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ОСНОВНА ТЕМА

др Мирко ВАСИЉЕВИЋ
професор и декан Правног факултета Универзитета у Београду

ПРИВРЕДА И ПРАВНА ОДГОВОРНОСТ
Чему закони? – узалуд их је писати,
кад их се нико не држи! (М. Црњански)

Резиме
У овом чланку аутор расправља питање правних режима одговорности (посебно имовинске) у регулативи привреде. Да би дао одговор на
ово питање, аутор, најпре, расправља: питање привредне регулативе
и економске ефикасности; питање промене карактера привредне регулативе (развој „меког права“ и принципа слободе уговарања), посебно
у контексту економске кризе и трендова таквог развоја на нивоу ЕУ
и релевантним упоредним регулативама; питање квалитета и квантитета прописа у привреди и, коначно, питање сукоба разних правних антиномија као правних вредности (правда, правна сигурност
и сврсисходност-целисходност). На другом месту, аутор расправља
питање слободе као економске, политичке и правне вредности, посебно
са аспекта положаја привреде, при чему констатује да је ниво таквих
слобода, посебно са становишта потребе правне сигурности својине и
уговора као основних тржишних категорија, у нашем практичноправном животу још недовољно развијен. У том контексту, аутор посебно расправља бројна питања правне несигурности и неодговорности
у процесу приватизације, који је код нас уместо ефикасније привреде
довео до бројних злоупотреба и неконкурентне привреде. Коначно, аутор расправља и нека посебна питања имовинске одговорности директора (чланова управе) друштава капитала и акционара и чланова у
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Право и привреда

компанијском праву (ограничења плаћања по разним правним основима
власницима која их фаворизују у односу на повериоце друштава капитала), као и посебна питања такве одговорности ових лица у граничним случајевима компанијског и стечајног права (обустава плаћања
– тест солвентности). Уместо закључка, аутор даје критички осврт
на шестогодишњу примену основног привредног закона – Закона о привредним друштвима – констатујући да се његови бројни институти,
преузети правним трансплантирањем из компанијске регулативе релевантних европских земаља, за ово време у практичном животу нису
примењивали, што води закључку да наш основни проблем нису у садржинском смислу неквалитетни закони (иако то уистину јесу у формалном или занатском смислу), с обзиром на то да се све више раде по
узору на упоредне правне стандарде, већ квалитет примене прописа –
синдром својеврсне (не)културе примене прописа.
Кључне речи: привреда, правна одговорност, привредне слободе, компанијско право, стечајно право, одговорност управе, одговорност власника, трговачко друштво, приватизација.

I Куда иде регулатива привреде?
Светом данас, без сумње, влада озбиљна економска криза, која се
одражава на стање привреде. Економисти и политичари се из петних
жила упињу да проникну у њене узроке, како би трасирали путеве изласка. На овој основи настао је и спор присталица тзв. филозофије либералне (и неолибералне) економије („невидљива рука тржишта као регулатор“) и присталица државе са снажнијом регулаторном функцијом и
снажнијом мониторинг функцијом у функционисању прописаних правила („невидљива рука државе“). Тврдокорност неолибералног прилаза
не хаје много за берзанске крахове упоредиве са економском кризом
тридесетих година прошлог века, покушавајући да то опет припише слабости државе, а не слабости тржишта, истрајавајући и даље на логици
„тржишног фундаментализма“.1 Разлози за невиђен економски суноврат траже се у грешци државе и њеној регулативи, као и непоштовању
регулативе (похлепни брокери и банкари у „унутрашњим“ редовима“), а
не у грешци система неолибералног капитализма. То изгледа има доста
сличности са марксистичком крилатицом да ако ишта „може доћи главе
комунизму, то су мангупи у његовим редовима“. Чини се да ово стање
1
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Вид. М. Фридман, Капитализам и слобода, Н. Сад 1996; В. Вукотић, „Филозофија
историје кризе“, Криза и глобализација (ур. В. Вукотић et al.), Институт друштвених наука, Београд 2009, 11–25.
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најбоље објашњава Штиглицова опаска да је „пад Берлинског зида показао да комунистичка економија не може функционисати, а пад „Leman
Brothers“ да исто тако не може да функционише ни необуздани капитализам“. Управо је Џ. Штиглиц својим капиталним делом о противречностима глобализације показао погубност такве економске и законодавне политике (посебно је форсира ММФ), „тзв. шок терапије“ брзе
приватизације, без обзира на националне специфичности и недостатак
институционалног капацитета држава за регуларност процеса и за заштиту својинских и уговорних права, како би се што пре успоставило
исто економско и правно окружење („турбо капитализам“).2
Светска економска криза и посебно националне кризе почетком двадесет првог века указале су на потребу тражења „новог пута“
са „људским ликом“ („нови капитализам“, „морални капитализам“,
„државни капитализам“, „хумани капитализам“). На том путу време
је за преиспитивање и улоге тржишта и улоге државе.3 О тој дилеми
Штиглиц каже: „Показало се да је доктрина ‘тржиште је најбољи регулатор’ – лажна. Сви су хтели минимум државног регулисања и направили
су штету од које је страдао цео свет. Регулисање је врло важно јер се
одражава на целу глобалну економију. Нисам оптимиста да ћемо нешто
изменити. Зашто? Зато што постоје интересни кругови који су инсистирали на дерегулацији и на томе зарадили велики новац који су потом
улагали у политичке процесе. Они можда нису тако добро инвестирали
у обрт и некретнине, али су добро уложили у политику и добили не
само мере против регулисања, већ и огромну помоћ банкама у кризи.
Сада покушавају да тај капитал искористе да спрече регулисање. А не
треба заборавити да су кључне економске категорије у САД створене
уз помоћ државе – интернет, медицина и многе друге. Оне се после
обраћају приватним финансијерима, али катализатор је држава. У перспективи се мора решити питање како наћи баланс интереса тржишта
и државе.“4 Да је Штиглиц био у праву доказ је последњи (2010) Светски
економски форум у Давосу, посвећен „будућности капитализма“, који
управо закључује да је „вишак прописа узрок кризе“, те да „креатори
2
3

