 ЗЈН РС.
27 Члан 2 став 1 тачка 19 ЗЈН РС.
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дешава да понуде буду исправне, одговарајуће, да не ограничавају, нити 
условљавају права наручиоца или обавезе понуђача, али да прелазе из-
нос процењене вредности, што их може учини неприхватљивим, а по 
дискреционој оцени наручиоца. Али у свакој јавној набавци, питање 
процењене вредности често може бити дискутабилно и њена одређена 
вредност доведена у питање, нарочито ако је већина приспелих понуда 
доста изнад процењене вредности.

Битно је истаћи да преговарачки поступак без објављивања јавног 
позива, а из разлога хитности није једини случај преговарачког поступ-
ка. Према решењима ЗЈН РС,28 наручилац може користити прегова-
рачки поступак, али са објављивањем јавног позива, ако у отвореном 
или у другој фази рестриктивног поступка добије све неисправне и/или 
неприхватљиве понуде под условом да се првобитно одређени услови 
за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за избор 
најповољније понуде не мењају.

Исто тако може спроводити и преговарачки поступак, без објав-
љивања јавног позива ако у отвореном или другој фази рестриктивног 
поступка није добио ниједну понуду, односно у првој фази рестрик-
тивног поступка ниједну пријаву, или су све понуде неодговарајуће, 
под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и услови 
за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за избор 
најповољније понуде не мењају.29

Чест разлог који наручиоци користе као ванредну околност или 
као непредвиђени догађај ради спровођења преговарачког поступка из 
разлога хитности, јесте и раскид уговора као начин његовог престанка. 
Раскид уговора може бити споразумни и једнострани. До споразумног 
раскида уговора долази када странке не желе остварење правног дејства 
због кога су уговор и закључиле.30 У контексту јавних набавки и пре-
говарачког поступка из разлога хитности, споразумни раскид уговора 
не може се третирати као ванредна околност односно непредвиђени 
догађај који је проузроковао крајњу хитност услед које наручилац не 
може да поступи у роковима предвиђеним за отворени или рестрик-
тивни поступак. Ово стога што је један од кључних услова то да крајња 
хитност никако није доведена у везу са наручиоцем, односно околно-
стима које су у вези са њим, што се не може рећи за случај споразумног 
раскида уговора, када дакле обе стране, и наручилац поред понуђача, 
не желе остварење правног дејства због кога су уговор и закључиле. Јер 
уколико за реализацијом уговора о јавној набавци нема више потребе, 

28 Члан 23 став 1 тачка 1–3 ЗЈН РС.
29 Члан 24 став 1 тачка 1 ЗЈН РС.
30 Слободан Перић, Облигационо право, Београд, 1980, стр. 487.
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не може се говорити ни о изузетно хитној потреби за набавком нечега 
што је био предмет споразумно раскинутог уговора.

Друга је ситуација уколико се ради о једностраном раскиду угово-
ра. До њега може доћи из узрока који су законом предвиђени или који 
су предвиђени вољом странака. Најважнији случајеви једностраног рас-
кида уговора јесу раскид уговора због неиспуњења и раскид уговора 
због промењених околности. У контексту преговарачког поступка из 
разлога хитности и једностраног раскида уговора значајно је узети у об-
зир и разликовати следеће ситуације:

• када постоји потпуно неиспуњење уговорне обавезе на страни 
наручиоца,

• када постоји потпуно неиспуњење уговорне обавезе на страни 
друге уговорне стране – понуђача,

• када постоји делимично неиспуњење уговорне обавезе на стра-
ни наручиоца,

• када постоји делимично неиспуњење уговорне обавезе на стра-
ни друге уговорне стране понуђача,

• да ли постоји обавеза остављања накнадног рока за испуњење 
уговорне обавезе или не,

• да ли постоје промењене околности које отежавају испуњење 
обавезе уговорне стране или због којих се не може остварити 
сврха уговора и

• престанак уговора, услед немогућности испуњења.

Не улазећи овде у питање других последица које би овакво 
поступање могло проузроковати и дејства раскида уговора (повраћаја 
у пређашње стање, накнада штете), уколико наручилац не предузима 
ништа да би своју уговорну обавезу испунио, дакле уколико се понаша 
као да уговор није закључио (потпуно неиспуњење уговорне обавезе на 
страни наручиоца) са аспекта права јавних набавки и крајње хитности, 
ситуација је јасна – она је дефинитивно доведена у везу са наручиоцем. 
Исто је и када се ради о делимичном испуњењу уговорне обавезе на 
страни наручиоца. Другачија је међутим ситуација када наручилац не 
може да испуни уговорну обавезу или касни са тим, због присуства више 
силе или околности које није могао спречити, отклонити или избећи, а 
друга уговорна страна једнострано раскине уговор.

Када се, пак, ради о потпуном или делимичном неиспуњењу уго-
ворне обавезе на другој уговорној страни – понуђач, може се радити о 
крајњој хитности и ванредним околностима које се не могу довести у 
везу са наручиоцем. Али и у том случају, наручилац има могућност из-
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бора између два права, а као странка према којој обавеза није испуњења. 
То су, право да захтева испуњење уговора и право да раскине уговор. 
У оба случаја има право на накнаду штете, уколико је проузрокована. 
Његово примарно право, али у контексту јавних набавки и дужност, 
је да захтева испуњење уговора. Уколико би захтевао испуњење, али 
до тога не дође, раскид уговора и последично потреба за реализацијом 
онога што је било уговорено, карактерисала би се као хитна и не би 
била доведена у везу са наручиоцем.

Исто тако, код неиспуњења уговорне обавезе на страни понуђача, 
а у вези са поступањем наручиоца, значајно је питање остављања на-
кнадног рока. Закон о облигационим односима предвиђа да је поверилац 
дужан оставити накнади, разуман рок за испуњење уговорне обавезе, 
па тек када дужник и у том накнадном року не испуни обавезу, наступа 
раскид уговора.31 Смисао овакве одредбе је у томе да се уговор одржи 
на снази. Међутим, до раскида може доћи и без обавезе остављања на-
кнадног рока,32 али независно од облигационоправне дужности и об-
лигационе последице непоштовања ове одредбе, иако нешто слично 
није прописано ЗЈН РС, околност која би могла бити непредвиђена и 
ванредна, дакле раскид уговора, би се услед наручиочевог непоштовања 
обавезе остављања накнадног рока, претворила у ону која се доводи у 
везу са наручиоцем.

Раскид уговора због промењених околности регулисан је чла-
ном 133 Закона о облигационим односима, који предвиђа да ако после 
закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе 
једне стране или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у 
једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не 
одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мипљењу 
било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је 
oтежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених окол-
ности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор 
раскине. Раскид уговора, не може се захтевати ако је страна која се по-
зива напромењене околности била дужна да у време закључења угово-
ра узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати. 
Поред осталих претпоставки чије се испуњење захтева у кумулативном 
смислу, битна је дакле и чињеница изванредност догађаја, постојање 
одступања од редовног тога ствари, јављање околности које се прили-
ком закључивања уговора нису могле предвидети или узети у обзир, 
односно које странка није могла избећи или савладати попут на при-

31 Закона о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и 
Сл. лист СРЈ, бр. 31/93), чл. 125, 128.

32 Више о раскиду без остављања накнадног рока види: С. Перић, нав. дело, стр. 511.
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мер: природних догађаја, управних мера или економских појава – нпр. 
флуктуација цена. Овакве околности, односно догађаји представљају 
основ за раскид уговора, уколико се због тога не може остварити сврха 
уговора или уколико то доводи до отежаног испуњења обавезе једне 
стране. Промењене околности не морају нужно довести до раскида уго-
вора, обзиром да ЗОО предвиђа да се уговор неће раскинути ако друга 
страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора пра-
вично измене.33 Уколико би се, на пример у условима економске кризе, 
радило о неочекиваном порасту цена производа чија је испорука пред-
мет уговора о јавној набавци, може се десити да понуђач као уговорна 
страна буде у позицији да, због промењених околности, захтева рас-
кид уговора, али пре његову измену ради прилагођавања новонасталој 
ситуацији. Када се, као у овом случају ради о питању промена цена, када 
се она мења тако да буде већа него што је првобитно уговорена, нару-
чиоци могу бити скептични код измена уговора о јавној набавци у делу 
цене, а ово нарочито што је најнижа понуђена цена критеријум за избор 
најповољније понуде или је пак узета као елеменат критеријума.34 Али 
како је у основи код оваквих случајева еквивалентни однос узајамних 
престација поремећен до те мере да је извршење обавезе, услед при-
суства непредвиђеног и изванредног догађаја, за једну страну постало 
претерано тешко, онда је правилно да се такав уговор ревидира и при-
лагоди новонасталим околностима,35 а нарочито са становишта принци-
па еквивалентности које полази од начела једнаке вредности узајамних 
давања код двострано обавезних уговора, какви су уговори о јавним на-
бавкама и које је у нашем уговорном праву прихваћено. Уколико би се 
десило да до раскида уговора дође због тога што понуђач као уговорна 
страна не жели да се уговор ревидира, а постојала је воља наручиоца 
за тим, такав раскид био би нешто што се може оквалификовати као 
ванредна околност или непредвиђени догађај који се не може довести у 
везу са наручиоцем, а услед којих он не може поступити у роковима за 
отворени или рестриктивни поступак.

Спровођење преговарачког поступка из разлога хитности, на 
страни наручиоца, апсолутно је оправдано ако је у вези са престанком 

33 Члан 133 став 4 ЗОО.
34 У пракси се дешава да наручиоци пондеришу и услове плаћања као елеменат 

критеријума, што се опет везује за цену, њену исплату. Тако се, на пример може 
предвидети да ће највећи број пондера добити онај понуђач који понуди више рата 
у систему отплате на рате. Уколико би понуда одређеног понуђача, захваљујући 
највећем броју рата за отплату које је понудио, била изабрана као најповољнија 
управо из тог разлога, а након одређеног времена у току реализације уговора, дође 
до промена цена, њиховог наглог скока, на страни понуђача као уговорне стране 
постојаће промењене околности које му отежавају испуњење уговора.

35 С. Перић, нав. дело, стр. 492.
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уговора услед немогућност испуњења, а због околности које се не везују 
за одговорност уговорника, као што је на пример случај више силе.

Поред наведених разлога, наручиоци наводе и управне мере по-
пут инспекцијског налога, неусвајање финансијског плана или кашње-
ње у усвајању Програма пословања, квар на опреми или хаварије као 
непредвиђени догађај односно ванредну околност која правда спро-
вођење преговарачког поступка из разлога хитности. Не улазећи у 
образлагање оправданости разлога, на наручиоцу је увек обавеза и одго-
ворност обезбеђивања адекватног доказног средстава којим ће правда-
ти своје поступање. Случајеви више силе, елементарне непогоде и при-
родни догађаји, суша, град, снег, земљотрес, поплаве, олује јесу нешто 
што се дефинитивно сматра ванредним догађајем или непредвиђеном 
околношћу. Али чак и у тим случајевима, може се десити неправилно 
поступање наручиоца, у смислу злоупотребе тих околности, ради на-
бавке нечега у условима смањене транспарентности и конкуренције. 
Ово из разлога што није битна само провера и доказивање постојања 
ванредних околности или непредвиђених догађаја, већ је неопходно до-
казати да је постојала крајња хитност односно неодложна потреба на-
ручиоца за набавком одређеног добра, услуге или радова, да између по-
требе и наведених околности, постоји узрочна веза, те да стога он није 
могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктив-
ни поступак. Сама потреба и постојање ванредних околности односно 
непредвиђеног догађаја, није довољна ако се не ради о крајњој, изузетној 
хитности.

Дакле, наручиоци могу на различите начине лако довести себе у 
позицију да нису у могућности да поступе у роковима који су предвиђени 
за отворени или рестриктивни поступак и да спроведу преговарачки 
поступак из разлога хитности која је проузрокована ванредним околно-
стима или непредвиђеним догађајима. Међутим, оно што често забора-
ве јесте да свака хитност није крајња хитност и да свака околност одно-
сно догађај који их спречава да спроведу отворени или рестриктивни 
поступак није ванредни односно непредвиђени. Тако је на пример у 
2010. години Управа за јавне набавке примила 925 извештаја наручила-
ца о спроведеним преговарачким поступцима из разлога хитности, а у 
складу са чланом 24 став 1 тачка 4 ЗЈН РС. Неправилности су уочене у 
39 поступака, укупне вредности 2.101.637.466 динара (20.000.000 евра), 
док се 60% неправилности односи управо на непостојање законског 
основа (разлога хитности) за спровођење преговарачког поступка без 
објављивања јавног позива – наручилац је себе својим поступањем до-
вео у немогућност спровођења редовног (отвореног) поступка.36

36 Извештај о јавним набавкама у Републици Србији за 2010 годину, Управа за јавне 
набавке, Београд, 2011.
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III Контрола наручиоца и заштита права понуђача у
„хитним набавкама“

Ефикасност и економичност у трошењу новца пореских обвез-
ника, зависе од нивоа транспарентности, конкуренције у поступцима 
јавних набавки, равноправности понуђача и њиховог једнаког третмана 
у току читавог поступка јавне набавке, од једнакости у фази припремања 
конкурсне документације до једнакости у погледу пружања одговарајуће 
правне заштите. Остварење начела на којима се заснива сваки систем 
јавних набавки зависи од понашања наручиоца (још у фази планирања 
поступка јавне набавке када се, између осталог, одређује и врста по-
ступка).

За разлику од преговарачког поступка са објављивањем јавног 
позива, преговарачки поступак без објављивања јавног позива је по-
ступак који се карактерише одсуством транспарентности, одсуством 
конкуренције (потпуно одсуство или је конкуренција минимална) и 
могућности за субјективним понашањем главних учесника у поступку. 
Уједно се овај поступак карактерише и недостатком ефикасних механи-
зама за контролу поступања његових учесника и представља погодан 
амбијент за настанак и ширење корупцијског понашања и корупцијске 
праксе.37

Специфичност у погледу ове врсте поступка јесте и вид ex post 
мониторинга од стране надлежног органа, обзиром да наручиоцу на-
лаже обавезу да Управи за јавне набавке,38 достави Извештај о тако 
спроведеном преговарачком поступку, и то у року од три дана од дана 
доношења одлуке о избору најповољније понуде, у којем посебно морају 
бити садржани подаци о околностима које оправдавају примену пре-
говарачког поступка. Уколико уочи неправилности, Управа обавештава 
надлежне органе да изврше провере закључених уговора.

У вези са наведеним, незаобилазно напомињемо да се одредбе 
ЗЈН РС не разликују од одредаба Директиве 2004/18/ЕЗ којом се уређује 

37 Више о корупцију у јавним набавкама и борби против тога види: Радојевић Мио-
драг, „Антикорупцијске реформе у Србији“, Српска политичка мисао, бр. 1–2/2005, 
стр. 79–94; Небојша Ловрић, Корупција у јавним набавкама, специјалистички 
рад, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2008; Marco Celentani, 
Corruption and competition in procurement, Universidad Carlos III de Madrid, 2001.

38 Управа за јавне набавке је посебна организација која обавља стручне послове у об-
ласти јавних набавки, обeзбеђује услове за економичну, ефикасну и транспарентну 
употребу јавних финансијских средстава за јавне набавке и подстицање конку-
рентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки. Види: члан 
98 ЗЈН РС, а више о пословима Управе за јавне набавке види у члану 99 ЗЈН РС.
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преговарачки поступак из разлога хитности.39 Дакле, у случају прего-
варачког поступка јавне набавке без објављивања јавног позива, а који 
се спроводи из разлога хитности, реч је о адекватној имплементацији 
директиве ЕУ, али када је у питању примена имплементиране одредбе, 
статистика показује да постоје бројни примери у којима су наручиоци 
неосновано спроводили преговарачки поступак из разлога хитности.

Ипак, иако се ова врста поступка и то баш по овом правном 
основу сматра најмање конкурентним и најризичнијим у смислу опас-
ности појаве и ширења корупцијске праске, у којем је транспарент-
ност40 угрожена, ако се он упореди са другим врстама поступака јавних 
набавки, не би се могло рећи да је у питању апсолутно нетранспарен-
тан поступак. Ово стога што је на наручиоцу обавеза да након спро-
веденог поступка, а у року од три дана од доношења одлуке о избору 
најповољнијег понуђача, достави ради објаве у Службеном гласнику 
Републике Србије и на Порталу Управе за јавне набавке, обавештење о 
избору најповољније понуде, а које мора да садржи податке о предмету 
јавне набавке, о изабраној понуди и о основу за спровођење поступка.41 
Обавеза објављивања ових података на страни наручиоца има контрол-
ну функцију, обзиром да је то начин да се понуђачи, али и шира јавност 
упозна са спроведеним поступком.

У вези са овим јесте и питање рачунања рока за подношење захте-
ва за заштиту права оних привредних субјеката који су имали интереса 
да закључе уговор о конкретној јавној набавци, али и других активно 
легитимисаних лица, попут Управе за јавне набавке, јавног правобра-
ниоца, и државног органа или организације која је овлашћена да врши 
надзор над пословањем наручиоца у случају повреде јавног интереса.42

У осталим врстама поступка и у случајевима преговарачког по-
ступка са објављивањем јавног позива, незадовољни понуђачи, могу 
поднети захтев за заштиту права у року од осам дана од дана пријема 

39 Више о системима јавних набавки у земљама чланицама ЕУ види: Љубиша Дабић, 
Боса Ненадић, Владимир Ђурић, Јавне набавке у упоредном законодавству, Инсти-
тут за упоредно право, Београд.