4

Џ. Штиглиц, Противречности глобализације, Београд 2004, 175–261.
Присталице либералног капитализма (филозофија „тоталног“ или „турбо“ капитализма) имају озбиљних проблема у тражењу одговора на питање како то да у ери
„победе“ капитализма (либералног) највише јача земља којом влада комунистичка партија, „опозициона“ том капитализму (Кина). Тражење одговора у формули
да је Кина дала предност традицији и прагматичном конфучијанизму (послушај
старијег и по звању и по имању и по узрасту) над модернијим (идеолошким) у
основи је бежање од правог одговора који се налази у равни системске грешке либералног капитализма (попут системске грешке комунизма). Вид. М. Пантелић,
„‘Косооки’ пристижу ‘носоње’“, Политика, 4.2.2010, 2.
Џ. Штиглиц, „Интервју“, Политика, 6.7.2009, 3.
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светске економске политике чине фундаменталну грешку када мисле да
могу дизајнирати строжију финансијску регулацију којом ће избећи настанак неких других непредвидивих и нежељених последица“.5

II Промена карактера привредне регулативе
Регулатива привреде је свакако област права која има специфичне
одлике: реч је, наиме, о сфери права којом не треба да доминира зона
императивности6 („принудљивости“ или „изнудљивости“, како би, без
сумње, рекао оригинални правни писац, творац синтетичке правне
филозофије и теорије трипартиције, Тома Живановић)7 – тврдо право
(hard law), већ зона законског овлашћивања (меко право – soft law) –
зона уговора и принципа слободе уговарања.
Законски принцип слободе уговарања, као прво, постаје врховни принцип не само у уговорној привредној сфери, већ све више и у
статусној привредној сфери (све форме затворених привредних друштава – ортачко друштво, командитно друштво, друштво с ограниченом
одговорношћу и затворено акционарско друштво и предузетник доминантно су уређене управо нормама које омогућују друкчији избор),8
5

6

7
8
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Вид. С. Тасић, „Вишак прописа узрок кризе“, НИН 3085/11.2.2010, 26–29. Финансијско тржиште, као тржиште по природи иманентне неравнотеже, која
дестабилизује економију, свакако јесте пример тржишта које мора бити чврсто регулисано, те је његова дерегулација сигурно фатаморгана. Фатална улога недовољне,
или пре неквалитетне, регулације тог тржишта, филозофије тржишног фундаментализма и одређених пропуста државе и њених регулаторних институција узимају
свој данак у економској кризи почетка овог века чије се размере још не виде, али
се она већ упоређује са последицама кризе тридесетих година прошлог века. Велики берзански маг Џ. Сорош овако разобличава улогу тржишног фундаментализма
на том тржишту: „Кључна особина фундаменталистичких схватања је у томе да
се она заснивају на судовима оцењивања. На пример: ако је нека мисао нетачна,
онда се супротна тврдња сматра тачном. Управо таква логичка грешка се налази
у основи тржишног фундаментализма. Уплитање државе у привреду стално је доводило до негативних последица. То важи не само за централистичко планирање,
већ и за економику благостања и кејнсијанско управљање. На основу такве баналне мисли тржишни фундаменталисти долазе до потпуно нелогичног закључка: ако
је државни интервенционизам дефектан, онда је слободно тржиште право савршенство.“ Нав. према: М. Секуловић, „Криза глобализоване економије“, Криза и
глобализација (ур. В. Вукотић et al.), Институт друштвених наука, Београд 2009,
87–88. Вид. Х. Хрустић, Светска финансијска криза и државна интервенција у одабраним земљама, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2009.
Упор. Р. Лукић, Обавезујућа снага правне норме и проблем објективног права, Београд 1995а; Ј. Хасанбеговић, Заблуде о правној норми (Правна норма није заповест?), Београд 2006.
Т. Живановић, Систем синтетичке правне филозофије (Синтетичка филозофија
права I), Класици југословенског права, Београд 1997, 115–133.
Вид. J. Schmidt, „Reforms in German Stock Corporation Law – The 67th German Jurists
Forum“, European Business Organization Law Review (EBOR), 9:4/2008, 644–646.
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осим кад се ради о потреби заштите трећих лица (одговорност за обавезе, минимални основни капитал, заступање и заступници, дејство
објављених података на интернет страници агенција за привредне регистре према трећим лицима, стицање правног субјективитета и слично).
Законска регулатива у привредној сфери, као друго, све више уступа место аутономној регулативи саморегулаторних организација или
регулативи која настаје из саме пословне праксе (lex mercatoria: обичаји,
узансе, пословни обичаји, пословни морал, општи услови пословања),
као и регулативи која уместо да униформише настоји да пружи оквире,
упуте, инструкције (модел закони, кодекси, водичи) – меко право (soft
law).9 Такав карактер права неспоран је и у Закону о привредним друштвима Србије10 и посебно у Кодексу корпоративног управљања.11 Овај кодекс садржи три врсте правила: 1) законска правила, 2) препоруке или
тзв. „примени или објасни“ правила, која адресат треба да прихвати и по
њима поступи, а ако то не учини или не учини на начин који је предвиђен
овим кодексом, мора да пружи објашњење, то јест оправдавајуће разлоге за учињено одступање, и 3) предлоге који представљају правила која
адресат не мора да прихвати, нити да пружи било какво објашњење за
одступање од њих, а која се сматрају пожељном праксом у области корпоративног управљања котираним акционарским друштвима.12
Суочена са отвореним питањем карактера модерне привредне
регулативе (посебно компанијске регулативе и регулативе тржишта
хартија од вредности), Висока група експерата за реформу компанијског
права ЕУ (коју је формирала Европска комисија), полазећи од развоја
флексибилне праксе регулативе, заузела је став да ЕУ треба шире да
користи управо ове алтернативе регулативе, констатујући13 да је у
9

10
11
12
13

Чини се да у области приватноправних пословних односа не би требало у том
погледу изражавати толику бојазан која се, иначе, оправдано изражава у области међународних односа. Наиме, „у постојећој структури међународних односа, којој нису непознати неоимперијални елементи, конструкција „меког права“
води релативизацији међународног права на уштрб опортунитета и односа снага. У најбољем случају, стварају се партикуларни, изоловани правни режими, на
основу вредности дефинисаних политичким документима, који се комбинацијом
политичког, економског, а понекад и војног притиска, намећу неким, по правилу
слабијим, државама, а изван домашаја партикуларних режима остају државе са
већом фактичком, политичком моћи“. Вид. М. Крећа, Међународно јавно право I,
Београд 2007, 102–103.
Закон о привредним друштвима (ЗОПД), Службени гласник РС, бр. 125/04.
Кодекс корпоративног управљања Привредне коморе Србије (Кодекс КУ ПКС),
Службени гласник РС, бр. 1/06.
Кодекс КУ ПКС, чл. 7.
Вид. Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory
Framework for Company Law in Europe (Winter Report), Brisel 2002, 31.
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досадашњој законској пракси превише коришћена примарна регулатива путем директива,14 која је потом имплементирана у регулативу
држава чланица. Висока група експерата уједно констатује да у многим
областима компанијске регулативе нема посебне потребе за детаљном
регулацијом у директивама ЕУ и препоручује следећи модел регулације:
прво, ако је примарна регулација путем директива нужна, она треба да
се задржи на нивоу принципа и општих правила, остављајући детаљно
регулисање секундарној регулацији; друго, секундарна регулација и механизми установљених стандарда и њихове координације погоднији су
механизми регулације, нарочито у области управљања компанијама и
одржавања скупштина акционара, у циљу охрабрења развоја најбоље
(корпоративне) праксе.15
Са становишта теоријског одређења посебног појма права (права везаног за привреду), чини се да развој пословноправне регулативе иде у смеру признања теоријскоправног правца друштвеноправног
плурализма (постојање државног и аутономног права као два паралелна правна система), с обзиром на то да државно право не обезбеђује
правну заштиту („принудљивост“) целовитом аутономном правном поретку (законско овлашћење за аутономне норме попут „примени или
објасни“ или норме попут модела и препорука), већ само обезбеђује
такву државноправну заштиту за аутономну сферу регулације из зоне
законског овлашћивања за „слободу уговарања“. У делу у којем аутономна регулација у привреди, с овлашћењем државног (законског)
права нема државноправну заштиту у смислу принудљивости, чиме се
настоји афирмисати најбоља корпоративна пракса као својеврсни извор
(стваралац) права, чини се да се ова регулатива без такве заштите приближава моралу (пословном), са аутономним санкцијама, недовољно
гаранцијским за владавину таквог права, чиме се може озбиљно довести у питање потребна правна сигурност као једна од врхунских правних вредности.
Право питање, дакле, није да ли привреда има превише или премало регулације, државне и/или аутономне, већ је право питање какав
је карактер и квалитет те регулације?! Право питање такође јесте и
14

15

18

„Недавна објава да ће доћи до поједностављивања комунитарних прописа у области компанијског права, као и до смањивања регулаторног терета, сугерише
да Комисија полако признаје да постоје другачији регулаторни приступи, напуштајући уобичајену реторику о хармонизацији националних законодавстава у
циљу укидања препрека у трговини између држава чланица“ – European Commission Communication on A Simplified Business Environment for Companies in the Areas
of Company Law, Accounting and Auditing, Brussels, July 10, 2007 (COM, 2007, 394
final). Вид. R. Kulms, „Европско корпоративно управљање у ери Сарбејнс-Окслија“,
Право и привреда, 1–4/2008, 15.
Winter Report, 32.
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то да ли је промена природе регулације (ход од законске, са доминантним обележјима императивности, ка саморегулацији, са доминантним
обележјима овлашћивања, и ка развоју контрактуализације) универзално прихватљив пут, посебно у сфери привреде, или није? Нама
се чини да се на такав развој регулативе морају дати два одговора.
Први, универзални, регулатива (државна) и саморегулатива (аутономни субјекти) и контрактуализација (развој уговорне регулативе) нису
алтернативни, већ комплементарни модели: и регулатива (државна) и
саморегулатива и контрактуализација, али не и дерегулација у смислу одсуства или смањења свих нивоа регулативе. Остаје питање мере
њиховог појединачног учешћа. Одговор на ово питање може бити само
да мера учешћа појединачних сегмената овог односа не може бити свуда иста. У земљама common law-а, које имају снажну праксу и ауторитет судова, наглашени пут ка меком праву може бити прави пут, док за
земље civil law-а, које, са значајним нијансама али са општим одличјем,
немају такву праксу и ауторитет судова, такав пут апсолутно не одговара и то се мора отворено и на време рећи, како се не би премештањем
центра одлучивања на „нејаке Уроше“ угрозила очекивања од тог трећег
стуба власти у деценијама које следе.16

III Привреда и слободе (политичке, економске, правне)
Слобода има не само правну вредност („сфера права је сфера слободе“, рекао би Хегел), већ је исто тако значајна и у свим другим областима друштвеног живота, посебно у политици (слобода говора) и
економији (слобода избора). Значај слободе у праву схватали су још и
антички мислиоци и правни филозофи узимајући је као покоравање законима који оличавају неко „добро“ (Платон и Аристотел). И Џ. Лок
слободу везује за закон, наглашавајући да ње нема без закона и да се она
мора кретати у законским оквирима. Слично поступа и Монтескје („слобода је право да се чини све што закони допуштају; када би грађанин
могао чинити оно што закони забрањују, слободе више не би било јер
би и остали имали ту власт“),17 с тим што он проблем слободе посматра
у оквиру своје теорије о троделној подели власти на законодавну, судску
16