40 Више о остварењу начела транспарентности у току поступка види: Organisation for 
Economic Cooperation and Development (OECD), Th e SIGMA Programme — Support 
for Improvement in Governance and Management and the European Union, Public 
Procurement Training for IPA Benefi ciaries, the Student’s Pack, Modul E, Conducting the 
Procurement Proces, part 6, Transparency, Reporting, informing tenderers, Paris, 2010, стр. 
348–376.

41 Члан 24, став 2 ЗЈН РС. 
42 Више о заштити права понуђача види у: Стеван Лилић, Драган Прија, Александар 

Лукић, Заштита права понуђача у поступку јавне набавке, Београд. 2004; Тупан-
чески Никола, Драгана Кипријановска, „Правната заштита на јавните набавки“, 
Zbornik PFZ, бр. 61(2)/2011, стр. 417–440.
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одлуке наручиоца.43 Међутим, када је у питању преговарачки поступак 
који се води из разлога хитности, рок за подношење захтева за заштиту 
права износи осам дана, али се почетак његовог тока рачуна од дана 
објављивања обавештења о избору најповољније понуде у Службеном 
гласнику Републике Србије.

С друге стране, разлози хитности, определили су законодавца да 
ради убрзаног закључења уговора предвиди и два значајна изузетка од 
општих правила о закључењу уговора и то непостојање обавезе за на-
ручиоца да чека протек рока за подношење захтева за заштиту права 
понуђача и непостојање суспензивног дејства поднетог захтева за за-
штиту права понуђача.44

За разлику од других врста поступака где принцип транспарент-
ности омогућава понуђачима који су учествовали у поступку јавне на-
бавке, да изврше увид у податке о спроведеном поступку јавне набавке, 
чини се да је таква могућност ускраћена привредним субјектима који 
нису поднели понуду у преговарачком поступку „по хитности“, не зато 
што нису хтели, него зато што нису били позвани, односно нису знали 
за његово спровођење. На овакав закључак наводи члан 10 став 3 ЗЈН 
РС, према коме право на увид у податке о спроведеном поступку јавне 
набавке, а после доношења одлуке о избору најповољније понуде, одлу-
ке о обустави поступка и одлуке којом се формира листа кандидата у 
првој фази рестриктивног поступка, има само оно лице које је учество-
вало у поступку јавне набавке, а уколико поднесе писмени захтев за то 
у року од два дана од дана достављања одлуке наручиоца. Очигледно 
се у моменту доношења закона превидело да и лице које није учество-
вало у преговарачком поступку без објављивања јавног позива, између 
осталог и преговарачког поступка по хитности и те како може имати 
интерес да закључи уговор о конкретној јавној набавци и изврши увид 
у податке о спроведеном поступку јавне набавке. Али како је одређено 
да се то право омогућава само у случају када је лице које је учествовало 
у поступку јавне набавке поднело наручиоцу писани захтев у преклу-
зивном року од два дана од дана достављања одлуке наручиоца, јасно је 
да лицу које није учествовало у њему, није дато право на увид у податке 
о спроведеном поступку, обзиром да се таквом лицу одлука наручиоца 
и не доставља. У прилог оваквом закључку иде и већ поменута одредба 
по којој рок за подношење захтева за заштиту права износи осам дана, 
али се почетак његовог тока рачуна од дана објављивања обавештења о 
избору најповољније понуде у Службеном гласнику Републике Србије.

Онемогућавање увида у податке о спроведеном поступку, лицу 
које није било учесник истог, смањује ионако недовољну транспарент-

43 Члан 107 став 4 ЗЈН РС.
44 Члан 24 став 7 ЗЈН РС у вези са чланом 82 став 5 и чланом 108 став 1 ЗЈН РС.
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ност и чини случајеве преговарачког поступка без објављивања јавног 
позива још мрачнијим. Овакво поступање, несумњиво спречава пре-
вентивно деловање на последице евентуалне незаконитости и ништа-
вости уговора који би био закључен противно прописима о јавним на-
бавкама.

У светлу српских евроинтеграција и будућих измена и допуна за-
кона о јавним набавкама, можемо се надати да ће се овакав недостатак, 
попут многих других, уклонити. До тада, понуђачи се могу користи-
ти правима које су им загарантована Законом о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја.45

IV Закључак

Одсуство транспарентности и последично, мањи ниво конкурен-
ције у преговарачком поступку (нарочито без објаве јавног позива) ре-
довно ће смањити ионако танку линију између недозвољене директне 
доделе уговора и дозвољене доделе уговора у преговарачком поступ-
ку, па се тако може десити да наизглед незнатна неправилност учини 
да се преговарачи поступак оквалификује као директна додела угово-
ра, а поступање наручиоца као незаконито и кажњиво. Стога, његово 
спровођење захтева добро познавање правила која га уређују и ситуација 
односно разлога који оправдавају његову примену. Подизање свести о 
поштовању Закона о јавним набавкама, информисаност о правима при-
вредних субјеката који се јављају на страни понуђача и обавезама оних 
који су на страни наручилаца, од кључне је важности за развој српског 
система јавних набавки.

Наручиоци често заборављају да се основ адекватног задовољења 
потреба крајњих корисника налази у благовременом и тачном 
идентификовању потреба, истраживању тржишта, али и у благовреме-
ном планирању јавних набавки. Намерно или нехатно, наручиоци често 
занемарују ово последње и долазе у ситуацију да услед неопходности 
за правовременим задовољењем потреба крајњих корисника спрово-
де преговарачки поступак из разлога хитности. Данашња ситуација у 

45 Више о откривању информација у вези са поступком јавне набавке и реализацијом 
закљученог уговора по његовом спровођењу, а на нивоу ЕУ види: Claire 
Booth, „Disclousre of Information in Public Procurement Procedures and Issue of 
Commercial Confi dentialiality: A note on decision in Veolia ES Nottinghamshire Ltd v 
Nottinghamshire CC, Concerning Disclosure under the Audit Commission Act 1998“, 
Public Procurement Law Review, бр. 4/2010, стр. NA146-NA148; Еlaine Oonan, „Use of 
Fridom of Information Act 2000 to Obtain Information in Relation to tender Proces and 
Contracts Awarded by the Public Procurement Sector in England, Wales and Nothern 
Ireland“, Public Procurement Law Review, бр. 4/2010, стр. NA148-NA152.
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Србији показује да наручиоци не заборављају само потребу односно 
обавезу за благовременим планирањем, већ да уједно заборављају и то 
да преговарачки поступак могу да користе у изузетним, законом про-
писаним случајевима.

Оно што никако не смеју да забораве, јесте да се њиме могу угро-
зити основни принципи транспарентности, једнаког третмана и ствар-
не конкуренције, као и да јавни уговори не значе само куповину добра, 
услуга или радова новцем пореских обавезника, већ да на дужи рок 
могу имати и, по правилу, имају далекосежне последице, а имајући у 
виду значај и улогу јавних набавки на економски развој и привредни 
раст, запошљавање и социјалнy заштитy, побољшање услова живљења 
и рада, подстицање страних улагања и других од општег интереса реле-
вантних области.

Marija VELIČKOVIĆ, МА
Agency for Public Procurement, Belgrade

NEGOTIATED PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURE 
– CASE OF EXTREME URGENCY AS LEGAL BASE 

FOR ITS CONDUCTING

Summary

Public Procurements are one of the basic instruments of the market econ-
omy. Developing public procurement system is one of the strategic objective of 
each state, as that is the way for realizing other strategic aims such as economy 
development and growth, employment and social protection, better life and 
work standards, encouraging foreign investments, etc. Th erefore, in public pro-
curement area, three things are equally important: “What do public authorities 
buy”, “What do they want to achieve with it” and “What is the way of their buy-
ing”. Given the fact it is tax payers money, it is natural that award procedure is 
transparent and open, providing equal treatment of all interested sides. Th e best 
way to achieve it is to use open competition, which is rule in public procurement 
area. Its opposite is negotiated procedure as a kind of the process which provides 
time saving awarding public contract. Unfortunately, lack of transparency and 
space for subjective and public authorities arbitrary when they use negotiated 
procedure can increase unjustifi ed public expenditures. Th e advantages and dis-
advantages of negotiated procedure are a challenge for those who are conduct-
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ing it. Th ere will always be a need for recognizing legal base and reasons which 
can justify the use of negotiated procedure in each case. Th e importance of jus-
tifying is at the top level in terms of negotiated procedure without publication of 
contract notice, especially in the case of extreme urgency.

Key words: public procurements, means of public procurement, negotiated 
procedure, case of extreme urgency.
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ПОРЕСКО ПРАВО

др Зоран ИСАИЛОВИЋ
професор Правног факултета Универзитета у Приштини

ПОРЕСКИ ПРОПИСИ И ПРИВРЕДА

Резиме

Најважнији фискални приходи у Србији гледано с правног, финан-
сијског, економског и социјалног аспекта су несумњиво порез на зараде 
као најиздашнији облик пореза на доходак грађана и порез на додату 
вредност. У овом раду аутор је покушао да испита важеће прописе 
којима су регулисани поменути приходи, везано за функционисање при-
вредног живота.

Уважавајући досадашња достигнућа у конципирању пореских про-
писа Републике Србије (компарабилност са другим савременим држа-
вама), аутор највећу пажњу усмерава на негативне ефекте који пози-
тивни прописи остављају на привреду земље, залажући се при том за 
нова решења која би суштински утицала на несметано деловање еко-
номских закона и омогућила оптимални привредни развој. У мноштву 
обухваћених проблема, аутор акценат ставља на пореске прописе који у 
садашњим условима својом применом представљају кочницу ефикасном 
привређивању, порасту запошљавања, штедњи, инвестицијама, извозу, 
спречавању избегавања пореза, ликвидности привредних субјеката и 
расподели јавних прихода.

Кључне речи: порески подстицаји, порез на зараде, порез на додату 
вредност, пореске стопе, избегавање пореза, фискална 
децентрализација.
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I Уводна разматрања

Плаћање пореза је и приликом одвијања позитивних привредних 
кретања за обвезнике непријатна појава, због чега често изазива бурне 
несугласице између пореских повериоца и пореских дужника. Природно, 
да се наведени процеси аверзије према порезима интезивно појачавају 
у условима економских криза, када бројни привредни субјекти воде 
животну борбу за свој опстанак у ужареној привредној арени.1 Због 
тога, конципирање пореских прописа захтева изузетну стручност пи-
саца, који у савременим условима морају да имаји интердисциплинарна 
знања да би се постигли оптимални резултати. Ти резултати би се огле-
дали у томе, да порески систем повољно утиче на привредни раст, не-
сметано ново запошљавање, подстицање инвестиција итд. Према томе, 
данас се не могу прихватити речи француског политичара и министра 
финансија за време краља Луја четрнаестог Jean-Bapiste Colbert-а који је 
истицао да је „задатак државних власти да очерупају гуске, али на такав 
начин да са њих скину што више перја уз што мање шиштања“.

Постоји блиска узајамна веза између пореског система и привред-
них кретања. Тешко је конципирати жељени и толерантан порески си-
стем када се одвијају негативни токови у привреди.2 Тако, погоршани 
услови привредног пословања у Србији су утицали на владу да изворе 
за финансирање јавних потреба претерано проналази, уместо из реал-
них извора – пореза и других дажбина, путем задуживања које се не 
сматра дефинитивним приходом. Другим речима, након одређеног вре-
мена зајмове заједно са каматом треба вратити. Конкретније говорећи, 
примера ради, у циљу обезбеђења неопходних јавних прихода, Србија 

1 Одијум према порезима често произилази због њихових по правилу неизбежних 
дисторзивних дејстава које се јасно уочавају у пракси. Примера ради, због пореза 
на прозоре који је у Британији уведен у 17. веку, градиле су се куће без прозора. 
У савременој Енглеској постоје други примери. Упркос томе што су возила на 
три точка можда мало мање безбедна и не много јефтинија од возила са четири 
точка, порез на њих знатно је нижи. Стога се многи појединци опредељују за 
„троточкаше“ уместо за много погоднија возила на четири точка. Доставна возила 
без прозора опорезована су много мање од оних с прозорима, тако да их појединци 
радо купују, али не зато што им одговара мрак у задњем делу, већ због повољније 
цене. У САД, повољна амортизација за покретне зидове подстакла је изградњу 
пословних објекта с таквим зидовима – чак и када не постоји намера да се ови 
померају. Иако омогућавају већу флексибилност, покретни зидови обично пружају 
мање звучну изолацију. Према томе, иако порези на прозоре више не постоје, 
савремени порески закони утичу на пројектовање зграда. Вид. Joseph E. Stiglitz, 
Eкoнoмиjа jавнoг сeктoра, Економски факултет у Београду, 2004, стр. 466 и 467.

2 По резултату анкете Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) на око 
1.000 предузећа у Србији – 86 одсто испитаних је изјавило да им конкурентност 
највише подрива инфлација, 85 одсто порези на зараде, 81 одсто, променљивост 
девизног курса, а 74 одсто променљивост каматних стопа – извор: „Политика“, од 
21. новембра 2011.
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је емитовала високи ниво државних записа са врло високим камат-
ним стопама, што је условило да банке своје расположиве динаре 
пласирају у њих. Негативне реперкусије таквог прикупљања средстава 
за финансирање јавних потреба манифестовале су се на недовољну масу 
кредита потребној привреди, пре свега индустрији и пољопривреди. Да-
кле, држава може правити проблеме привреди у случајевима када није у 
могућности да оптимално прикупи порезе већ се мора окренути другим 
јавним приходима.

Негативни привредни токови у нашој Републици, довели су до 
успоравања код прикупљања јавних прихода. Наведени застоји су се 
убрзавали даљом либерализацијом спољне трговине, и доследним 
неостваривањем начела општости плаћања пореза. Имајући у виду по-
менуте тенденције, полазна основа за финансирање јавних потреба у 
Србији јесте одлучна потреба ка заустављању раста јавног дуга.3 По-
ред тога, нужна је радикална рационализација јавног сектора у правцу 
налажења решења трошења у границама оствареног дохотка. У контек-
сту изложеног, неопходно је преиспитати порески систем и у складу 
са интересима привреде извршити промене које ће помоћи извлачењу 
земље из дубоке економске кризе. При томе, код одређивања улоге по-
реских подстицаја у оживљавању привредних токова, неопходно је јасно 
имати у виду њихову тежину прихваћену у теорији опорезивања. Илу-
стративно говорећи, порески подстицаји су као десерт: укусни су, али 
не значе много ако нема главног оброка. Дакле, овим путем се указује да 
у друштвеном животу постоје бројни непорески фактори од којих пре 
свега зависи повољни привредни амбијент. У те непореске факторе би 
се свакако могли убројити: правна процедура везана за покретање по-
словне активности; радно законодавство; ефикасност правосудног си-
стема; величина тржишта; расположивост и цена фактора производње; 
могућност репатријације профита; макро-стабилност у области девизног 
курса и раста цена; општи ниво корупције; политичка стабилност итд. 
Поред изложеног, потребно је имати у виду да емпиријска истраживања 
показују да је за инвеститоре често важнија транспарентност у поре-
ским законима, са једноставним процедурама пореског извештавања и 
плаћања пореза, него посебни порески подстицаји.

II Оптерећење зарада и привредни токови

Бројне потребе које треба да задовољи савремена држава условљава 
неминовност примене у пракси непосредних и посредних пореза. При 
томе, се у савременој теорији ради помагања привреди, инсистира на 

3 Пре само неколико година наш јавни дуг према БДП је био испод 30 одсто, а сада 
већ готово прелази 45 одсто према БДП, границу дозвољену Законом о буџетском 
систему.
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снажнијом редукцијом финансијског учешћа пореза на зараде и до-
приноса за обавезно социјално осигурање који се плаћају из истог из-
вора. Усмеравање пореског система у наведеном правцу, позитивно 
делује на нужну извозну орјентацију привреде, повећање инвестиција, 
запошљавања, решавање проблема дефицита платног биланса итд. По-
ред тога, наведено опредељење би по наведеној концепцији позитивно 
деловало у правцу радикалнијег смањења избегавања плаћања пореза, 
јер би се јачи ослонац на прикупљању средстава ставио на порез на до-
дату вредност (у даљем тексту ПДВ).