17

Сличне резерве у погледу развоја ове аутономне регулативе присутне су и у
немачкој правној теорији, у контексту улоге и природе немачког Кодекса корпоративног управљања, као и евентуалне потребе доношења Европског кодекса корпоративног управљања. Вид. J. J. du Plessis, B. Grosfeld, C. Luttermann, I. Saenger, O.
Sandrock, German Corporate Governance in International and European Context, Berlin
2007, 23–36.
Ш. Монтескје, О духу закона (превод: А. Мимица), том I и II, Београд 1989, 174
(том I).
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и извршну. Сличног је схватања и Русо.18 И Кант слободу схвата као
природно право које изворно припада човеку, али које може постојати
само заједно са слободом сваког другог (самоограничавање слободе). Он
сматра да право омогућује правну заједницу као „добро уређену слободу“, те да такву слободу, као природно право, не нарушава ни принуда
(принудљивост, изнудљивост), то јест државна санкција. Да није тако,
вршило би се неправо од стране других, што је препрека за слободу,
те је отуда принуда која се томе супротставља у ствари омогућавање
слободе у складу с правом. Функција принуде је да поново успостави и
одржи окрњену законску слободу. И Фихтеова правна филозофија је
проблем права решавала с обзиром на принцип слободе, а и за Хегела
„сфера права је сфера слободе“, али самосвесне слободе, што значи да
је она ограничена слободом других.19 Коначно, за Ролса „правда као непристрасност пружа снажне аргументе за једнаку слободу“.20
Џ. С. Мил у свом теоријском трактату о слободи, пре свега
политичкој (али тиме и правној), залаже се за најшири оквир слобода,
износећи при том мисли које су задужиле цивилизацију. Овде ће бити
поменуте само три. Најпре, Мил се пита: „Где су, дакле, границе власти
човека над самим собом? Где почиње власт друштва? Колико људски
живот треба да се потчини личности, а колико друштву? Сваком своје“,
одговара, „и то ће бити најправедније. Личности нека припадне онај део
живота који се тиче превасходно појединца, а друштву пак онај који се
углавном тиче друштва“. Затим: „Гушити слободну изјаву мисли значи
захтевати за себе непогрешивост, и са тим обичним али ипак добрим доказом, потврђено је да то гушење ваља одбацити.“ Најзад, поентира: „Кад
би сви људи били једног мњења, само један човек против јавног мњења,
тад цело човечанство не би имало више права да том једном човеку запуши уста, него што би тај исти човек, само кад би могао, имао право да
заповеди целом човечанству да ћути“21 (мирише волтеровски!).
И у нашој филозофскоправној мисли постоје успешно написане
књиге о значају слободе за право. Најпре, Д. Матић пише: „Право је,
дакле, слобода и обрнуто: слобода је право“, као и: „То заједничко што
ум захтева јесте у томе да моја слобода буде у сагласности са слободом
18
19

20
21

20

Ж. Ж. Русо, Друштвени уговор (предговор: Љ. Тадић), Београд 1993, 51–57.
Вид. Д. Баста, „Један век правне филозофије на Правном факултету у Београду
(1841–1941)“, Право и слобода, С. Карловци – Н. Сад 1994, 20–24; Д. Матић, Начела
умног државног права и кратак преглед историјског развитка начела права, морала
и државе од најстаријих времена до наших дана, Класици југословенског права,
Београд 1995, 140–142; К. Чавошки пише (Макијавели, Н. Сад 2008, 208) да су за
Макијавелија добри закони „жила куцавица слободног живота“; Г. Вукадиновић,
Теорија државе и права, II, Н. Сад 2007, 238–241.
Џ. Ролс, Теорија правде (превод: М. Ивовић), Подгорица 1998, 199.
Џ. С. Мил, О слободи (превод: Петар А. Карађорђевић), Београд 2007, 32–33 и 85.
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других.“22 И Р. Лукић сврстава слободу у правну вредност, пишући да „са
гледишта слободе, право и није ништа друго него покушај да се, с једне
стране, слобода заштити и што потпуније оствари, а истовремено, с друге, да се разумно ограничи како не би нашкодила ни човеку ни друштву, будући да није увек неизбежно управљена на добро“. Лукић сматра
да је право снажан гарант слободе, упркос бројним ограничењима која
намеће човеку, јер је то „суштински у интересу саме слободе“ (нама се
чини често и у интересу самог човека).23 Такође и С. Перовић, на основу
темељне анализе релевантне филозофскоправне теорије и релевантних
правних извора (домаћих и међународних), даје и дефиницију слободе:
„Слобода је природно право човека да својим вољним радњама врши
избор садржине и начин своје делатности у различитим подручјима индивидуалног и заједничког живота, али тако да, држећи се праведног
закона и толеранције као израза културе разума, не вређа исту и једнаку
слободу других.“24
Чини се да је Француска револуција (1789), „једина чије светско историјско значење не припада подручју сумње“, која је исходила
Декларацију о правима човека и грађанина („Људи се рађају и живе слободни, и једнаки у правима“ њено је уводно гесло), учинила да модерна
правна филозофија (на челу са Кантом, Фихтеом и Хегелом) направи
својеврсни заокрет од „природе“ ка „слободи“, што је отворило нову
историјску перспективу и за право: „Његово тле постаје слобода, а оно
само њен органон.“25
У области (тржишне) економије, слобода у датом правном окружењу (регионалне хармонизације права и светске глобализације права)26
јесте једна од основних вредности. Претпоставке за постојање ове вредности су, пре свега, 1) приватна својина као доминантна својина,27 2) слободна конкуренција, 3) слобода избора правних форми организовања
предузетништва, 4) владавина права (са свим њеним квалитетима),
5) квалитетна регулација, 6) нова улога државе у економији (регулатор
и креатор правила игре и контролор поштовања тржишних прописаних
правила игре), 7) снажан институционални капацитет државних и регулаторних институција, 8) култура предузетништва и снажан послов22
23
24
25
26
27

Д. Матић, 150.
Р. Лукић, Систем филозофије права, Београд 1995b, 516–518.
С. Перовић, Беседе са Копаоника, Београд 2009, 670.
Тако: Д. Баста, „Француска револуција и правна филозофија“, Право и слобода
(1994), 11–28.
Вид. Глобализација и транзиција (ур. В. Вукотић et al.), Институт друштвених наука, Београд 2001; Криза и глобализација (ур. В. Вукотић et al.), 2009.
Вид. Својина и слободе (ур. В. Вукотић et al.), Институт друштвених наука, Београд
1996.
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ни морал,28 9) уговорна слобода, 10) правна култура и снажна правна
свест, 11) снажна заштита својинских права, 12) политичка стабилност
и стварна демократија.29 Ако су све те претпоставке обезбеђене, онда се
може говорити о високом нивоу економских слобода, као претпоставци
конкурентне и развојне економије.
Право је слобода, али и економија је слобода (што наравно важи
и за политику). Али „када би слобода умела да пева, као што су сужњи
певали о њој“ (што би рекао песник), онда би и у једном, и у другом
и у трећем односу, који су уосталом комплементарни,30 могла да нам
саопшти да је то у нашим условима још далеко од стварности („побуна
факта против права“). Парадигматична илустрација може се задржати
само на неким карактеристичним одговорима позитивног права из сфере економије на насушну потребу за економском слободом и правним
гаранцијама такве слободе: 1) обавезност и ороченост приватизације
(„приватизације ради, а не економије и слобода ради“), 2) обавезност
правне форме отвореног акционарског друштва при такође обавезној
приватизацији, 3) обавезност изласка на берзу тако насталог друштва
и немогућност „напуштања“ берзе без сагласности регулаторног тела,
4) принудно лишавање својинских права – принудна експропријација
(принудна куповина и принудна продаја), у неким случајевима права
преузимања акционарских друштава, као да је реч о дефинисаном општем интересу, а не приватносвојинском интересу... Ако је и од права
много је, ако је за економске слободе мало је!31

IV Привредна регулатива и економска ефикасност
Економија је база, а право је надградња, позната је марксистичка поставка, којој су и данас економисти често склони, посебно да би,
28
29

30

31

22

Вид. Морал и економија (ур. В. Вукотић et al.), Институт друштвених наука, Београд 2008.
Вид. Политика и слободе (ур. В. Вукотић et al.), Институт друштвених наука, Београд 2003; Љ. Маџар, „Својина, слобода и друштвени напредак“, Економија и право
(ур. В. Вукотић et al.), Институт друштвених наука, Београд 1998, 15–36; В. Вукотић,
„Економске слободе и предузетништво“, Економија и право (ур. В. Вукотић et al.),
1998, 37–50; Б. Стојановић, „Слободно тржиште – склад или анархија“, Економија и
право (ур. В. Вукотић et al.), 1998, 115–130.
Вид. следеће зборнике у издању Института друштвених наука из Београда:
Економија и право (1998), Економија и демократија (1997), Политика и слободе
(2003).
Србија према индексу економских слобода (The Wall Street Journal, The Heritage
Foundation) за 2009. годину долази на 109. место у свету (од 183 праћене земље),
односно од 43 европске земље заузима 37. место, што се ни у ком случају не може
оценити као задовољавајуће.
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у свакодневном жаргону речено, доказали „ко коси, а ко воду носи“.
Ипак, иако је та поставка исувише екстремна, она није без одређеног
удела истине, која је такође једна од важних правних (или „друштвеноправних“) вредности. Право је настало као израз потреба друштва, тако
да оно и служи потребама друштва, а тиме и економије као једног од
најважнијих сегмената друштва. „Рат“ правника и економиста око тога
„шта је старије“: право или економија („кокошка или јаје“) својеврсно је
професионално „укопавање у ровове“, те уместо заузимања екстремних
позиција треба у реалистичком смислу прихватити постојање снажних
међусобних веза права и економије, које само унапређују сазнање о сложености права као друштвене појаве.
Право, посебно његов део који се директно или индиректно односи на економску регулативу, и економија не могу ићи различитим колосецима (па где се сретну, ако се некад сретну). Из потребе да се на
научној основи утврди значај „хорског певања“ права и економије (или
економије и права)32 настала је и посебна научна међудисциплина „право и економија“, то јест „економска анализа права“, чије је порекло у
тзв. Чикашкој школи права (промоција принципа ефикасности привредне регулативе).33 Суштина идеје, која је као таква прихватљива, састоји
се у томе да се правни институти и право уопште пропусте кроз оптику
трошкова и користи, те да су то појмови једнаке правне или друштвеноправне вредности. Према томе, различита правна правила имају различите економске ефекте, а људи подвргнути различитим правилима не доносе исте одлуке и не понашају се исто (понашање предузећа у државној
или друштвеној својини или понашање предузећа у приватној својини).
Отуда је важно да се неефикасна правила замене ефикаснијим, која су
и са становишта трошкова и користи прихватљивија. Избор неефикасних правила води њиховој брзој амортизацији и застаревању, што опет
изазива пораст трошкова и смањење користи. Управо брзо застаревање
јесте карактеристика наше регулативе, посебно привредноправне.34 У
32