Настојање ка суштинском редуцирању дажбинског оптерећења 
рада у Србији, неће смањити актуелност испитивања правног функцио-
нисања наплате пореза на зараде и доприноса за обавезно социјално 
осигурање. Код наведених прихода потребно је разликовати правног и 
стварног обвезника с једне стране, од обвезника у техничком смислу 
(тзв. пореског платца), с друге стране. Правни и стварни обвезник је 
физичко лице (послопримац) који остварује приходе (зараду). Порески 
платац (технички обвезник) је послодавац, његова обавеза утврђена по 
Закону о порезу на доходак грађана (за порезе) и Законом о доприноси-
ма за обавезно осигурање (за доприносе) је да за правног и стварног об-
везника, утврди обавезу, обрачуна висину и одбије је. Уплату наведених 
прихода платац је обавезан да изврши приликом сваке појединачне ис-
плате зараде, која је оптерећена овим дажбинама. Како се зараде (плате) 
могу исплаћивати и више пута у току месеца, моменат доспећа наплате 
не везује се за месец или било који други проток времена већ за моменат 
исплате прихода обвезника. Имајући у виду природу пореза и доприно-
са као принудних давања, поменутим законима прописане су санкције4 
за послодавце који не изврше обрачун и плаћање пореза и доприноса 
истовремено са исплатом зараде запосленог. По Закону о пореском по-
ступку и пореској администрацији5 Пореска управа у поступку пореске 
контроле проверава и утврђује законитост и правилност испуњавања 
пореске обавезе. Нажалост, Пореска управа као надлежни орган није 
задовољавајуће обављала контролу спровођења поменутих закона. С 
тим у вези, посебно је у пракси била неефикасна наплата доприноса то-

4 Законом о порезу на доходак грађана (Службени гласник РС, бр. 24/01, 80/02 – 
др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – испр., 31/09, 44/09 и 18/10), чл. 166 и Законом о 
доприносима за обавезно социјално осигурање (Службени гласник РС, бр. 84/04, 
61/05, 62/06 и 5/09), нормирано је да послодавац који не обрачуна и не плати порез 
и доприносе истовремено са исплатом зараде запосленог, биће кажњен новчаном 
казном до милион динара, а одговорно лице послодавца новчаном казном до 50.000 
динара. 

5 Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Службени гласник РС, бр. 
80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06 и 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 
53/10). 
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ком више година. Међутим, за лош рад Пореске управе законом нису 
прописане санкције.

Изразита стерилност рада Пореске управе условила је измену и 
допуну Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Наиме, 
имајући у виду да од уплате доприноса за обавезно социјално осигурање 
непосредно зависи остваривање права осигураника, као и да се из по-
реза финансирају одређена права и дужности Републике, покрајине и 
јединице локалне самоуправе, у циљу повећања финансијске дисципли-
не утврђено је да ће, од 1. јула 2012. године, банка дозволити исплату 
зарада, односно накнаде зарада, само уз истовремено плаћање обавеза 
по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, обра-
чунатих у складу са законом. У случају да на рачуну исплатиоца нема 
довољно средстава за истовремену исплату зарада, односно накнада за-
рада, уз плаћање припадајућих пореза и доприноса утврђених прописи-
ма, банка ће дозволити исплату сразмерног дела зараде, односно накна-
де зараде, уз плаћање припадајућих пореза и доприноса.6 Дакле, овим 
променама фактички овлашћења Пореске управе у наведеној материји 
прелазе на банке.7 Међутим, прописима није предвиђена жалба на 
поступање банке. Најзад, потребно је истаћи, да банка која не обустави 
извршење налога за исплату зарада, односно накнада зарада, поднетог 
без налога за истовремено плаћање припадајућих пореза и доприноса 
за обавезно социјално осигурање, казниће се за прекршај новчаном каз-
ном у износу који одговара висини неплаћених пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање, увећаном за 50%.8

Приликом расправе о предстојећој пореској реформи у Србији, 
посебан значај се даје порезу на зараде. С тим у вези, посматрано 
кроз историју, формулисањем прописа у овој материји покушавало се 
остваривање разноврсних економских и социјалних циљева. Да би се 
наведено остварило. у систем су се поред конципирања општих норми 
којима се смањивао порез на плате путем утврђивања неопорезивог из-
носа, снижавањем пореске стопе итд., увођене и бројне посебне норме. 
Примера ради, једно време су се Законом о порезу на доходак грађана 
послодавци ослобађали уплате пореза на зараде за новозапослена лица 
– приправнике млађе од 30 година у трајању од 3 године а за лица млађа 
од 30 година у трајању од две године од дана заснивања радног односа 

6 Вид. Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији (Службени гласник РС, бр. 101/11), чл. 11.

7 Овим суштинским променама прописа, чини се, да ће у овој материји бити 
неопходно прецизно одредити положај, права и дужности Пореске управе и 
банака.

8 Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији (Службени гласник РС, бр. 101/11), чл. 48.
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тих лица. Такође, давао се порески подстицај послодавцима у случају 
запошљавања лица старијих од 45 година итд. Законом о доприноси-
ма за обавезно социјално осигурање даване су и сличне олакшице код 
плаћања доприноса послодавцима који запосле лица одређене старо-
сти.

Из истих мотива, подстицања запошљавања и/или пребацивања 
непријављених радника у легалне токове, новим посебним прописима9 
(овог пута подзаконским актом – Уредбом а не законом!?), омогућује се 
послодавцима из приватног сектора субвенционисање одређеног дела 
пореза на зараде и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. 
Конкретно, послодавац из приватног сектора који запосли на неодређено 
време, односно одређено време лице које најмање шест месеци без пре-
кида пре запошљавања није било у радном односу, под условом да, почев 
од 31. марта 2011. године није смањио број запослених, остварује право 
на субвенционисање износа 30% обрачунатог пореза на зараде и укупног 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, у периоду од 12 месеци 
од дана новог запошљавања, односно у периоду док траје радни однос на 
одређено време новозапосленом лицу. Поред тога, наведени субјект који 
запосли на неодређено време, односно одређено време лице млађе од 30 
година или старије од 45 година, под истим горе наведеним условима, 
остварује право на субвенционисање укупног износа обрачунатог поре-
за на зараде и укупног доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, 
у периоду од 12 месеци од дана новог запошљавања, односно у периоду 
док траје радни однос на одређено време новозапосленом лицу.

Анализом позитивних прописа из области оптерећења рада, 
мишљења сам, да се код нас недовољно промишљено правно предузимају 
акције подстицаја запошљавања, и због тога се не остварују очекивани 
резултати. Нејасно је, зашто се овог пута нови подстицаји прописују 
уредбом а не законом. Овим путем, негативно се утиче на сигурност и 
стабилност правног система. Поред тога, наведена решења имају и друге 
суштинске слабости. У вези с овим, Уредбу о подстицању запошљавања 
аргументовано је критиковао Фискални савет Србије. У саопштењу овог 
Савета се истиче, да је начело добре пореске политике предвидив по-
рески систем, заснован на општим правилима, која не би требало (из-
узев у веома специфичним околностима) да фаворизују нити дискри-
минишу поједине пореске обвезнике. Међутим, Уредба о подстицању 
запошљавања уводи дискриминацију између тренутно запослених и 
новозапослених радника, а уводи делимичну дискриминацију по осно-
ву старости обвезника. На тај начин послодавци у Србији ће бити мо-
тивисани да искористе фискалне погодности за новозапослене раднике 
на штету тренутно запослених. Најзад, Фискални савет закључује да 

9 Вид. Уредбу о подстицању запошљавања (Службени гласник РС, бр. 32/11 и 34/11).
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Уредба поткопава предвидивост и кредибилитет пореског система, што 
се може негативно одразити на буџетске приходе.10

Након октобарских промена једно од актелних питања у Србији 
је везано за фискалну децентрализацију. Резултати у овом погледу вре-
менски гледано су осцилаторни. Тако, од 2001 до 2008. године долази 
до јачања финансијске улоге локалних заједница. Међутим, са уласком 
државе у економску кризу тај тренд престаје. Конкретно, долази до 
смањења јавних прихода јединица локалне самоуправе, суспендовањем 
њихових законских права учешћа у делу трансфера која даје Републи-
ка. Недостатак средстава настао на изложени начин, јединице локалне 
самоуправе су почеле надомештавати путем повећања локалних ко-
муналних такси,11 задуживањем код банака, неизвршавањем обавеза 
према добављачима, одлагањем реализације дискреционих расхода ве-
заних за капиталне пројекте итд. Ови процеси се неспорно негативно 
реперкутују на функционисање привреде. С тим у вези, повећање ло-
калних такси утицало је на предузетнике, микро и мала предузећа да 
престану да обављају делатност и пређу у сиву економију. Дакле, до-
следна непримена Закона о финансирању локалне самоуправе12 у делу 
којим се уређују трансфери локалним заједницама, довела је у питање 
нормално финансирање јединица локалне самоуправе и негативно се 
реперкутовало на привреду.

У циљу поновне афирмације фискалне децентрализације, дошло 
је до промене Закона о финансирању локалне самоуправе13 којом се 

10 Инфо Сајт, 20.5.2011.
11 Јединице локалне самоуправе су неконтролисано, хипертрофирано повећале 

најважније локалне комуналне таксе: за истицање фирме на пословном простору; 
истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима 
који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене 
површине, бандере и сл.); и држање моторних, друмских и прикључних возила, 
осим пољопривредних возила и машина. Наведену експанзију поменутих прихода 
требало је да спречи Влада користећи овлашћења из Закона о финансирању локалне 
самоуправе. Наиме, чл. 15 ст. 2 поменутог Закона прописано је да ће Влада утврдити 
највиши износ за наведене локалне комуналне таксе на предлог Министарства 
финансија, које ће претходно о томе прибавити мишљење Комисије за финансирање 
локалне самоуправе. Међутим, од 2007. године (почетка примене Закона) до данас, 
Влада није донела уредбу о утврђивању највишег износа и тако омогућила локалној 
самоуправи да претерано оптерети привреду поменутим локалним комуналним 
таксама. Поред тога, Законом о изменама и допунама Закона о финансирању 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 47/11), није прихваћен Владин 
предлог да највиши износ поменутих локалних такси буде утврђен у износу две 
просечне зараде у тој јединици локалне самоуправе, према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за послове статистике.

12 Закон о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 62/06).
13 Закон о изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе 

(Службени гласник РС, бр. 47/11), чл. 3.
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учешће јединица локалне самоуправе у порезу на зараде повећало са 
40% на 80%. Београду, због његове економске снаге утврђена је мања 
припадност – 70% од пореза на зараде, који се плаћа према пребива-
лишту запосленог. Међутим, наведеним променама очекује се, да ће 
развијеније општине имати веће приходе од пореза на зараде било да 
се мере по становнику или као проценат укупних буџетских прихода 
општине. Другим речима, повећање прихода од пореза на зараде свих 
општина за исти проценат има за последицу повећање неједнакости у 
нивоу буџетских прихода што је супротно циљу равномернијег регио-
налног развоја и смањењу неједнакости између општина.14

Поред изложених слабости, повећано учешће јединица локалне 
самоуправе у порезу на зараде негативно утиче и на макроекономску 
стабилност. То ће се десити због тога што јединице локалне самоупра-
ве уз прихватање нових прихода нису преузеле нове функције. Исто-
временим непреузимањем додатних функција, довешће до повећања 
буџетског дефицита на нивоу Републике. Пошто у садашњим условима 
Република нема могућности за повећање пореског оптерећења пореских 
обвезника, нити простора за нова задуживања ради подмиривањња 
широких јавних потреба, неминовно ће доћи до повећања економске 
нестабилности. Решење проблема није могуће брзим непромишљеним 
додељивањем нових функција јединицама локалне самоуправе, јер, 
ове по мом мишљењу, нису способне да у кратком року преузму неке 
значајније функције. Поред изложеног, може се очекивати да ће поре-
ски приходи Републике опадати. Разлог овоме је неминовно снижавање 
царина на увоз производа из Европске уније, док ће мањи приходи од 
ПДВ настати због очекиваног раста извоза итд.

Веће учешће јединица локалне самоуправе у приходима од зарада 
није добро и због тога што је код њих уочена појава вишка запослених 
радника у јавном сектору. Дакле, наведена промена прописа везана за 
повећано учешће јединица локалне самоуправе у приходима од зарада, 
деловаће подстицајно ка нередуцирању броја радника у јавном сектору 
локалне самоуправе у наредном периоду.

Дакле, по мом мишљењу, пре предузимања осетљивих, финансијски 
радикалнијих решења, неопходно је остварити нужне претпоставке. 
У овом случају, потребно је, доследно политички и правно уобличити 
нове веће функције јединицама локалне самоуправе, и истовремено 
стручно ојачати њихов рад, који би гарантовао ефикасније трошење 
средстава на локалном нивоу. До тада би доследна примена Закона о 
финансирању локалне самоуправе (пре последњих промена), везана за 

14 Вид. Милојко Арсић, „Анализа предлога о повећању учешћа локалних заједница у 
порезу на зараде“, Квартални монитор, бр. 24, јануар – март 2011, Београд, стр. 77 
и 78.
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давања трансферних средстава јединицама локалне самоуправе било 
најједноставније и рационално решење.

III Порез на додату вредност и привредни токови

Поремећени привредни односи праћени просечним роковима 
плаћања дужим од четири месеца утицали су на привредне субјекте у 
извршавању законске обавезе плаћања ПДВ.15 Наиме, Законом о ПДВ16 
прописано је да се порез на додату вредност наплаћује унапред (у тре-
нутку издавања рачуна – фактурисања) за робу испоручену купцу или 
услугу извршену за наручица посла. Међутим, пошто су фирме дошле у 
позицију да не могу да се наплате у примереном року од својих дужни-
ка, биле су приморане да улазе у дозвољени или недозвољени минус код 
банака, узимају краткорочне кредите и тим путем се изборе против не-
ликвидности. Дакле, док у оваквим условима привредног живота, банке 
зарађују на камати од датих зајмова привредним субјектима, а држава 
се намири порезом унапред, привредници остају без нужних средста-
ва неопходних за привређивање. Спољне манифестације изложених 
слабости у кретању привредних токова огледају се у томе да су бројни 
обвезници затварали фирме. Прецизније, према истраживањима Уније 

15 На недавно објављеној листи Еуростата, Европског института за студије у привреди, 
просечни рокови наплате потраживања у Србији су 128 дана и овим резултатом 
смо се нашли на последњем месту у Европи. Илустрације ради, рокови за наплату 
потраживањања износе: у Немачкој 18 дана; Француској 24 дана; Шпанији 32 дана; 
Бугарској 44 дана; Словенији 39 дана; Хрватској 34 дана; Македонији 76 дана; 
Босни и Херцеговини 104 дана и Албанији 127 дана. Због оваквих алармантних 
резултата Унија послодаваца је захтевала од државе да законом ограничи рокове 
плаћања још од почетка економске кризе. Конкретне потезе у наведеном правцу 
су предузеле многе земље у ЕУ као и оне у окружењу. Наведени субјекти су у 
циљу увођења реда у систем потраживања, донели конкретне законске пропписе 
или су ажурирали рад државних институција, посебно трговинских судова. С тим 
у вези, у Европском парламенту ће се ускоро гласати да рокови плаћања малих 
и средњих предузећа буду 30 дана, док ће се у случају прекорачења уводити 
затезне камате. У Србији Влада је октобра 2011. год., донела Уредбу о мерама за 
спречавање неблаговременог измиривања новчаних обавеза јавног сектора према 
привредним субјектима. Међутим, јавна предузећа која дугују шест пута више 
новца изузета су овим прописом. То се правда тиме, да су јавна предузећа много 
већи повериоци, него дужници. Недостатак поменуте уредбе је и тај што не важи 
за приватне корпорације и не прописује санкције за прекршиоце прописа. Да 
би се отклониле све наведене слабости Министарство економије и регионалног 
развоја је донело Нацрт Закона о роковима измирења новчаних обавеза. Главни 
циљеви овог Закона су: побољшање ликвидности, транспарентности у пословању, 
изједначавање приватног и јавног сектора и усклађеност са прописима ЕУ и 
најбољом међународном праксом. 

16 Закон о порезу на додату вредност (Службени гласник РС, бр. 84/04, исправка 86/04, 
61/05 и 61/07). 
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послодаваца Србије, због плаћања пореза унапред (у тренутку издавања 
рачуна – фактурисања) за робу испоручену купцу или услугу изврше-
ну за наручица посла, затворено је преко 13.000 фирми у периоду 2008. 
до краја 2010. године. То је разлог да Унија послодаваца захтева про-
мене Закона тако што би се ПДВ наплаћивао у тренутку реализације 
посла (истог дана) или максимално три дана од дана наплате посла. 
Образлажући свој захтев, оно истичу да су у условима светске економ-
ске кризе то урадиле и многе друге савремене државе. Тако су Чешка, 
Словачка, Румунија, Шпанија, Португалија, Естонија решиле ово ауто-
матски, обавезивањем банке којој је достављена профактура са обра-
чунатим износом ПДВ, да у тренутку када новац од дужника легне на 
рачун дате фирме скида износ за ПДВ и пребацује га на рачун државе.У 
предизборној кампањи неке странке су се полазећи од препоруке ЕУ, за-
лагале да се ПДВ наплаћује у тренутку реализације посла само за мала 
и средња предузећа.

При формулисању пореских закона утврђивању есенцијалних 
елемената пореза (пореском предмету, пореској основици, пореском 
обвезнику и пореској стопи) се придаје важан значај, посматрано с 
аспекта стварања оптималног привредног амбијента. Међутим, не 
умањујући значај других пореских елемената, неопходно је истаћи да oд 
висине пореске стопе највише зависи колики ће се приход захватити 
од обвезника. При непромењеној основици примена веће стопе значи 
и прикупљање обилнијих прихода и обрнуто. Пореска стопа је део 
пореске основице, чијом се применом на основицу израчунава порески 
дуг. Пошто се најчешће основица утврђује ад валорем (по вредности) и 
стопа се одређује код највећег броја пореза у процентима (понекад и у 
промилима). Код основица по количини (специфичних основица), стопа 
се утврђује у апсолутном (фиксном) износу, што је проблем у условима 
постојања високе инфлације.