33

34

„Нигде кобан ефекат специјалистичке поделе није очигледнији него у две најстарије... дисциплине, економији и праву... Једна од главних тема ове књиге биће да
правна правила праведног понашања служе врсти поретка чији је карактер правнику углавном непознат; и да тај поредак углавном истражује економиста којем је,
заузврат, слично непознат карактер правила понашања на којима почива поредак
који истражује“ – Ф. Хајек, Право, законодавство и слобода, Београд – Подгорица,
2002, 16.
Вид. Р. Познер, Economic analysis of Law, Aspen Law and Business of Aspen Publishers,
New York 1998; А. Јовановић, Теоријске основе економске анализе права, Београд
2008, 77–102 и 128–140.
Чикашка економска школа сматра да је прецедентно право економски ефикасније
од континенталноевропског. Стопа амортизације прецедентног права креће се
између 4% и 5% годишње. Вид. Р. Познер, 565–597.
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сваком случају, теорија и школа економске анализе права промовисала је принцип ефикасности као врхунско мерило вредности привредне
регулативе (шта се добија, а шта губи због избора неког правног правила или због одређене одлуке судије35), што би требало да интересује и
креаторе јавне политике, то јест законодавце и судије, који би у својим
делатностима (доношење прописа и судских одлука у појединачним
случајевима), опонашајући тржиште, требало да препознају ефикасност (државна-законодавна алокација и регулација и судска алокација
права).36
Чикашка школа је принцип ефикасности подигла на ранг принципа равног принципу правде, чиме жели да утиче и на само стварање и
примену права. Сматра се да се људи, као разумна бића, понашају рационално, тако да је и кршење закона или уговора у функцији „цене“ (ако
је санкција повреде права или уговорне обавезе, у смислу трошка-цене,
у конкретним околностима прихватљивија од поштовања права или
уговора, онда ће избор бити управо њихово кршење а не поштовање).
Неефикасна правила са неефикасним санкцијама биће чешћи предмет
кршења од ефикасних правила и ефикасних санкција. Уз то, неефикасно
судство и ниска „цена“ судских спорова утичу на пораст броја судских
поступака, уместо на вансудска решавања.37 Чикашка школа економске
ефикасности права иде толико далеко да анализира ефикасност права
полазећи и од карактера регулаторних норми: императивност или пермисивност (диспозитивност). Таква дискусија је нарочито актуелна код
компанијског права. Заговорници државне интервенције сматрају да
постоји институционална инертност и сходно томе склоност да се задржи status quo, тако да, и ако закон дозволи слободу уговорања она се
најчешће не користи и примењује се законско правило а, с друге стране, императивне одредбе по правилу редукују трансакционе трошкове
регулације те би зато законодавац у старту требало да се определи за
ефикасно правило. Напротив, заговорници слободног тржишта сматрају,
управо обрнуто, да је потребно дозволити више слободе уговарања и
у компанијској регулативи. Као пример за то наводе институт злоупотребе повлашћених информација на финансијском тржишту (insider
trading-dealing), за који сматрају да га не треба законом уређивати јер он
35

36
37
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Р. Коуз (добитник Нобелове награде за економију за своју теорију фирме и један
од оснивача школе економске анализе права, поред Р. Познера) посебно истиче
да судија мора бити спреман да озбиљно анализира економске последице својих
одлука за економију у целини, а не само неопходне трошкове вођења судског поступка, те отуда економска ефикасност треба да буде коначни арбитар у судском
поступку одлучивања. Нав. према: Г. Вукадиновић, 2007, 70.
Вид. А. Јовановић, 60–65.
Тако: Р. Познер, 554–566.
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може да представља инструмент компензације управама акционарских
друштава, а такође забрана би умањила ефикасност берзе и повећала
трошкове примењивања саме забране. Уз то, увек постоји начин да се
забрана заобиђе.38
Коначно, школа економске анализе права (посебно чикашка),
залажући се за слободно тржиште, залаже се и за то да тржишне токове уређује Смитова „невидљива рука тржишта“, што практично значи што мање регулације, а уколико је она нужна у њој би требало да
доминирају пермисивна (диспозитивна) правила (слобода тржишта).39
Реч је о филозофији тзв. либералне економије, која је доживела своју ренесансу за време тзв. реганизма и тачеризма, а и касније након слома
комунизма („капитализам је победио“).
Уз све заслуге које, без сумње, школа економске анализе права
има на плану објашњења значаја економије у праву и детерминисаности права неким економским категоријама (ефикасност, интерес, економска логика), чини се да јој се могу ставити озбиљни приговори.
Прве озбиљније критике на рачун те школе стигле су од друге значајне
економске школе права, аустријске економске школе (наглашава значај
информација и неизвесности у економији, значај индивидуализма и
тржишта, али и улоге државе, као регулатора и ствараоца институционалног оквира), која сматра да је чикашка школа у праву и економији
више проблема произвела него што их је решила, јер је заборавила на
важност других аспеката који су потребни за функционисање права, па
и у економији (психологија – мотивисаност, социологија – друштвене
групе и интереси и сложеност функционисања друштва, антропологија,
култура рада и култура права). Истиче се такође да је принцип ефикасности схваћен превише технички и инжењерски и уместо тог принципа
нуди се принцип слободе40 као основна вредност за процену квалитета
права у економији (економске слободе заштићене правом). Промотерима принципа ефикасности у економији, као основног мерила вредности
права, упућују се и посебне критике на рачун форсирања прагматизма, „друштвености“ права и запостављања правде и правичности, као
и на рачун форсирања економског критеријума ефикасности (било као
38
39

40

Вид. А. Јовановић, 88–92.
„Ум нам говори, а историја потврђује да је концентрисана моћ велика претња слободи“ (М. Фридман). „Људе треба пустити да раде и да имају зарађивачку слободу
избора! Да следе своју себичност уместо алтруизма!“ (А. Смит, Богатство народа,
Београд 1970, 61). „Човек је увек слободан уколико унапред зна своја права и да је
сигуран у њихову заштиту, уколико су јасна правила понашања и ако су та правила
спонтано настала из интереса већине појединаца“, А. Јовановић, 93–97.
Вид. М. и Р. Фридман, Слобода избора – лични став (превод: Д. Монашевић), Н.
Сад 1996.
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средства било као циља), што је у блиској вези (са више камуфлаже и
софистицираности) са марксистичком поставком о односу економије и
права.
Посебан аспект критике принципа ефикасности, као основне
вредности за процену квалитета права (једностраност иде толико далеко да се тим критеријумом мере не само институти материјалног права,
већ и процесног права и свих поступака, што може довести до крајњих
апсурда и обесмишљавања мисије права у друштву), везан је за херметичку изолованост права од окружења на тој основи и неуважавање
утицаја специфичности друштвеног окружења (традиција, локална култура права, значај неформалних извора права и принципа вредности
права), као да је право ванвременска и ванпросторна категорија, лишена „мириса и укуса“, настала у неком безваздушном космосу. Отуда, те
теорије тешко излазе на крај са потребом да се објасне неефикасност
приватне својине у неким сиромашним земљама и њена успешности
у развијеним земљама (узрок очигледно нису толико правила колико
слабо функционисање права, слаба заштита својинских и уговорних
права и низак институционални државни капацитет за обезбеђење
функционисања прописаних правила). На тој основи настале су нове
економске теорије (институционалне и неоинституционалне – школа
својинских права41), које наглашавају значај државе у изградњи квалитетног права (премало или превише регулације, по мишљењу аутора,
јесте вештачки спор, јер је основни проблем у томе какав је квалитет
регулације, а не колико она мери „тежински“), али и у снажној примени
тог „доброг права“ (које обезбеђује добру својинску и уговорну заштиту
и висок ниво економских слобода) кроз систем јаких формалних и „неформалних“ институција.42

V Квалитет стварања и примене права у привреди и
антиномије правних вредности
Неке основне правне вредности, попут правне сигурности, сврсисходности и правде, каткад су у сукобу, те се поставља питање којој
правној вредности из ове трипартиције дати предност у конкретном
случају сукоба тих вредности. Такође, отворено је питање како поступити у случају евидентног постојања „законског неправа“, то јест
могућности „незаконског (надзаконског) права“. Ово је видљиво како
41
42
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Вид. S. Pejovitch, The Economics of Property Rights, Kluwer Acаdemic, Dordrecht – Boston 1990.
Вид. А. Јовановић, 103–107 и 138–142; Љ. Маџар, „Глобална криза као системска
појава“, Криза и глобализација (ур. В. Вукотић et al.), 2009, 26–41.
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на терену стварања права, тако и на терену примене права у области
привреде.
Квалитет стварања права за потребе привреде у Србији, у контексту ових правних вредности, осим номотехничких и језичких недостатака, посебно одликују: 1) “покрет правне трансплантације“ који, уз
разумљиве потребе индиректне хармонизације права на овој основи,
често води разним полурешењима или решењима која, са становишта локалне правне културе и правне традиције, нису прихватљива (то
је посебно случај са некритичким прихватом бројних института англосаксонског права у континенталном праву и пракси), 2) прихватање
концепта „дерегулације“ („гиљотина прописа“ или институција са
пуно злурадости названа „СРП“, како говори извршна сфера власти
да би себи на новој основи обезбедила „јединство власти“), нарочито у пословноправној сфери или новог концепта регулације тзв. меким
правом (soft law), као да је хармонија друштвених односа на таквом
нивоу да, марксистички речено, право може да почне да „одумире“,
3) „силовање права“ новим правним институтима из арсенала револуционарног права и партијске државе (друштвена својина, самоуправљање,
удружени рад, друштвени договор, самоуправни споразум) који, иако у
музеју старина, „заслужују“ да се и овим поводом помену због ризика
„васкрснућа“, 4) повреда принципа важења закона у времену при самом
доношењу прописа (ретроактивност права),43 5) хипертрофија прописа,
као контратежа „дерегулацији“ и као својеврсна компромитација права
проистекла из уверења да све треба регулисати, без стварне намере примене, како би се у правној свести грађана произвео синдром „засићености
правом“, 6) правни неред (и на плану субјекта стварања права и на страни
правне хијерархије), 7) нестабилност прописа и кратко временско важење
са честим променама, што праву одузима ауторитет.
Квалитет примене права у привреди, пак, у контексту ових правних вредности, (уз апстраховање утицаја који на то имају сам квалитет
права и узроци који су свакако у општој равни и у сфери кризе државе, кризе судства, кризе демократије), одликују посебно: 1) неједнако
поступање у једнаким случајевима, односно различито поступање у
различитим случајевима несразмерно мери различитости, 2) невезаност правом органа који примењују право,44 3) давање примата целис43