У теорији и пракси се појављују више врста пореских стопа: 
пропорционалне, прогресивне, дегресивне и регресивне. Најчешће се 
примењују пропорционалне и прогресивне стопе. Пропорционалне 
стопе су такве стопе које се са смањењем односно повећањем основице 
не мењају, односно остају исте. Насупрот њима прогресивне стопе 
су такве стопе где се са повећањем основице повећава и стопа. Oвим 
стопама се за порез одваја више него што расту приход и доходаk. 
Код дегресивних стопа са смањењем основица смањују се и стопе. То 
је обрнута прогресија. Међутим, суштина увођења и прогресивних 
и дегресивних стопа је иста, јаче захватање од оних обвезника чија је 
економска снага већа, а заштита слабије имућних обвезника. Другим 
речима, за дегресивне стопе би могли рећи да оне нису посебна врста 
пореских стопа већ један од модалитета прогресивног опорезивања. За 
разлику од прогресивних стопа, код регресивних стопа се са повећањем 
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основице смањују стопе. Због своје неправедности ове се стопе у пракси 
ретко појављују, код неких врста посредних дажбина.

Без обзира на врсте пореских стопа, у теорији и пракси се озбиљно 
анализира значај њихових снижења на привредни живот. Инвеститори 
озбиљно воде рачуна када улажу, да то буде у земљи које имају ниске 
пореске стопе. Повољне (ниске) пореске стопе су озбиљан порески сти-
муланс за пореске обвезнике. Оне одговарају и пореском повериоцу 
(држави), поред осталог и због тога што су са аспекта административ-
них трошкова и трошкова плаћања пореза привлачније од других по-
реских подстицаја.

Када се ради о врстама пореских стопа у пракси су истовремено 
у примени пропорционалне и прогресивне стопе. Међутим, емпиријска 
истраживања последње деценије сугеришу да прогресивне стопе нису 
најпогодније оруђе за прерасподелу друштвеног дохотка, већ је прерас-
поделу друштвеног дохотка оптимално спроводити путем одговарајућих 
и добро таргетираних политика јавних расхода. Ово је нарочито случај 
у условима високих пореских утаја и сиве економије, као што је случај 
у Источној Европи, где су практично све земље у протеклим годинама 
увеле системе пореза на доходак с јединственом пореском стопом (тзв. 
fl at-tax системи). Смањено ослањање на прогресивне пореске стопе и 
синтетичке порезе на доходак грађана у претходним годинама праћено 
је снажнијим ослањањем на опорезивање потрошње, пре свега путем 
ПДВ.17 Природа ПДВ неминовно захтева примену пропорционалне сто-
пе. У контексту изложеног, некада распрострањено мишљење да је ПДВ 
неправичан порез који највише погађа сиромашне слојеве становништва 
је значајно оспорено у новијим економским истраживањима у последње 
две деценије. Новија истраживања сугеришу да је ПДВ значајно мање 
регресиван него што се раније веровало, па чак и благо прогресиван ако 
се посматра цео животни век.18

Постоје и други аргументи у прилог појачавања улоге посредних 
пореза. С тим у вези, се истиче да ће притисак порезне конкуренције 
учинити неатрактивним пораст стопа пореза на доходак, а захтеви за 
праведношћу и бојазан од пораста кријумчарења одвраћат ће порезну 
власт од већих повећања домаћих стопа пореза на потрошњу (као што 
су ПДВ и трошарине).19

17 Нова истраживања данас снажно истичу позитивне особине ПДВ. Оне се огледају 
у томе што је наведени порески облик неутралан, који ствара једнаке услове за све 
активности у привреди. Поред тога, указује се на ефикасност ПДВ у сузбијању сиве 
економије. Најзад, истиче се да је потрошња као основица ПДВ-а мање подложна 
флуктуацијама од дохотка и због тога су приходи од овог пореза стабилнији.

18 Вид. Никола Алтипармаков, „Пореска правичност главних пореских облика у 
Србији“, Квартални монитор, бр. 24, јануар – март 2011, Београд, стр. 85.

19 Вид. Howell H. ZEE, „Светски трендови у порезној политици: Економска перспек-
тива“, Финанцијска теорија и пракса, Загреб, 2005, стр. 240.
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Уопште говорећи, још увек су честе расправе и дилеме у савре-
меним државама да ли се определити за једностопни или вишестопни 
систем ПДВ. С тим у вези, бројни су аргументи и против аргументи за 
једну или другу опцију. Тако, примена једностопног система омогућује 
једноставност опорезивања која омогућује свођење трошкова пореске 
администрације на подношљиву меру. Поред тога, овај систем омогућује 
примену широке пореске основице и смањује дисторзивно дејство поре-
за што се позитивно реперкутује на тржишни начин привређивања. Не-
достатак једностопног система везан за регресивно дејство ПДВ могуће 
је отклањати корективном применом прогресивног пореза на доходак 
грађана и путем давања разних социјалних трансфера сиромашним 
грађанима. Са друге стране, и вишестопни систем ПДВ има својих пред-
ности. Овај систем ефикасније утиче на сузбијање регресивног дејства 
посредних пореза што позитивно психолошки утиче на плаћање поре-
за код бројних сиромашнијих крајњих потрошача који се појављују као 
економски и стварни обвезници.

Наведена расправа о једностопном или вишестопном систему 
ПДВ корисна је у расправама које се воде у Србији поводом нове 
пореске реформе. Наиме, изузетан проблем у Србији јесте високо при-
суство избегавања плаћања пореза.20 Према Анкети о животном стан-
дарду домаћинстава из 2007. године коју је спровела Светска банка по-
реска утаја у области прихода од рада код нас је процењена на преко 
25% оствареног дохотка. С тим у вези, далеко је мање избегавање ПДВ. 
Наиме, за избегавање овог пореза неопходна је организованост током 
читавог производног и продајног ланца. Откривање утаје у било ком 
сегменту повлачи обрачун пореза за све претходне фазе производног 
циклуса. Поред овога, новија истраживања показују да највише новца на 
потрошњу добара по сниженој ПДВ стопи (од 8%) у апсолутним износи-
ма троше богатији грађани чији је апсолутни ниво потрошње највиши. 
То је разлог да највећи део имплицитних ПДВ субвенција (смањење 
буџетских прихода услед опорезивања по сниженој стопи од 8% уместо 
по општој стопи од 18%) управо одлази богатијим грађанима. На осно-
ву изложених истраживања у Србији, ради остваривања правичности и 

20 „На бувљим и робним пијацама у Панчеву, Новом Саду, Нишу и Суботици робу 
свакодневно продаје 4.000 нелегалних продаваца. Само на „бувљаку“ у Панчеву, 
постоји 1.640 тезги. Под претпоставком да свака тезга од њих 4.000 прометује само 
200 евра дневно, то је укупно 800.000 евра, пута 27 дана је 21 милион и 600.000 
евра пута 12 месеци једнако је 259 милиона и 200.000 евра. На 4.000 тезги налази се 
око 200.000.000 евра робе без порекла. Ниједан динар ПДВ-а се не уплати држави. 
Бувљаци и кинески тржни центри постали су берзе за продају робе на велико. 
На њих дневно долази на стотине комбија и камиона. За потребе панчевачком 
бувљака само у Панчеву робу шије око стотину нерегистрованих радионица.“ – 
Милан Кнежевић, „Замена за социјални програм“, Политика, 4. јун 2011.
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ефикасне употребе средстава, могуће је приближавање ка једностопном 
систему ПДВ у наредном периоду постепеним смањивањем листе до-
бара која се опорезује сниженом ПДВ стопом, а да се додатни буџетски 
приходи искористе за повећање програма социјалне помоћи (дечији до-
датак, материјално обезбеђење породице) и за повећање прогресивних 
буџетских расхода (образовање, здравдство).21 Поред тога, неопходно 
је појачано залагање за неутралност ПДВ, његово немешање у тржишне 
токове и издашније приходе обухватом порезом што већег броја добара 
и услуга и редуцирањем ослобођења од плаћања на што мањи број.22

IV Закључак

Алармантна ситуација у привреди Републике Србије се инте-
зивно рефлектује на систем јавних прихода, у којем порези имају цен-
тралну улогу. Имајући у виду да је јавни дуг достигао законом могућу 
дозвољену висину, да нема могућности остваривања озбиљнијих нових 
прихода од тзв. изворних јавних прихода (продајом државне имовине 
и др.), озбиљно испитивање пореског система у предстојећем периоду 
представља неизбежан задатак пореске власти.

У контексту изложеног, пошто је даље пореско оптерећење при-
вреде немогуће, потребно је порески систем усмерити ка праведном 
оптерећењу пореских обвезника, и конципирању пореске структуре 
која ће омогућити прикупљање издашних прихода и истовремено по-
зитивно делoвање на нужну извозну орјентацију привреде, повећање 
инвестиција, запошљавања, решавање проблема дефицита платног би-

21 Вид. Н. Алтипармаков, нав. чланак, стр. 89 и 90.
22 Иницијатори акције „Гласај за бебе“: мрежа Удружења „Родитељ“, Портал „Бебац“, 

сервис „Хало беба“ и Мрежа организација за децу Србије, тражили су укидање ПДВ 
– а и смањење трговачких маржи на опрему и храну за бебе. Прихватајући ову акцију 
Влада је утврдила амандман на Закон о ПДВ којим је предвидела рефундирање ПДВ 
– а за куповину хране и опреме за бебе. Право на рефундацију ПДВ – а може да 
се оствари до износа од 55.000 динара за бебу старости до три године. Несумњиво 
је да се ради о изузетно хуманој акцији и жељом за остваривањем значајног 
демографског циља – помагања наталитету. Међутим, поставља се питање да ли се 
наведени циљ може оптимално остварити путем укидања ПДВ на опрему и храну за 
бебе. По мом мишљењу то је немогуће. Наведена промена прописа ће довести неке 
користи појединцима али ће друштво у целини имати негативне ефекте. Држава ће 
применом ове мере изгубити најмање пет милијарди динара и тако даље повећати 
буџетски дефицит. Због недостатка тржишне конкуренције плодове ове акције ће 
убрати најпре произвођачи и трговци повећањем цена наведених производа. Поред 
њих, профитирати ће и најбогатији родитељи који купују најскупље производе и 
тако највише искористити ово ослобођење од плаћања пореза. Уместо укидања 
ПДВ на опрему и храну за бебе боље је, да се средства из овог извора употребе за 
повећање дечијих додатака и материјалног обезбеђења породице. 
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ланса итд. С тим у вези, неопходно је изградити предвидиви порески 
систем, утемељан на општим правилима који по правилу не сме пореске 
обвезнике да доведе уметним, пореским путем, у различити положај.

Zoran ISAILOVIĆ, PhD
Professor at the Faculty of Law University of Priština

FISCAL REGULATIONS AND ECONOMY

Summary

Wage tax, which is the most benefi cent form of income tax, and value 
added tax are undoubtedly the most important tax revenue in Serbia from 
legal, fi nancial, economic and social point of view. In this paper, the author 
endeavoured to examine valid regulations that govern the aforementioned in-
comes, concerning the functioning of economy.

Considering current achievements in the formulation of fi scal regula-
tions in the Republic of Serbia (compatibility with other modern countries), 
the author devotes his greatest attention to the negative eff ects which current 
legal regulations have on a country’s economy, instigating thereat new solutions 
which would have a substantial infl uence on unrestricted functioning of eco-
nomic laws and would provide optimal economic development. In the multitude 
of discussed issues, the author emphasizes fi scal regulations which in present 
circumstances through its application represent barrier to economic effi  ciency, 
employment growth, saving, investments, export, deterring tax evasion, liquid-
ity of economic entities, and public income distribution.

Key words: fi scal incentives, wage tax, value added tax, tax rate, tax 
evasion, fi scal decentralization.
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ФИСКАЛНИ ТРЕТМАН МОТОРНИХ ВОЗИЛА
И ЊИХОВИХ ВЛАСНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Резиме

Циљ овог рада је да покаже на који начин власници моторних во-
зила, са акцентом на путничке аутомобиле, као најраспрострањенију 
категорију моторних возила, доприносе обезбеђивању финансијских 
средстава у буџет Републике Србије, имајући у виду да скоро сваки пети 
становник Србије поседује регистровано путничко возило. У раду смо 
настојали да прикажемо кроз које фискалне облике, у којим износима и 
на које начине су власници возила у нашој земљи фискално оптерећени. 
Пажња је најпре усмерена на пореске обавезе везане за правни основ 
стицања својине на возилу, а потом на фискалне обавезе које су састав-
ни део поступка регистрације моторног возила. Без доказа о измиреним 
свим фискалним обавезама није могуће извршити регистрацију возила, 
што је услов за њихово коришћење на саобраћајним путевима у Репу-
блици Србији. Упркос броју регистрованих путничких аутомобила, фи-
скални значај главног пореза који их погађа, а то је порез на употребу мо-
торних возила је ипак релативно мали, с обзиром на присутну старосну 
структуру моторних возила у Србији и умањења пореза по том основу. 
Сем тога, у раду је указано на различите екстерне трошкове који су по-
везани са бројем путничких возила на саобраћајним путевима.

Кључне речи: акциза на моторна горива, еколошка такса, локална ко-
мунална такса, моторна возила, порез на употребу мо-
торних возила, регистрација возила.
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I Уводне напомене

Како пословни, тако и приватни разлози довели су временом 
до тога да је великом броју људи живот постао готово незамислив без 
употребе аутомобила. Већи комодитет, могућност прилагођавања соп-
ственим потребама, временске уштеде и ефикаснији превоз до жељеног 
одредишта само су неке од предности коришћења путничких аутомо-
била.

Број регистрованих путничких аутомобила у Републици Србији 
у 2010. години износио је 1.567.114, од чега у Београдском региону 
468.939 путничких аутомобила.1 Међутим, може се ипак запазити пад 
броја први пут регистрованих друмских моторних возила у Републи-
ци Србији. Тако је у IV кварталу 2010. године у Републици Србији број 
први пут регистрованих путничких аутомобила износио 46.173, а у IV 
кварталу 2011. године – 31.478 (град Београд: IV квартал 2010. године – 
13.794, док у IV кварталу 2011. године – 8.554 путничких аутомобила).2

Уколико имамо у виду да је процењен број становника на дан 
1.1.2011. године, према подацима Републичког завода за статистику, 
7.276.195 (без података за АП Косово и Метохију), то значи да је скоро 
сваки пети становник Србије власник регистрованог путничког ауто-
мобила.

Међутим, употреба путничких возила повезана је са различитим 
проблемима, од изазивања саобраћајних незгода, гужви на путевима, 
тешкоћа око налажења паркинг места у градовима, па све до повећаног 
загађивања ваздуха емисијама угљен-моноксида, сумпор-диоксида, оло-
ва и других тешких метала и на тај начин угрожавања животне средине 
и здравља људи.3 У том смислу, могу се уочити четири основне групе 
екстерних трошкова изазваних растућим бројем путничких и других 
моторних возила у друмском саобраћају:4 (1) еколошки трошкови због 
загађивања ваздуха емисијама штетних гасова услед коришћења ау-
томобила и других моторних возила, као и потребом да се обезбеде 
различити уређаји за пречишћавање ваздуха; (2) трошкови изазвани 
саобраћајним удесима, и то трошкови лечења и рехабилитације учесни-

1 Извор: Министарство унутрашњих послова, а према званично објављеним 
подацима Републичког завода за статистику – Саобраћај и везе, од 27.12.2011. 
године.

2 Саопштење – Статистика саобраћаја и телекомуникација, Републички завод за ста-
тистику, број 52 од 2.3.2012.

3 Г. Илић-Попов, Еколошки порези, Правни факултет Универзитета у Београду, Бео-
град, 2000, стр. 153.

4 S. Smith, Тaxation and Transport, Environmental Taxes and Charges, IFA Seminar Papers, 
Vol. 18d, Kluwer Law International, Th e Hague−London, 1995, стр. 55–56.
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ка у саобраћају, као и исплате премија осигурања за лица која су жртве 
у саобраћају, односно у случају оштећења имовине (аутомобила и сл.);
(3) индиректни трошкови узроковани саобраћајним колапсима, односно 
преоптерећењем у саобраћају (време проведено у аутомобилу у градској 
саобраћајној гужви могло је да се искористи за обављање неке актив-
ности која доноси зараду, односно приход); и (4) трошкови коришћења 
саобраћајне инфраструктуре, који подразумевају маргиналне трошкове 
оштећења путева услед њихове учестале употребе.

Поврх тога, ту су и бројне фискалне дажбине које, непосредно или 
посредно, погађају власнике путничких аутомобила, као и осталих мо-
торних возила.

II Пореске обавезе код стицања права својине
на путничком аутомобилу

Различити су правни основи и начини на које једно лице може 
да стекне власништво путничког возила (купопродаја употребљаваног 
аутомобила, испорука од стране произвођача или увозника, наслеђе или 
поклон). Начин стицања права својине опредељује пореске обавезе које 
ће тим поводом лице имати према фискусу државе.

У случају стицања права својине на употребљаваном моторном 
возилу (тј. возилу које је најмање једанпут било уписано у прописани ре-
гистар на територији Републике Србије5) на основу купопродајног уго-
вора, продавац, односно преносилац права је у обавези да плати порез 
на пренос апсолутних права, по стопи од 2,5% на процењену вредност 
путничког аутомобила.6 Када лице плати порез, надлежни порески ор-
ган својим печатом оверава предметни купопродајни уговор, и тек онда 
будући власник може, подношењем порески овереног купопродајног уго-
вора и друге потребне документације да у Министарству унутрашњих 
послова изврши пренос власништва на употребљаваном путничком ау-
томобилу, односно другом моторном возилу.

Могуће је да право својине на употребљаваном моторном возилу 
лице стекне и путем поклона или наслеђем, када је у обавези да плати 
порез на наслеђе, односно порез на поклон.7 За обвезника који се на-
лази у другом наследном реду у односу на оставиоца или поклонодавца, 
порез се плаћа по стопи од 1,5%, док обвезници који су у трећем на-

5 Чл. 14, ст. 4 Закона о порезима на имовину − ЗПИ, Службени гласник РС, бр. 80/02, 
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11 и 78/11.

6 Чл. 23, ст. 1, тач. 4), чл. 25, ст. 1 и чл. 30 ЗПИ. Процењена вредност моторног возила 
је она по постојећем каталогу Ауто-мото Савеза Србије.

7 Чл. 14, ст. 2 ЗПИ.
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следном реду или који нису уопште у сродству са оставиоцем, односно 
поклонодавцем, порез на наслеђе и поклон плаћају по стопи од 2,5%.

И у случају пореза на пренос апсолутних права, и код пореза на 
поклон, закон допушта могућност да купац, односно лице на које је пре-
нето апсолутно право супсидијарно јемчи за плаћање пореза на пренос 
апсолутних права, односно пореза на поклон.8 У пракси је, по правилу, 
увек купац, односно поклонопримац тај који плаћа ове порезе, иако је 
законски порески обвезник продавац, односно поклонодавац.

Најзад, ту су и ситуације куповине новог аутомобила, када је по-
рез на додату вредност урачунат у продајну цену аутомобила.9 Пореску 
основицу за обрачунавање пореза на додату вредност код промета ау-
томобила произведених у Републици Србији, у случајевима када промет 
врши произвођач аутомобила–обвезник ПДВ-а, чини укупна накнада 
коју обвезник ПДВ прима или треба да прими за наведени промет.10 
Међутим, прометом добара који би подлегао обавези плаћања ПДВ-а 
не сматра се, између осталог, промет путничких аутомобила за који при 
набавци обвезник ПДВ-а није имао право на одбитак претходног поре-
за, у потпуности или сразмерно.11 За извршени промет путничког ауто-
мобила, обвезник ПДВ-а нема обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ-а, 
већ ће се на тај промет платити порез на промет апсолутних права, 
сходно одредбама Закона о порезима на имовину, о чему је напред било 
више говора.12

У случају увоза путничких аутомобила, уколико нису предвиђене 
царинске олакшице и царинска ослобођења, наплаћује се и порез на до-
дату вредност, и царина.13 Треба имати у виду да је питање права на увоз 
возила регулисано Уредбом о увозу моторних возила.14 Наиме, возило 
може да се увезе уколико је произведено у складу са одређеним пропи-
саним техничким стандардима и условима, чију контролу испуњености 
проверава надлежни царински орган у царинском поступку.15

8 Чл. 42, ст. 1 ЗПИ.
9 Чл. 4, ст. 1 и чл. 23, ст. 1 Закона о порезу на додату вредност − ЗПДВ, Службени 

гласник РС, бр. 84/04, 86/04, 61/05 и 61/07.
10 Мишљење Министарства финансија РС, бр. 413–00–01224/2011–04 од 26.12.2011. 

године.
11 Чл. 6, ст. 1, тач. 2 ЗПДВ и чл. 29, ст. 1, тач. 1 ЗПДВ.
12 Мишљење Министарства финансија РС, бр. 413–00–1116/2011–04 од 24.11.2011. 

године; Мишљење Министарства финансија РС, бр. 413–00–1938/2009–04 од 
16.9.2009. године. 

13 Чл. 7 и 19 ЗПДВ. Такође, вид.: Царински закон, Службени гласник РС, бр. 18/10.
14 Уредба о увозу моторних возила, Службени гласник РС, бр. 106/05.
15 Чл. 4 Уредбе о увозу моторних возила.
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Ови порези би се могли окарактерисати као „чисто фискални по-
рези“, пошто се везују искључиво за поседовање (власништво) возила, 
без обзира на то да ли ће се такво возило уопште убудуће користити.

III Фискалне обавезе везане за регистрацију путничког
аутомобила

Путнички аутомобил мора да буде прописно регистрован, а то 
значи да је за њега од стране надлежног државног органа (Министар-
ства унутрашњих послова) издата саобраћајна дозвола, регистарске 
таблице и регистрациона налепница,16 како би могао да учествује у 
саобраћају.17 У том смислу, лице (правно или физичко) на чије име се 
моторно возило региструје има обавезу да плати порез на употребу мо-
торних возила, и то приликом сваке (годишње) регистрације, односно 
код издавања саобраћајне дозволе, односно регистрационе налепнице. 
Регистрација возила не може да се врши без доказа о плаћеном порезу 
на употребу моторних возила, у прописаном износу.18

Уколико је, евентуално, аутомобил власништво два (или више) 
лица, он се може регистровати на име само једног од власника (уз са-
гласност других сувласника која је дата у писменој форми и оверена од 
стране суда или другог надлежног органа).19 Са пореског аспекта, то 
значи да ће само оно лице на кога је аутомобил регистрован имати за-
конску обавезу да плати прописани износ пореза на употребу мотор-
них возила. На који начин ће потом сувласници регулисати своје односе 
поводом плаћеног пореза, ствар је њиховог договора (право регреса и 
др.).

Порез на употребу моторних возила се плаћа за период од једне 
године, у износима који се усклађују у децембру месецу индексом по-

16 Саобраћајна дозвола је јавна исправа (решење) која са регистрационом налепни-
цом даје право на коришћење возила у саобраћају за време важења регистрационе 
налепнице. Регистарска таблица је ознака на возилу којом се означава да је возило 
уписано у јединствени регистар возила, док је регистрациона налепница ознака 
којом се одређује да возило може да учествује у саобраћају у одређеном времен-
ском року. Вид.: чл. 7, ст. 1, тач. 93), 94) и 95) Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима, Службени гласник РС, бр. 41/09, 53/10 и 101/11.

17 Чл. 268, ст. 1 Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
18 Чл. 6 Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара − ЗПУДНД, Служ-

бени гласник РС, бр. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 
106/09, 95/10, 101/10, 24/11 и 100/11.

19 Чл. 271, ст. 2 Закона о безбедности саобраћаја на путевима; чл. 4, ст. 2 Правилника 
о регистрацији моторних и прикључних возила, Службени гласник РС, бр. 69/10, 
101/10, 53/11 и 22/12.
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трошачких цена за претходних дванаест месеци, према подацима репу-
бличке организације надлежне за послове статистике.20 У погледу ви-
сине пореза на употребу моторних возила, не прави се разлика да ли 
је власник возила правно или физичко лице, већ се порез плаћа према 
радној запремини мотора, те усклађени износи овог специфичног по-
реза у 2012. години износе за путничке аутомобиле до 1.150 cm3 − 1.030 
РСД; преко 1.150 до 1.300 cm3 − 2.010 РСД; преко 1.300 до 1.600 cm3 − 
4.440 РСД; преко 1.600 до 2.000 cm3 − 9.110 РСД; преко 2.000 до 2.500 
cm3 − 45.000 РСД; преко 2.500 до 3.000 cm3 − 91.200 РСД и за путничке 
аутомобиле преко 3.000 cm3 − 188.490 РСД.21 Наведени износи умањују 
се за путничке аутомобиле преко навршених пет година старости, и то: 
15% (за возила старости преко пет до осам година), 25% (за аутомобиле 
старе преко осам до 10 година), 40% (ако је старост аутомобила преко 
10 година), односно за аутомобиле старости 20 и више година, порез 
на употребу моторних возила износи 20% од прописаног износа овог 
пореза.22 Сем тога, Законом је предвиђено додатно умањење прописа-
ног износа пореза за 50% (поред умањења по основу старости возила), 
ако су у питању возила којима се обавља ауто-такси превоз, као и за 
специјална возила за обуку кандидата за возаче са уграђеним дуплим 
ножним командама.23 Порез на употребу моторних возила не плаћају: 
војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и инвалиди рада са 80 или 
више процената телесног оштећења; војни инвалиди, цивилни инвали-
ди рата и инвалиди рада код којих постоји телесно оштећење које има 
за последицу неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више 
процената; и здравствене установе за санитетска возила за превоз бо-
лесника на дијализи и за возила која служе за трансфузију крви.

У ситуацији када лице у току године стекне право својине на већ 
регистрованом моторном возилу (што значи да је претходни власник 
приликом регистрације платио прописани износ пореза на употребу 
моторних возила), оно нема обавезу да – зато што је дошло до промене 
власништва – поново плаћа овај порез до истека периода за који је ауто-
мобил регистрован. Наиме, нови власник ће платити порез на употребу 
моторних возила првог наредног пута када на своје име буде регистро-
вао аутомобил. Другим речима, код овог пореза није од значаја промена 
власништва, већ акт регистрације возила.24

20 Чл. 27а, ст. 1 ЗПУДНД. 
21 Чл. 4, ст. 1 ЗПУДНД. Вид.: Усклађени динарски износи пореза на употребу, држање 

и ношење добара (за 2012. годину), Службени гласник РС, бр. 100/11.
22 Чл. 4, ст. 3–4 ЗПУДНД.
23 Чл. 5, ст. 3 ЗПУДНД.
24 Мишљење Министарства финансија РС, бр. 413–00–2007/2009–04 од 27.8.2009. го-

дине.
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Поставља се, пак, питање шта се дешава када је лице купило или 
на други начин стекло право својине на регистрованом аутомобилу 
(и период регистрације још увек траје), али је дотадашњи власник, по 
неком законском основу,25 био ослобођен од плаћања пореза на упо-
требу моторних возила. У том случају, постоји законска обавеза новог 
власника да плати порез на употребу моторних возила, у износу који је 
сразмеран периоду од његовог стицања права својине на возилу па до 
истека регистрације.26 Примера ради, лице је дана 1.10.2012. године од 
особе са инвалидитетом, код које постоји телесно оштећење које има 
за последицу неспособност доњих екстремитета ногу од 60 процената, 
купило путнички аутомобил Peugeot 407 радне запремине мотора 2.200 
cm3, који је регистрован за период од 30.1.2012. до 30.1.2013. године. 
Оно ће бити у обавези да плати само припадајући део прописаног поре-
за за дату категорију возила, за период од 1.10.2012. до 30.1.2013. године, 
дакле 15.000 РСД (односно трећину од укупног законом прописаног из-
носа од 45.000 РСД).

Уколико се догоди да пре истека важења регистрације путнички 
аутомобил буде уништен у саобраћајном удесу, плаћени порез на упо-
требу моторног возила се не сматра више плаћеним порезом, те по том 
основу власник – обвезник не може да тражи повраћај пореза.27

Приликом регистрације, поред захтева за издавање саобраћајне 
дозволе, односно регистрационе налепнице власник возила мора, између 
осталог, да поднесе и доказ о измиреним царинским и пореским обаве-
зама за возило; доказ о уплати прописаних трошкова за регистрацију 
возила (административне таксе; накнаде за саобраћајну дозволу; накна-
де за регистрациону налепницу; накнаде за коришћење путева; накна-
де за загађивање околине и комуналне таксе).28 То значи да приликом 
регистрације власник возила треба да плати, поред пореза на употребу 
моторних возила, још неке фискалне дажбине.29

За различите радње везане за поступак регистрације возила про-
писане су различите републичке административне таксе, као, на при-
мер, за захтев за издавање саобраћајне дозволе, потврде о привременој 
регистрацији или регистрационе налепнице – 650 РСД, за издавање 
саобраћајне дозволе или регистрационе налепнице – 750 РСД, итд.30 То 

25 Чл. 5 ЗПУДНД.
26 Чл 5а, ст. 3 ЗПУДНД.
27 Чл. 5а, ст. 1 ЗПУДНД.
28 Чл. 5, ст. 4 Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила.
29 Упор.: Effi  cient Transport Taxes and Charges, European Conference of Ministers of Trans-

port, OECD, Paris, 2000, стр. 53–57.
30 Тарифни број 41, Закон о републичким административним таксама, Службени глас-

ник РС, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 
35/10, 50/11 и 70/11.
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значи да, без обзира на тип возила, његову радну запремину и старост, 
власник мора да плати 1.400 РСД на име административних такси како 
би му била издата саобраћајна дозвола, те да би своје возило могао да 
користи на саобраћајним путевима у Републици Србији.

Власници моторних возила, уз захтев за упис у јединствени ре-
гистар возила, односно за издавање регистрационе налепнице, морају 
да приложе и доказ о плаћеној накнади за употребу јавног пута, и то 
у једнократном износу за 12 месеци унапред. Ова годишња накна-
да уведена је, на основу овлашћења садржаног у чл. 18, ст. 1 Закона о 
јавним путевима,31 Уредбом о висини годишње накнаде за моторна и 
прикључна возила32 и чија средства служе за финансирање изградње и 
реконструкције, као и за одржавање и заштиту јавног пута.33 Висина 
накнаде за моторна и прикључна возила је опредељена према радној 
запремини путничког возила, и у 2012. години прописани су следећи 
годишњи износи: до 900 cm3 − 140 РСД; преко 900 до 1.350 cm3 − 160 
РСД; преко 1.350 до 1.800 cm3 − 690 РСД; преко 1.800 до 2.500 cm3 − 
1.380 РСД; преко 2.500 до 3.150 cm3 − 2.060 РСД; преко 3.150 cm3 − 3.670 
РСД. Средства од ове накнаде представљају приход буџета општине.34 
Уколико власник пре истека периода од 12 месеци отуђи возило, нови 
власник неће имати обавезу да поново плати накнаду за временски пе-
риод за који је она плаћена од стране претходног власника.35

Такође, власник има обавезу да плати и локалну комуналну таксу 
за држање моторних друмских и прикључних возила.36 Износ ове так-
се варира у зависности од јединице локалне самоуправе, с тим што не 
може да пређе највиши износ који, на предлог Министарства финансија, 
утврђује Влада Републике Србије.37 Илустрације ради, локална ко-
мунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, 
када су у питању путнички аутомобили креће се, према радној запре-
мини њихових мотора, између 300 РСД и 4.000 РСД на подручју града 
Краљева,38 односно између 800 РСД и 5.500 РСД у граду Јагодини,39 итд. 

31 Закон о јавним путевима − ЗЈП, Службени гласник РС, бр. 101/05, 123/07 и 101/11.
32 Уредба о висини годишње накнаде за моторна и прикључна возила, Службени глас-

ник РС, бр. 8/12.
33 Чл. 16–17 ЗЈП.
34 Чл. 21, ст. 1 ЗЈП.
35 Чл. 6, ст. 1 Уредбе о висини годишње накнаде за моторна и прикључна возила.
36 Чл. 15, ст. 1, тач. 3 Закона о финансирању локалне самоуправе − ЗФЛС, Службени 

гласник РС, бр. 62/06 и 47/11.
37 Чл. 15, ст. 2 ЗФЛС. 
38 Одлука о локалним комуналним таксама (Тарифни број 3), Службени лист града 

Краљева, бр. 24/09 и 7/11.
39 Одлука о локалним комуналним таксама (Тарифни број 3), Службени гласник града 

Јагодина, бр. 4/10, 9/10 и 11/11.
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За град Београд ова такса се утврђује годишње у износу од 6.960 РСД, с 
тим што се такса умањује за одређени проценат, у зависности од радне 
запремине, и то за путничка возила: до 1.150 cm3 − за 90%, преко 1.150 
до 1.300 cm3 − за 70%; преко 1.300 до 1.600 cm3 − за 60%; преко 1.600 
до 2.000 cm3 − за 50%; преко 2.000 cm3 − за 35%.40 Такса се не плаћа за 
возила за која се не плаћа накнада за употребу путева, сходно Закону о 
јавним путевима, о чему ће доцније бити више говора.

Законом о заштити животне средине уведена је накнада за зага-
ђивање животне средине,41 а средства остварена од ове накнаде су 
у висини од 40% приход буџета Републике Србије, а у висини од 60% 
приход буџета јединица локалне самоуправе.42 Ова накнада је, између 
осталог, предвиђена и за загађивања која потичу од возила на моторни 
погон.43 Ова дажбина се плаћа Фонду за заштиту животне средине пре 
подношења захтева за регистрацију возила, и то у једнократном износу 
унапред за период од 12 месеци, обухватајући и месец у коме се врши 
регистрација.44 Обвезник накнаде за возила на моторни погон је власник 
возила на чије се име региструје моторно возило. Врло је комлексан на-
чин обрачунавања поменуте накнаде, јер се прописани јединични износ 
накнаде за појединачну врсту возила множи одговарајућим коректив-
ним коефицијентима, који зависе од врсте мотора и погонског горива, 
радне запремине мотора и година старости возила.45 Затим се висина 
накнаде усклађује годишње са индексом потрошачких цена према пода-
цима републичке организације надлежне за послове статистике.46 При-
мера ради, усклађени износи накнаде за возила на моторни погон за 
2012. годину47 су за возила радне запремине мотора од 1.301 до 2.000 
cm3 старости до 5 година, са погонским горивом бензин-дизел – 991 
РСД, а ако имају мотор на безоловни бензин, накнада је скоро два и по 
пута нижа и износи 398 РСД. За возило исте радне запремине мотора, 
али које је старости преко 20 година и са мотором бензин-дизел накнада 

40 Локална комунална такса у Београду – Тарифни број 14, доступно на адреси: http://
www.mena.rs, 16.4.2012.

41 Чл. 85 Закона о заштити животне средине − ЗЗЖС, Службени гласник РС, бр. 
135/04.

42 Чл. 85, ст. 5 ЗЗЖС.
43 Чл. 85, ст. 4 ЗЗЖС.
44 Чл. 20, ст. 1–2 Уредбе о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде 

за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и 
плаћања накнаде − Уредба о врстама загађивања, Службени гласник РС, бр. 113/05, 
6/07, 8/10, 102/10 и 15/12.

45 Чл. 14–16 Уредбе о врстама загађивања.
46 Чл. 21, ст. 1 Уредбе о врстама загађивања.
47 Правилник о усклађеним износима накнада за загађивање животне средине, Служ-

бени гласник РС, бр. 22/12.
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износи 1.487 РСД, а ако користи безоловни бензин као погонско гориво 
накнада је опет више него двоструко нижа, тј. износи 595 РСД. Уз оп-
шти закључак да је накнада већа уколико је већа радна запремина мото-
ра (што важи и у случају пореза на употребу моторних возила, годишње 
накнаде за употребу јавних путева и др.), из напред наведеног можемо 
посебно да закључимо да се са старошћу возила значајно повећава из-
нос накнаде (нпр. од 991 РСД за возило старости до 5 година, на 1.487 
РСД за возило исте радне запремине мотора, исте врсте мотора и истог 
погонског горива, али које је старије од 20 година), као и да је накнада 
значајно нижа уколико возило има мотор на безоловни бензин (нпр. за 
возило радне запремине мотора преко 2.001 до 3.000 cm3, старости до 
5 година, накнада износи 555 РСД ако оно има безоловни мотор, а уко-
лико као погонско гориво користи бензин-дизел накнада је 1.388 РСД). 
Објашњење се налази у томе што је накнада за возила на моторни по-
гон по својој природи еколошка и, у том смислу, стимулише се употре-
ба оних возила која користе погонско гориво које је најмање еколошки 
штетно, као и новијих аутомобила код којих су емисије штетних гасова 
мање и који често имају у еколошком смислу боље техничке перфор-
мансе (нпр. уграђени каталитички конвертори).48

IV Дажбине везане за употребу путничких возила

1. Акциза на моторна горива

Уколико власник свој путнички аутомобил ставља у употребу, 
јасно је да има и одређене издатке везане за куповину моторног гори-
ва. Тако он постаје и обвезник акцизе на нафтне деривате.49 Акцизе се 
најчешће уводе на производе за којима је тражња значајна и ценовно 
нееластична, па је отуда очекивани порески приход издашан. У случају 
деривата нафте, потрошач купујући погонско гориво за своје возило и 
плаћајући акцизу посредно плаћа за трошкове одржавања јавних путева 
које користи. Постоје разне дилеме око тога да ли би повећање пореза на 
моторна горива, који је уграђен у цену бензина, могло да има ефекта на 
смањење коришћења (па и власништва) путничких аутомобила и пре-
лазак на алтернативне, јевтиније начине превоза до жељене дестинације 

48 Вид.: Environmental Taxes in OECD Countries, OECD, Paris, 1995, стр. 61. Упор.: Pos-
sible Increase in Environmental Taxes − Environmental Eff ects and Revenue Potential, 
ODIN, Ministry of Finance and Customs.

49 Треба имати у виду да ова фискална дажбина није чврсто територијално везана 
само за подручје Републике Србије, с обзиром на то да гориво може да буде 
напуњено и у другој земљи, када се возило користи на путевима суседне или неке 
друге земље.
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(на пример, коришћење градског превоза или железничког саобраћаја), 
а што би за последицу у ширем смислу имало ублажавање еколошких 
проблема који се појачавају са прекомерном употребом аутомобила и 
других моторних возила и емисијама издувних гасова у атмосферу.50 
Међутим, више цене бензина утичу на произвођаче да пројектују таква 
моторна возила, која имају економичнију потрошњу горива, па су отуда 
и еколошки прихватљивија, што итекако може да утиче на одлуку о из-
бору при куповини новог аутомобила.

Уочава се диференцирано опорезивање различитих врста мотор-
них горива, у зависности од количине сумпора и олова у гориву. Еко-
лошки разлози објашњавају због чега је безоловни (тзв. „зелени“) бензин 
у пореском смислу прихватљивије третиран. Такође, праве се разли-
ке у опорезивању бензина и дизел-горива, у зависности од њихових 
квалитативних обележја. Илустрације ради, Директивом 2003/96/ЕЗ51 
су утврђене, између осталих, и минималне стопе акциза на енергенте 
који се користе за погон моторних возила, и то за: оловни бензин – 421 
ЕУР/1.000 л, безоловни бензин – 359 ЕУР/1.000 л, дизел – 330 ЕУР/1.000 
л, итд. Међутим, према предлозима за измену ове Директиве52, земље-
чланице ЕУ имају обавезу да до 1. јануара 2015. године прилагоде сто-
пе акциза у смислу уједначавања акцизе на безоловни бензин и ди-
зел, и свођења на исти износ од 359 ЕУР на 1.000 л. Другим речима, 
предвиђено је да се у наредном периоду минимална акциза на дизел го-
риво поступно повећава да би се изједначила са акцизом на безоловни 
бензин, и то према следећој динамици: 1. јануар 2010. године: безоловни 
бензин – 359 ЕУР/1.000 л, а дизел – 330 ЕУР/1.000 л; 1. јануар 2012. го-
дине: безоловни бензин – 359 ЕУР/1.000 л, а дизел – 340 ЕУР/1.000 л, и 
1. јануар 2015. године: безоловни бензин – 359 ЕУР/1.000 л и дизел – 359 
ЕУР/1.000 л. Изједначавање минималног акцизног оптерећења на бен-
зин и дизел гориво само је први корак у плановима Европске уније да 
ублажи дисторзије које су различите цене деривата нафте, под утицајем 
разлика у акцизном оптерећењу, изазвале у структури понуде и тражње. 
Наиме, тражња је померена ка релативно јефтинијим дериватима, пре 
свега дизелу, што за последицу има да на тржишту постоји релативан 
вишак бензина.53

50 S. Smith, нав. рад, стр. 57–59.
51 Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community 

framеwork for the taxation of energy products and electricity, Offi  cial Journal of the Eu-
ropean Union L 283 of 31.10.2003.

52 Proposàl for a Council Directive amending Directive 2003/96/EC restructuring the 
Community framework for the taxation of energy products and electricity, European 
Commission, COM/2011/0169 FIN.

53 М. Бисић, „Акцизе“, у: Г. Илић-Попов (ур.), Пореско саветовање – правни и рачуно-
водствени аспекти Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2012.
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У Србији бензин и дизел се почев од 2001. године, па до данас 
опорезују специфичним акцизама, чији су износи у том периоду више 
пута не само усклађивани, већ и реално мењани. Потреба повећања при-
хода буџета условила је, примера ради, да су током 2009. године акцизе 
на бензин и дизел у два наврата реално повећане. У јануару 2011. године 
уведена је различита висина акцизе у зависности од врсте бензина и ди-
зела. Практично је ниво акциза на бензине и дизеле из увоза утврђен на 
вишем нивоу, док је износ акцизе на течни нафтни гас повећан тако да 
компензује мањи раст акциза на бензине и дизеле из домаће производње 
у односу на стопу раста цена у 2010. години. После бурне реакције увоз-
ника и последичне интервенције Европске комисије, акцизе на бензине 
и дизеле изједначене су на вишем нивоу у јуну 2011. године. Актуелни 
износи специфичних акциза у јануару 2012. године у Републици Србији 
износе: за моторни бензин − 49,60 РСД/л и за дизел гориво − 37,07 РСД/
л.54 Износи специфичне акцизе се усклађују годишње са стопом раста 
цена на мало у претходној години. Имајући у виду напред наведена пра-
вила у Европској унији, очигледно је да ће се и у Србији неминовно по-
ставити питање уједначавања пореског оптерећења између различитих 
врста моторних горива.

2. Накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног 
објекта (путарина)

При коришћењу путничког аутомобила, односно другог возила 
на путевима лице неретко долази у обавезу да плати тзв. путарину, 
односно посебну накнаду за употребу јавног пута, његовог дела или 
путног објекта.55 У основи ове накнаде стоји фискални разлог, а то је 
обезбеђивање дела финансијских средстава потребних за изградњу и 
реконструкцију путева. Њено плаћање није везано за чињеницу влас-
ништва, већ за коришћење, односно употребу одређеног пута или 
његовог дела, те се зато она плаћа не само за моторна возила која су 
регистрована на територији Републике Србије, већ и за моторна возила 
стране регистрације која се крећу одређеним јавним путем.

Ова накнада није буџетски приход, већ приход Јавног предузећа 
„Путеви Србије“, но чињеница је да она представља финансијско 
оптерећење за кориснике возила (у овом случају, дакле, не нужно за 
њихове власнике). Висину ове накнаде утврђује управљач јавног пута 
(тј. јавно предузеће, привредно друштво или предузетник, који су реги-

54 Чл. 9 Закона о акцизама, Службени гласник РС, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 
43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11 и 101/11.

55 Чл. 17, тач. 5) ЗЈП.
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стровани за обављање делатности управљања јавним путем), уз саглас-
ност Владе Републике Србије (ако је у питању државни пут56) или скуп-
штине општине, односно града (за општински пут).57 Висина путарине 
зависи од категорије возила и од карактеристичне деонице аутопута.58  
У начелу, плаћа се на наплатним станицама Јавног предузећа „Путеви 
Србије“. Међутим, накнада се може плаћати и куповином месечне или 
годишње претплатне карте, коју издаје ово Јавно предузеће, која сад-
ржи податке о деоници аутопута, категорији возила, регистарском броју 
возила и времену важења претплатне карте.59

Путарина се не плаћа за моторна возила полиције, војске, хит-
не помоћи, возила под пратњом, возила професионалних ватрогас-
них јединица, возила особа са инвалидитетом, возила организација 
која окупљају особе са инвалидитетом. По одобрењу надлежног Јавног 
предузећа, ова накнада се не плаћа ни за моторна возила републичке 
инспекције за државне путеве и републичке инспекције за друмски 
саобраћај, возила предузећа која обављају послове одржавања и зашти-
те јавног пута за чије коришћење се плаћа путарина, нити за возила за 
превоз лица и материјалних добара у оквиру домаћих или међународних 
хуманитарних акција.60

3. Комунална такса за коришћење простора за паркирање
моторних возила на обележеним местима

Уколико власник своје регистровано путничко возило користи, 
јасно је да често долази и у ситуацију да исто паркира, и тада за њега 
настаје нова фискална обавеза, у виду плаћања комуналне таксе за 
коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних 
возила на уређеним и обележеним местима.61 Исправније је ипак рећи 
да таксу плаћа корисник обележене јавне површине (тј. паркинг места), 
а њиме се сматра возач, који не мора нужно да буде и власник регистро-

56 Уредба о категоризацији државних путева, Службени гласник РС, бр. 14/12; Уред-
ба о критеријумима за категоризацију државних путева, Службени гласник РС,
бр. 37/09.

57 Чл. 18, ст. 3-4 ЗЈП. Актуелни износи путарина у Србији могу се наћи на адреси: 
http://www.amss.org.rs.

58 Вид.: тач. 1 Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела 
или путног објекта (путарина), Службени гласник РС, бр. 56/06, 42/07, 126/07, 20/08 
и 12/09.

59 Вид.: тач. 14 Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог 
дела или путног објекта (путарина).

60 Чл. 24–25 ЗЈП.
61 Чл. 15, ст. 1, тач. 13 ЗФЛС. 
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ваног путничког возила. Међутим, уколико се догоди да ова локална 
комунална такса не буде плаћена, у целости или делимично, услед чега 
долази до одређеног прекршаја који је праћен одговарајућом новчаном 
казном, обавезу да плати не само таксу, већ и припадајућу камату и нов-
чану казну имаће лице на којег је возило регистровано, тј. власник, без 
обзира које лице је такав прекршај начинило (и независно од тога како 
ће власник и корисник касније регулисати међусобни однос поводом 
насталих трошкова).

Такса се плаћа сразмерно времену коришћења уређеног и обеле-
женог места за паркирање. Илустрације ради, на подручју града Београ-
да ова такса износи 33,00 РСД за паркирање путничких возила за сва-
ку започету временску јединицу паркирања.62 Међутим, могуће је и да 
се такса плаћа за коришћење посебно обележеног места за паркирање 
једног возила одређеног корисника, те она за једно паркинг место изно-
си дневно 460 РСД (за време од 7 до 17 h), односно 1.526 РСД (за време 
од 0 до 24 h).63 У том случају такса се плаћа унапред, најмање у квар-
талном периоду. Уколико више корисника заједнички користи посебно 
обележени паркинг простор, висина утврђене обавезе распоређује се на 
све кориснике у истом износу.

Таксу за паркирање возила не плаћају војни инвалиди, цивил-
ни инвалиди рата и инвалиди рада са 80 или више процената телесног 
оштећења или код којих постоји телесно оштећење које има за последи-
цу неспособност доњих екстремитета (ногу) од 60 или више процената, 
ако им возило служи за личну употребу или под условима под којима су 
ослобођени од плаћања накнаде за јавне путеве.

V Закључак

На основу свега изложеног, закључујемо да су моторна возила из-
ложена бројним фискалним дажбинама, уведеним не само пореским, 
већ и различитим непореским законима, што уноси нетранспарентност 
у њихов фискални третман. Власници моторних возила, без обзира да 
ли су у питању нова или употребљавана путничка возила и независно 
од тога да ли је реч о правним или физичким лицима, у обавези су да 
плаћају различите специфичне порезе, накнаде и таксе (администра-
тивне, комуналне и регистрационе), уколико желе да региструју своје 
возило и користе га на саобраћајним путевима у Републици Србији. 
Очигледно да ови додатни издаци у буџетима власника путничких воз-

62 Локална комунална такса у Београду – Тарифни број 5, http://www.mena.rs, 
16.4.2012.

63 Доступно на адреси: http://www.mena.rs, 16.4.2012.



ПОРЕСКО ПРАВО Право и привреда

682

ила представљају „цену“ коју треба платити држави за употребу ауто-
мобила за приватне и пословне потребе. Останимо, макар, у уверењу 
да неки будући законодавац неће доћи на идеју да уведе посебну на-
кнаду на саобраћајну гужву, настојећи да на тај начин савременог чове-
ка преоријентише на друге видове саобраћаја у градовима, већ да ће се 
саобраћајни колапси решавати неким другим, нефискалним мерама.

Gordana ILIĆ-POPOV, PhD
Professor at the Faculty of Law University of Belgrade

FISCAL TREATMENT OF MOTOR VEHICLES AND 
THEIR OWNERS IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Summary

Th e aim of this paper is to show how vehicle owners, with emphasis on 
passenger cars, as most widespread category of motor vehicles, contribute to 
the provision of funds in the budget of the Republic of Serbia, bearing in mind 
that almost every fi ft h citizen of Serbia has registered a passenger car. In this 
work we attempted to show how the owners of vehicles in our country are fi s-
cally burdened. Attention is fi rst directed to the tax liability related to the legal 
basis for acquiring ownership of the vehicle, then the fi scal obligations that are 
part of the registration of motor vehicles. Evidence of settled all fi scal obliga-
tions is a precondition for vehicles᾽ registration and their use on roads in the 
Republic of Serbia. Despite the number of registered passenger cars, the fi scal 
importance of the main taxes that aff ect them is still relatively small, given the 
present age structure of motor vehicles in Serbia and corresponding tax deduc-
tions. Moreover, the paper points out the various external costs that are linked 
to the number of cars on road traffi  c.

Key words: excise on motor fuels, ecological duty, local utility taxes, motor 
vehicle tax, motor vehicles, vehicle registration.
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НЕОПХОДНОСТ РЕФОРМЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ 
СРБИЈЕ

Резиме

Свака реформа пореског система у земљи са високим учешћем сиве 
економије би заправо морала да крене од сређивања стања у пореској 
управи. Обезбеђење јавних прихода уз смањење обима сиве економије 
захтева обавезно унапређење ефикасности у раду пореске управе. Резул-
тати рада пореске управе су показатељ способности и презентације 
легитимности политичке странке на власти, јер између пореске управе 
и пореске политике постоји узајамна повратна веза. Једноставно, ефи-
касна пореска политика не може се применити нити егзистирати без 
ефикасне пореске управе.

Управо резултати рада Пореске управе Републике Србије говоре 
у прилог неопходности предузимања реформе у циљу побољшања ефи-
касности рада ове управе, смањења буџетског дефицита, смањења сиве 
економије, и, уопште, ради унапређења пословног окружења.

Кључне речи: реформа, пореска управа, порески информациони систем, 
сива економија.

I Увод

Непредузимање свеобухватне реформе Пореске управе у Репу-
блици Србији, изоштрило је слабости у њеном раду и довело до не-
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сметаног деловања корупције и високог учешћа сиве економије. Ин-
ституционална реформа, која укључује и реконструкцију рада пореске 
управе (кадровску, организациону, техничку), изузетно је важна и за 
привлачење страних улагања. Уколико је пореска управа неефикасна, 
најбољи закон се може усвојити, али се неће применити или ће се по-
грешно примењивати и давати мање приходе од планираних. Штета од 
неефикасне управе је велика, пошто држава остаје без потенцијалних 
јавних прихода. Функционисање законске регулативе се не може успеш-
но реализовати без одговарајуће техничке опремљености и унапређења 
метода рада пореске управе, поготово њених контролних органа. По-
реска управа захтева јасну стратегију која превасходно обухвата: 
увођење пореског информационог система; сталну обуку пореског 
особља, посебно оних запослених који обављају послове контроле чије 
стручне квалифи кације и искуство морају да обезбеђују потребно ра-
чуноводствено знање. Ефикасно извршење послова контроле захтева 
кадровски стручну и информатички опремљену организацију, односно 
успостављање територијално повезаног јединственог пореског инфор-
мационог система електронске обраде података.

II Резултати досадашњих реформи пореске управе

Реформа Пореске управе у Србији започета је још 1990-их година 
формирањем јединствене републичке пореске управе којој су повере-
ни послови утврђивања, наплате и контроле јавних прихода. Следећи 
тај реформски задатак крајем 1991. године усвојен је Закон о контроли, 
утврђивању и наплати јавних прихода.1 Пре започете фискалне реформе 
порески поступак обављале су републичке и општинске управе прихода 
(за физичка лица) и Служба друштвеног књиговодства (за правна лица). 
Промена је наступила у организацији управе прихода укидањем оп-
штинских управа прихода и формирањем управе, односно дирекције за 
послове јавних прихода. Послови контроле утврђивања и наплате јавних 
прихода за правна лица су из Службе друштвеног књиговодства (СДК) 
премештени у новоформирану дирекцију за послове јавних прихода. На 
тај начин је успостављена слабија контрола највећег дела јавних прихода 
јер новоформирани републички орган за послове јавних прихода није 
имао територијално повезан информациони систем електронске обра-
де података, без којег је тешко постићи ефикасност у наплати прихода. 
До те промене поступак контроле утврђивања и наплате јавних при-
хода обављао је СДК на јединствен и ефикасан начин уз информатичку 

1 Закон о контроли, утврђивању и наплати јавних прихода (Службени гласник РС, 
бр. 76/91).
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подршку опреме за обраду података. Исхитреност и неприпремљеност 
у премештању тих послова у циљу формирања јединствене републичке 
пореске управе у пракси је утицала на отварање простора за раст сиве 
економије, нестабилност и недостатак јавних прихода. Дакле, тадашња 
реформа пореске управе de facto је била непотпуна, а по остварењу 
циљева остала недовршена.

Функционисање законске регулативе се не може успешно реали-
зовати без одговарајуће техничке опремљености и унапређења метода 
рада пореске управе, поготово њених контролних органа, са струч-
но специјализованим особљем и савременом опремом, организацијом 
по функционалном методу (наплата, контрола, утврђивање, обука, 
едукација пореских обвезника). Наиме, пореска управа захтева јасну 
стратегију са приоритетима. Полазна основа мора да буде да је пореска 
управа најбитнија фискална институција у земљи.

Што се тиче метода пореске контроле и управљања радом Пореске 
управе у протеклом периоду нису наступиле значајније промене. С обзи-
ром на недостатак информационог пореског система нису постојале ни 
могућности за примену квантитативних, селективних и секторских ме-
тода контроле. Порески поступак се одвија без техничко територијалне 
повезаности пореских органа у обради података и управљању порезима 
између организационих јединица/филијала.

Није решено ни питање политичке аутономије пореске управе, а 
да би се достигао тај циљ потребно је много напора и политичких сло-
бода. Недостатак одговарајуће унутрашње контроле рада пореске упра-
ве, укључујући и рад надлежног министарства (тумачења и мишљења), 
благотворно делују на несметано одвијање сиве економије. Порез се не 
плаћа на нелегалне трансакције, а делимично или у целини се избега-
ва и плаћање на легалне. Највише се избегава плаћање доприноса за 
социјално осигурање. Пореска дисциплина је остала слаба, а у дискри-
минисаном положају су порески обвезници који редовно извршавају 
пореске обавезе у односу на оне што избегавају плаћање пореских оба-
веза.

III Споразум о стабилизацији и придруживању са ЕУ

Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању са 
Европском унијом, Србија се обавезала да ће током процеса придруживања 
свој унутрашњи правни систем ускладити са важећим правним нормама 
Европске уније (у даљем тексту: EУ).2 Све одредбе Споразума имају 

2 Споразум о стабилизацији и придруживању (Службени лист РС, бр. 83/2008).



ПОРЕСКО ПРАВО Право и привреда

686

за циљ увођење нових регулатива у прелазном периоду у трајању од 
шест година. У Споразуму, у поглављу који се односи на „Политике 
сарадње“, важно место заузима члан 100, којим се Србија обавезала да ће 
успоставити сарадњу у области опорезивања, укључујући мере усмерене 
ка даљој реформи фискалног система и реструктуирању Пореске управе 
ради ефективније наплате јавних прихода и борбе против пореске 
утаје и штетне пореске конкуренције. Сарадња ће такође обухватити и 
побољшање транспарентности и борбу против корупције укључујући и 
размену информација са државама чланицама ЕУ у циљу спречавања 
утаје пореза.

У октобру 2008. године усвојен је Национални програм за ин-
теграцију Србије у ЕУ (НПИ). Крајем 2009. године Влада Србије 
усвојила је текст измењеног и допуњеног НПИ, који сада implicite сад-
ржи и поглавља у вези са реформама у областима обухваћеним тзв. 
„критеријумима из Копенхагена“ и критеријумом способности земље 
да преузме обавезе из чланства у Унији, актуелним стањем и планови-
ма у процесу припреме националне верзије правних тековина ЕУ, и два 
анекса са конкретизацијом законодавних активности за период 2010–
2012. године. Заправо, почетак примене Споразума о стабилизацији и 
придруживању (ССП) од стране Србије корак је на европском путу ка 
уређенијем и стабилнијем друштву. Применом ССП започео је и про-
цес извештавања о испуњености НПИ од стране ЕУ, којим се прати 
примена ССП и законодавне реформе неопходне за процес европске 
интеграције.

Имајући у виду позитивне оцене о напретку Србије изнете у 
објављеним документима Европске комисије: Стратегији проширења 
за 2009–2010. годину; Извештају о напретку Србије у процесу европ-
ских интеграција за 2009. годину и у Извештају о напретку Србије у 
испуњавању економских критеријума у процесу приступања ЕУ за 
2011. годину; општи закључак је да је Србија у погледу привред-
них критеријума остварила ограничени напредак ка успостављању 
функционалне тржишне привреде.3 Посвећено је недовољно пажње 

3 Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the 
European Parliament and the Council, Enlargement Strategy and Main Challenges 2009–
2010, COM (2009) 533 fi nal, Brussels, 14.10.2009; Conclusions on Serbia, extract from 
the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, 
Enlargement Strategy and Main Challenges 2009–2010, COM (2009) 533 fi nal; European 
Commission, Commission Staff  Working Document, Serbia 2010 Progress Report (accom-
panying the Communication from the Commission to the European Parliament and the 
Council, Enlargement Strategy and Main Challenges 2010–2011, COM (2010) 660), SEC 
(2010) 1330, Brussels, 9 November 2010; Directorate-General for Economic and Finan-
cial Aff airs, Progress towards meeting the economic criteria for accession: the assessments of 
the 2011 Progress Reports and Opinion (Serbia), European Economy, Occasional Papers 
85, Brussels, 2011.
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делотворној примени постојећих закона и процени њихових ефеката, 
тако да је in corpore свеукупна реформа остала спора. Посебно је нужно 
побољшати транспарентност, непристрасност, професионалност и од-
говорност. Остварен је мали напредак у борби против корупције, орга-
низованог криминала и прања новца, који су и даље озбиљан проблем. 
Правоснажне пресуде у случајевима корупције су ретке, а извештаји 
о сумњивим трансакцијама у вези са прањем новца углавном су огра-
ничени на банкарски сектор, а број покренутих истрага и изречених 
пресуда у случајевима прања новца остао је мали. Удео сиве економије 
остао је висок што изискује даље напоре у јачању административних 
капацитета, укључујући настављање рада на увођењу јединственог 
пореског информационог система.

Борба са разним видовима корупције захтева поред спољне и јаку 
и независну унутрашњу контролу у пореској управи, чији резултати би 
били доступни на увид јавности.

Реструктуирање пореске управе има важну улогу јер су фискална 
стабилност и побољшање стања јавних финансија битне компоненте 
макроекономске стабилности. У том смислу, приоритет у наредном 
периоду је усклађивање пореских прописа са ЕУ пореским директивама 
и реорганизација пореске управе уз увођење пореског информационог 
система.

IV Слабости у примени Закона о пореском поступку
и пореској администрацији

Закон о пореском поступку и пореској администрацији усвојен 
крајем 2002. године мењао се 15 пута уз бројне исправке.4 Промене 
пореских прописа би се свакако морале вршити на основу анализа о 
финасијским, социјалним и пореско-техничким ефектима тих проме-
на. Тиме би се ограничиле могућности од брзих и честих измена за-
конских одредби, што је непожељно и за пореске обвезнике и за по-
реску администрацију. Практично, обавеза владе би требало да буде да 
послови измене закона и припреме пореске управе на те измене буду 
осмишљени и студиозни.

У Закону о пореском поступку и пореској администрацији постоје 
одредбе које нису потпуне у области контроле и/или које се никада нису 
ни примениле:

4 Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Службени гласник РС, бр. 
80/2002, 84/2002 – испр., 23/2003 – испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. 
закон, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. 
закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – испр.).
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– једна од очигледних слабости је непотпуност формулације 
одредбе члана 41 са аспекта целисходне и потпуне контроле. 
Пореска пријава за порез по одбитку је извештај који порески 
платац, односно порески посредник, подноси Пореској управи, 
у којем су садржане информације о обрачунатом и плаћеном 
порезу по одбитку, са називом и бројем уплатног рачуна јавних 
прихода на који је тај порез уплаћен. Дакле, та пореска пријава 
садржи само информацију али не и доказ о уплати пореза и 
доприноса (извод банке). Самим тим су и поступак контроле 
и утврђивања чињеница, извођење и оцена доказа, непотпуни 
(члан 43);

– предвиђену унакрсну процену пореске основице из одредбе 
члана 59 је тешко спровести без информатичке опремљености 
контролних органа Пореске управе. Имајући у виду недостатке 
у погледу опремљености Пореске управе мало ко би могао по-
веровати да је било могуће применити наведену одредбу члана 
59: „Метода унакрсне процене пореске основице користи се за 
утврђивање основице пореза на доходак грађана. Основица по-
реза утврђује се као разлика између вредности имовине на крају 
и на почетку календарске године умањена за износ пријављеног 
дохотка и за вредност имовине прибављене средствима стеченим 
наслеђем, поклоном или на други законит бестеретан начин, као 
и за износ прихода који подлежу опорезивању порезом на до-
ходак грађана а који не улазе у опорезивање годишњим порезом 
на доходак грађана, за коју то порески обвезник, односно друго 
лице истиче и о томе пружи одговарајуће материјалне доказе“;

– такође, никада се није применила ни предвиђена индицијарна 
метода за утврђивање минималног пореза на доходак грађана 
из одредбе члана 61. Овом одредбом је прописано да порез на 
доходак грађана не може бити мањи од износа израчунатог на 
основу формуле по којој се одређени индекси примењују на 
факторе који представљају индиције луксузног животног стила 
пореског обвезника;

– одредба члана 164 која се односи на порески информацио-
ни систем и садржај програма развоја тог система остала је 
непримењена;

– после једне деценије од усвајања Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији по свему судећи одредба члана 186 
која се односи на пријаву за евиденцију имовине, чини се да је 
била чиста демагогија. Према тој одредби, порески обвезник, 
физичко лице и предузетник, био је дужан да у року од десет 
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месеци од дана почетка примене овог закона поднесе Пореској 
управи пријаву за евиденцију укупне имовине у земљи и ино-
странству, ако је њена вредност већа од 20.000.000 динара. По-
рески обвезник, физичко лице и предузетник, чија је имовина 
већа од 10.000.000 динара, али не прелази 20.000.000 динара, 
може да поднесе пријаву за евиденцију имовине, што значи да 
и не мора.

V Објављивање највећих пореских дужника

Према Обавештењу Пореске управе Србије од 6.1.2012. године 
до наплате пореских прихода од највећих дужника није дошло због 
последње измене Закона о пореском поступку и пореској управи, 
између осталог, и члана 7 којим је регулисано да дуг пореског обвез-
ника не представља тајну, а да Закон ступа на снагу 7.1.2012. године, те 
се код појединих обвезника из законских разлога није могла спровести 
редовна ни принудна наплата из следећих разлога:5

– услед приватизације и реструктурирања, јер се према члану 20ж 
Закона о приватизацији (Сл. гласник РС, број 38/2001, 18/2003, 
45/2005, 123/2007), од дана доношења одлуке о реструктурирању 
до дана доношења одлуке о окончању реструктурирања, не 
може против субјекта приватизације, односно над његовом 
имовином, спровести принудно извршење нити било која мера 
поступка извршења ради намирења потраживања. Одлука о 
реструктурирању има снагу извршне исправе. Тиме се и по-
ступак принудног извршења који је у току прекида. За оног ко 
покрене поступак извршења (било редовне или принудне на-
плате) према члану 64а Закона о приватизацији предвиђена је 
новчана казна у износу од 100.000 до 300.000 динара за при-
вредни преступ;

– за све обвезнике који имају дуг по основу јавних прихода а 
који се налазе у поступку стечаја, од дана покретања стечајног 
поступка не може Пореска управа против стечајног дужни-
ка, односно над имовином тих обвезника, водити принудно 
извршење, сходно Закону о стечају (Сл. гласник РС, број 104/09), 
већ је управа дужна да прекине поступак принудне наплате;

– услед репрограма, према којем је велики број обвезника поднео 
захтев за одлагање плаћања пореског дуга, у складу са чланом 
73 Закона о пореском поступку и пореској управи. Репрограмом 

5 Обавештење, Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, 
6.1.2012. год., Београд, доступно на адреси: www.poreskauprava.gov.rs, 1.4.2012.
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се утврђују нови рокови доспећа, с тим да је могуће одобри-
ти нови рок до највише 12 месеци. Уколико порески обвезник 
чији је дуг репрограмиран редовно измирује рате репрограма 
не може се водити поступак принудне наплате.

Правна лица према Списку највећих дужника правних лица на 
дан 30.12.2011. године, који је на свом веб сајту објавила Пореска упра-
ва, укупно дугују 210.832.251.020 динара, а нека од њих су и активна, по-
пут: Градског саобраћајног предузећа Београд, Ј.К.П.; Србијашума, Ј.П.; 
Верано моторса, д.о.о.; Ниш експреса, а.д; Крушика, а.д.; Заставе оружје, 
а.д.; Слободе, а.д.; Милана Благојевића – наменска; Хемијске индустрије 
Зорка, д.о.о.; Монтере, д.о.о.

Затим, зачуђује колико је неефикасан поступак стечаја који траје 
10 година када су у питању: Беобанка, а.д., Београдска банка, а.д., Ин-
вест банка, а.д, Астра банка, а.д., Славија банка, а.д. и Рад, г.п.

Према Списку Пореске управе предузетници укупно дугују 
4.297.284.856 динара, те се поставља питање, имајући у виду њихову 
неограничену пословну одговорност, како то да у поступку принудне 
наплате није дошло до заплене и продаје и непословне покретне имо-
вине и њихових непокретности, што се односи и на богате појединце 
или политичке функционере – физичка лица, која су се нашла на Спи-
ску највећих дужника – физичких лица, као што су Бутуровић Ратко, 
Ђорђевић Војин, Родић Радисав, Триван Горан, Савовић Маргит, Зарић 
Родољуб, Зарић Јела, Ранковић Слободан. Физичка лица укупно дугују 
2.749.465.577 динара.

VI Зашто реформисати Пореску управу?

Искуство свих досадашњих пореских реформи у већини земаља је 
недвосмислено је потврдило sensus communis да између пореске управе 
и пореске политике постоји узајамна повратна веза. Једноставно, добра 
пореска политика не може се применити нити егзистирати без ефикасне 
пореске управе. У условима када економија постаје све отворенија на 
међународном пољу, питање ефикасности пореске управе је изузетно 
значајно као компонента фискалне политике у макроекономском оквиру.6

Оцена стања и уопште резултати рада пореске управе су, без сумње, 
круцијални елемент, односно показатељ способности и презентације ле-
гитимности политичке странке на власти.7

6 Хасиба Хрустић, „Нове тенденције у реформи пореске администрације“, Правни 
живот, бр. 10/2002, стр. 371–383.

7 Хасиба Хрустић, Фискални федерализам у свету и наша искуства, Привредни пре-
глед, Београд, 2002.
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Најважнији разлози за предузимање реформе Пореске упра-
ве Србије су: повећање пореских прихода у циљу смањења буџетског 
дефицита; неопходност техничке модернизације пореског поступка 
коришћењем информатичке опреме, која би допринела повећању ефи-
касности у раду и смањењу трошкова наплате јавних прихода; смањење 
корупције, али и утицаја политичких странака на рад пореске управе.

Основна карактеристика ефикасне пореске управе је обезбеђење 
наплате законом утврђених пореских обавеза. Тај примарни задатак би 
се морао обављати без политичког утицаја и корупције. Да би постигле 
тај циљ многе земље су кроз реформу пореске управе: извршиле измене 
пореских закона тако да буду што јаснији и једноставнији; успоставиле 
су критеријуме за мерење рада пореске управе, укључујући и остварење 
наплативости јавних прихода, оцену квалитета пружања услуга и нивоа 
остварених трошкова; развиле су професионална тела за обуку поре-
ске управе; успоставиле су функцију унутрашње контроле рада путем 
шифрираних персоналних приступа за обављање задатака за особље 
пореске управе ради провере да ли се порески поступак примењује на 
прописан начин, што је утицало на побољшање дисциплине и смањење 
корупције.

VII Заштита од политичког утицаја

Заштита од политичког утицаја је значајна мера за функционисање 
пореског система. Зато је важно ко врши и које врсте контроле се спро-
воде над радом пореске управе. Да ли контролу рада пореске управе 
врше посебна владина тела или агенција или се контрола рада остварује 
путем контроле трошкова. Јединствена примена пореских закона, одно-
сно наплата законски утврђених пореза би требало да буде основно по-
лазиште у администрирању пореза на начин којим се подржава профе-
сионализам и интегритет институције пореске управе.

У многим земљама су кроз спроведену реформу пореске упра-
ве извршене и промене у управљању пореском управом кроз обавез-
но доношење годишњих програма рада од стране саме управе, који 
укључује план остварења пореских прихода, број ревизија, услуга по-
реским обвезницима, примену усвојених стандарда у раду, итд. На орга-
низационом нивоу неке земље су покушале да побољшају функционал-
но извештавање владе путем честих подношења извештаја. Предуслов 
за ову меру је био функционисање пореског информационог система, 
који може да пружи поуздане и брзе статистичке податке из различитих 
извора у комбинацији са одговарајућим показатељима.

Једна од најзначајнијих тенденција у новим реформама пореке 
управе је да се пореској управи да већа аутономност у извршавању за-
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датака. Недавно спроведене реформе пореске управе у неким земљама 
истакле су значајна питања услед којих се инсистира на повећању 
аутономије пореске управе.

Ефикасност пореске управе се често дефинише као утицај рада 
пореске управе на порески гап, односно на разлику између остварених 
и потенцијалних пореских прихода. Економичност се у већини земаља 
најчешће мери учешћем трошкова пореске управе у наплаћеним поре-
ским приходима. У том смислу, реформом пореске управе многе земље 
су покушале да побољшају функционално извештавање владе путем че-
стих подношења извештаја о раду пореске управе.8 Тако се данас готово 
све земље чланице ОЕЦД баве оценом рада пореске управе путем оба-
везног праћења рада кроз подношење извештаја о раду и предузимању 
мера за унапређење рада пореске управе. О праћењу и оцени рада поре-
ске управе постоје различити показатељи: износ наплаћених пореских 
прихода у односу на планиране; учешће трошкова у наплаћеним по-
реским приходима, односно економичност рада пореске управе; однос 
између броја пореских обвезника или броја пореских пријава и броја 
запослених у пореској управи; утврђене грешке кроз плаћене камате 
пореским обвезницима, резултате жалбеног поступка; број откриве-
них прекршаја; квалитет услуга према пореским обвезницима, односно 
став пореских обвезника о раду пореске управе, број жалби, приговора; 
итд.9

Став пореских обвезника о томе да ли се закони примењују на 
коректан начин, да ли су благовремено информисани о променама и да 
ли су сви подвргнути истом пореском третману је важан показатељ о 
раду пореске управе. Други аспект је обављање рада на професиона-
лан начин који је заснован на закону, истраживање става пореских об-
везника у смислу њихових очекивања. За оцену квалитета рада поре-
ске управе све више је значајна оцена пореских обвезника. У ту сврху 
се може користити и статистика о броју жалби, приговора, просечном 
трајању жалбеног постушка, учесталости грешки пореских органа која 
се утврђује кроз резултате жалбеног поступка, број добијених пресуда 
на суду, плаћеним каматама пореским обвезницима од стране пореске 
управе, и итд.

8 Вид. Centre for Tax Policy and Administration, Principles of Good Tax Administration, 
OECD, 2001.

9 Centre for Tax Policy and Administration, General Administrative Principles–Principles 
of Good Tax Administration–Practice Note, Tax guidance series, Prepared by the OECD 
Committee of Fiscal Aff airs Forum on Strategic Management Caveat, 21 September, 
2001.
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VIII Политички утицај – искуства у одабраним земљама

У неким развијеним земљама је омогућен известан степен 
хијерархијске аутономије пореске управе да би се онемогућио политич-
ки утицај и пристрасна контрола над радом ове управе, односно над 
применом пореских закона или третманом према посебним групама 
пореских обвезника. Примера ради, тадиционално, пореска управа у 
Великој Британији дужи низ година је тако организована да има завидан 
ниво независности од политичког утицаја, што је одлика хиерархијске 
аутономије. Трезор, чији послови су по структури рада идентични по-
словима министарства финансија у другим земљама, има контролу над 
радом пореске управе (Th e lnland Revenue and of Customs and Excise) и 
право да прописује упутства и инструкције у обављању послова поре-
ске управе.

У Аустралији, Комесеријат за порезе ужива такође одређен сте-
пен аутономије у обављању послова из своје надлежности. Улога владе 
у пословима администрирања је ограничена на припрему предлога за-
кона, док су послови утврђивања, наплате и контроле пореске обавезе у 
искључивој надлежности Комесаријата.

Федерална пореска администрација – Служба за унутрашње при-
ходе у САД (Th e Internal Revenue Service – IRS) организационо је део 
Трезора и о резултатима свог рада извештава Секретаријат Трезора у 
циљу ближе координације између пореске политике и наплате прихода. 
У пракси, Служба за унутрашње приходе има независност у обављању 
послова из своје надлежности на начин да Трезор не врши контролу 
њеног рада и не утиче на примену метода утврђивања, наплате или кон-
троле пореза.

IX Закључак

Grosso modo, ново време са сложенијим изазовима и растом глоба-
лизације изискује потребу за пореском управом са флексибилном 
структуром која би била оспособљена за ефикасније извршавање 
својих задатака. Обезбеђење јавних прихода уз смањење обима сиве 
економије захтева обавезно унапређење ефикасности у раду Пореске 
управе Србије. У циљу остварења планираног обима јавних прихода 
послови контроле су изузетно значајни, јер без ефикасно организоване 
функције контроле и интегрисаног информационог система се не може 
ни очекивати успешно функционисање пореског система. Ургентан 
изазов је свакако како у наредним годинама остварити пореске приходе 
за реалну подршку буџетских расхода уколико се не изврши хитна 
реформа Пореске управе.
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Борба са корупцијом је de facto тешка али есенцијална. Она захтева 
поред спољне и јаку и независну унутрашњу контролу у оквиру Поре-
ске управе, чији резултати би били доступни на увид јавности. Подраз-
умева јаку улогу суда, институције од поверења и оспособљено особље 
са одговарајућим зарадама и признањем за залагање у отклањању тих 
девијација у привредном и друштвеном животу.

Hasiba HRUSTIĆ, PhD
Director of the Center for Law and Financial Research, Belgrade

THE NECESSITY OF TAX ADMINISTRATION 
REFORM OF SERBIA

Summary

Th is paper analyses the importance improving of thе tax administra-
tion in Serbia. We are now witnessing the implementation of a new concept 
regarding the role of the tax administration in a democratic society. Results 
of performance of the tax administration is a crucial presentation indicator in 
enhancing the legitimacy and effi  ciency of the political group in power. Th e tax 
administration should promote and provide a uniform application of the tax 
laws. It is now widely acknowledged that tax law or tax policy is only as good 
as its administration. In tax reform there is a strict and clear interrelationship 
between good tax policy and tax administration. Simply, good tax policy cannot 
exist without good tax administration.

Key words: reform, tax administration, tax information system, gray 
economy.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Чланак не би требало да буде дужи од 16 страна од 28 редова са 66 
знакова у реду, односно 28.800 знакова, фонт Times New Roman 12. 

Чланак на српском језику треба да буде писан ћирилицом, осим 
страних речи и речи на латинском језику, које се пишу латиницом и 
курзивом (косим словима, односно италик). 

Чланак мора да на почетку садржи резиме, са основном садржи-
ном и резултатима рада, као и кључне речи на српском језику, а на крају 
такође резиме и кључне речи на енглеском језику. Резиме може да има 
највише 15 редова, док кључних речи може да буде највише седам. 

Наслов чланка се пише на средини, великим словима. Наслови 
унутар чланка морају да имају следећи формат.

1) Први ниво наслова – на средини; нумерација: римски број (нпр. 
I, II, III, итд.); прво слово велико, а остала мала.

2) Други ниво наслова – са леве стране; нумерација: арапски број 
са тачком (нпр. 1., 2., 3., итд.); прво слово велико, а остала 
мала.

3) Трећи ниво наслова – са леве стране; курзив (коса слова, ита-
лик); нумерација: мало слово азбуке са затвореном заградом 
(нпр. а), б), в), итд.); прво слово велико, а остала мала.

4) Четврти ниво наслова – са леве стране; нумерација: арапски 
број са затвореном заградом (нпр. 1), 2), 3), итд.); прво слово 
велико, а остала мала.
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Пример:

I Појам

1. Терминологија

а) Терминологија у упоредном праву

1) Немачко право

Чланак се предаје у електронском облику.
Редакција часописа задржава право да чланак прилагоди једин-

ственим стандардима уређивања и правописним правилима српског и 
енглеског језика.

ПРАВИЛА ЦИТИРАЊА

1. Књиге

а) Књиге се цитирају на следећи начин:
име аутора, презиме аутора, наслов дела наведен курзивом, евенту-
ално редни број издања, место издања, година издања, скраћеница 
стр., број стране.
Пример: Мирко Васиљевић, Трговинско право, 9. издање, Београд, 

2006, стр. 100.
Roy Goode, Commercial Law, 3rd edition, London, 2004, стр. 
429.

б) Када се цитира књига више аутора, њихова имена и презимена се 
раздвајају зарезом.
Пример: Драгиша Слијепчевић, Слободан Спасић, Коментар Закона 

о стечајном поступку, Београд, 2006, стр. 67.
Hubert de Vauplane, Jean-Pierre Bornet, Droit des marchés 
fi nanciers, 3e édition, Paris, 2001, стр. 243.

в) Књига коју је неко лице приредило као уредник се цитира тако што 
се након његовог имена и презимена у загради наводи ознака „уред-
ник“ или скраћеница „ур.“, односно одговарајућа ознака на језику на 
ком је књига објављена.
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Пример: Мирко Васиљевић (уредник), Акционарска друштва, берзе 
и акције, Београд, 2006, стр. 27.
Fidelis Oditah (editor), Th e Future for the Global Securities Mar-
ket, Oxford, 1996, стр. 74.
Heinz-Dieter Assmann, Rolf A. Schütze (Hrsg.), Handbuch des 
Kapitalanlagerechts, München, 1990, стр. 55.

г) Када се цитира једна књига одређеног аутора, код поновљеног 
цитирања се наводи прво слово имена са тачком и презиме, након 
чега се додаје скраћеница нав. дело курзивом, потом стр. и број стра-
не.
Пример: М. Васиљевић, нав. дело, стр. 102.

R. Goode, нав. дело, стр. 431.

д) Када се цитира више књига истог аутора, код поновљеног цитирања 
се наводи прво слово имена са тачком и презиме, након чега се на-
води пун наслов књиге курзивом, потом стр. и број стране.
Пример: Н. Јовановић, Емисија вредносних папира, стр. 107.

2. Чланци

а) Чланци се цитирају на следећи начин:
име аутора, презиме аутора, отворени наводници, назив чланка, за-
творени наводници, назив часописа курзивом, број и година издања, 
скраћеница стр., број стране.
Пример: Зоран Арсић, „Учешће у скупштини акционарског дру-

штва“, Право и привреда, бр. 1–4/2005, стр. 23.
Klaus J. Hopt, „Aktionärskreis und Vorstandsneutralität“, Zeit-
schrift  für Ünternehmens– und Gesellschaft srecht, Nr. 4/1993, 
стр. 535.

б) Када се цитира чланак више аутора, њихова имена и презимена се 
раздвајају зарезом.
Пример: Бошко Живковић, Катарина Вељовић, „Квалитет корпо-

ративног управљања и тржиште корпоративне контроле у 
условима транзиције“, Право и привреда, бр. 1–4/2005, стр. 
43.
Michael C. Jensen, William H. Meckling, „Th eory of the Firm: 
Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Stucture“, 
Journal of Financial Economics, Vol. 3, 1976, стр. 307.
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в) Када се цитира један чланак одређеног аутора, код поновљеног 
цитирања се наводи прво слово имена са тачком и презиме, након 
чега се додаје скраћеница нав. чланак курзивом, потом стр. и број 
стране.
Пример: В. Радовић, нав. чланак, стр. 164.

г) Када се цитира више чланака истог аутора, код поновљеног цитирања 
се наводи прво слово имена са тачком и презиме, отворени наводни-
ци, пун наслов чланка, затворени наводници, потом стр. и број стра-
не.
Пример: В. Радовић, „Стечајни исплатни редови“, стр. 184.

д) Рад, односно чланак објављен у оквиру зборника радова или књиге, 
коју је неко друго лице приредило као уредник, се цитира на следећи 
начин:
име аутора, презиме аутора, отворени наводници, назив чланка, за-
творени наводници, ознака „у:“, име уредника, презиме уредника, на-
зив зборника радова, односно књиге, евентуално редни број издања, 
место издања, година издања, скраћеница „стр.“, број стране.

Пример: Небојша Јовановић, „Отварање и затварање привредних 
друштава“, у: Мирко Васиљевић (уредник), Акционарска 
дру штва, берзе и акције, Београд, 2006, стр. 307.

3. Прописи

а) Прописи се цитирају на следећи начин:
пун назив прописа, отворена заграда, гласило у коме је пропис 
објављен курзивом, број гласила и година објављивања, затворена 
заграда, скраћеница чл., ст., тач., односно пар. и број одредбе.
Пример: Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС, бр. 

125/2004), чл. 15.

б) Ако ће наведени закон поново бити цитиран у раду, приликом првог 
цитирања се после броја гласила и године објављивања наводи 
скраћеница под којом ће се пропис даље појављивати.
Пример: Закон о регистрацији привредних субјеката (Службени глас-

ник РС, бр. 55/2004 и 61/2005; даље у фуснотама: ЗРПС), чл. 
3 ст. 1.
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в) Члан, став и тачка прописа означава се скраћеницама чл., ст. и тач., а 
параграф скраћеницом пар.
Пример: чл. 24 ст. 1 тач. 5 или пар. 14.

г) Приликом поновљеног цитирања одређеног прописа наводи се његов 
пун назив, односно скраћеница уведена приликом првог цитирања, 
скраћеница чл., ст., тач. или пар. и број одредбе.
Пример: Закон о привредним друштвима, чл. 7.

ЗРПС, чл. 25.

д) Прописи на страном језику се цитирају на следећи начин:
пун назив прописа преведен на српски језик, година објављивања, 
односно усвајања, отворена заграда, пун назив прописа на оригинал-
ном језику курзивом, евентуално скраћеница под којом ће се пропис 
даље појављивати, затворена заграда, скраћеница чл., ст., тач. или 
пар. и број одредбе.
Пример: немачки Трговачки законик из 1897. године (Handelsgesetz-

buch), пар. 29.
британски Компанијски закон из 2006. године (Companies 
Act; даље у фуснотама: CA), чл. 67.

ђ) Прописи Европске уније се цитирају на начин прописан Приручни-
ком за превођење правних аката Европске уније из 2009. године, који 
је доступан на сајту Канцеларије Владе Републике Србије за европске 
интеграције (www.seio.gov.rs).

4. Извори са Интернета

а) Извори са Интернета се цитирају на следећи начин:
име и презиме аутора, односно организације која је припремила 
текст, назив текста, евентуално место и година објављивања, ознака 
„доступно на адреси:“, адреса Интернет странице курзивом, датум 
приступа страници, евентуално скраћеница „стр.“ и број стране.
Пример: Giovannini Group, Cross-Border Clearing and Settlement Arran-

gements in the European Union, Brussels, 2001, доступно на 
адреси: http://ec.europa.eu/internal_market/fi nancial-markets/
docs/clearing/fi rst_giovannini_report_en.pdf, 21.10.2008, стр. 18.

б) Приликом поновљеног цитирања извора са Интернета наводи се 
прво слово имена аутора са тачком и презиме аутора, односно назив 
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организације која је припремила текст, и назив текста, а евентуално 
и скраћеница „стр.“ и број стране.
Пример: Giovannini Group, Cross-Border Clearing and Settlement 

Arran gements in the European Union, стр. 6.
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