44

С. Перовић, Ретроактивност закона и других општих аката, Београд 1984;
Г. Гершић, „Теорија о повратној сили закона – правничка студија“, Право и слобода 1994, 71–77; К. Чавошки („други вид нарушавања постојаности закона који
Макијавели одбацује јесте доношење закона са повратном снагом који руше правну сигурност и задиру у човекову слободу и урачунљивост“), 211.
Илустративан пример јесте стечај четири раније водеће српске банке (Беобанка,
Београдска банка, Инвестбанка и Југобанка – „Четири чудна стечаја“) налогом из-
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ходности (сврсисходности) у односу на правну сигурност и правду и
онда када то правила решавања сукоба ових антиномија идеје права не
налажу, 4) злоупотреба права.45
Противречности правних вредности у конкретним животним
случајевима су евидентне. Тако правда и сврсисходност могу доћи у сукоб јер правда подразумева једнако поступање у једнаким случајевима
или неједнако у неједнаким, али у мери пропорције неједнакости, дакле
претпоставља апстракцију (општост), док сврсисходност (целисходност) по својој природи подразумева индивидуализацију, те тако ове
две вредности долазе у сукоб. Исто тако, вредност правне сигурности
може доћи у сукоб са вредношћу сврсисходности, јер правна сигурност
захтева примену важећег права (нормативни догматизам, чиста теорија
права, правни позитивизам), па и кад би оно могло бити окарактерисано као неподношљиво неправедно или, радбруховски речено, у зони
је „законског неправа“, а правна вредност сврсисходности тада захтева примену „незаконског (надзаконског) права“, правне културе природног права (које је у зони правде или правичности), то јест захтева
индивидуализацију. Такође, правноснажна одлука, са становишта правне сигурности као вредности, мора бити поштована, иако је она можда
правно неисправна и погрешна (погрешна примена материјалног права или погрешно утврђено чињенично стање), када би правна вредност
правде и правичности налагала њено непоштовање. Многи правни институти мотивисани су давањем концесије некој од ових правних вредности иако су у противречности са неком другом правном вредношћу
ове трихотомије (или их она бар не налаже): застарелост, одржај, заштита државине, императивне норме. Ови институти мотивисани су
захтевима правне сигурности иако „нису у љубави“ са правдом. С друге
стране, неки правни институти мотивисани су захтевима правде, али
не и захтевима сврсисходности: једнакост пред законом или забрана
ванредних судова. Коначно, понеки правни институт доводи у сукоб и
поједину правну вредност саму са собом: примат обичаја, у односу на
пермисивне законске норме, сукобљава правну вредност сигурности
права саму са собом.

45

28

вршне власти након „октобарских промена“ 2000. године, по методу неореволуционарне власти (2002), иако су у том моменту имале потраживања далеко већа од
дуговања (формалноправно нису били испуњени услови за стечај), што је касније
потврђено извештајем надзорне Агенције за осигурање депозита. Вид. НИН,
3051/18.6.2009, 17–18. Вид. и: К. Чавошки („Трећи вид повреде законитости који
Макијавели осуђује јесте доношење закона који се не поштује... лош пример даје
онај ко не поштује донети закон, поготову ако је то онај који га је донео“), 211.
О злоупотреби права посебно: В. Водинелић, Такозвана злоупотреба права, Београд 1997.
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Констатујући ове антиномије, Радбрух признаје да није у стању
да их разреши, што с правом не цени као недостатак, али констатује да
примат једне, друге или треће правне вредности у великој мери зависи
и од карактера државе: у случају полицијске државе (којој је једнака и
партијска – примедба М. В.) примат свакако има принцип сврсисходности, у доба „владавине“ природног права примат је имао принцип
правде, док је доба правног позитивизма („с једноставношћу која је
била кобна“, пише Радбрух и при том мисли на националсоцијализам)
признавало само позитивност права (закон је закон – dura lex saed lex)
и правну сигурност.46
Одговор на питање како поступити у случају „законског неправа“,
односно могућности „незаконског (надзаконског) права“, неопходан је
не само као правнофилозофска потреба, већ пре свега као практичноправна потреба. Правна сигурност је у неку руку ипак средишњи принцип између сврсисходности и правде. Сваки позитиван закон, без обзира на садржину, има неку вредност јер је то боља правна ситуација
него непостојање закона. Потребно је, наиме, да право буде сигурно да
„неће бити тумачено и примењено данас и овде на један начин, а сутра
и тамо на неки други начин“.47 Уосталом, то није само израз идеје правне сигурности, већ и идеје правде. Ипак, у случају кад се ради о позитивном закону који „у толико неподношљивој мери противречи правди,
да закон као ‘неисправно право’ мора одступити пред правдом“, Радбрух дозвољава напуштање принципа правне сигурности зарад давања
предности идеји правде као „мајке права“. Радбрух додаје да право тада
„уопште нема правну природу, оно није, рецимо, неисправно право,
него уопште није право“ (националсоцијалистичко право, као законско
неправо, када би „етос једног судије требало да буде усмерен на правду по сваку цену, па и по цену живота“).48 Радбрух одриче право сва46
47
48

Г. Радбрух, Филозофија права, Београд 1980, 96–100.
Ibid., 288.
Ibid., 288–290. Исказ „lex injusta non est lex“ („неправедни закон изгледа да није закон“) наћи ће се и код једног лика у делима Светог Августина, што Т. Аквински не
каже директно (директно, међутим, каже да „неправедна пресуда суда није пресуда“) али као и да каже кад говори да на било који начин дефектан закон јесте
„више насиље него закон“ или „не закон, него корумпирање закона“. Такви искази
су били на свој начин блиски и Платону и Аристотелу и Цицерону. Код Х. Харта
(Појам права, Београд – Цетиње 1996) налазе се следећи искази подршке тој идеји:
„крајње неморално не може бити закон“, извесна правила „не могу бити закон због
своје моралне неправедности“ или да ништа неправедно „не може нигде имати
статус закона“. Свему томе се придружује и Џ. Финис својим судом да је „централна традиција теоретисања о природном праву... афирмисала да неправедни закони нису закони“. Вид. Џ. Финис, Природно право (превод: М. Ивовић), Подгорица
2005, 377–380.
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ком судији49 да може на своју руку да обезвређује законе, већ би то, по
његовом мишљењу, могли да чине само неки виши судови или само законодавство. Радбрух закључује да „треба да тражимо правду, и да истовремено водимо рачуна о правној сигурности, јер је и она сама један
део правде“.50
Решење проблема „законског неправа“ и могућности примене
„надзаконског (незаконског) права“, уз остајање на терену позитивног
права и правне сигурности (као кумулативног атрибута за непостојање
кризе правног система), префињеним правним нијансирањем дао је и С.
Перовић. Он, наиме, каже да „ако већ постоје неподношљиво неправедни закони који уживају правну снагу, хоће ли суд, приликом конкретног решења спорног случаја, одбити њихову примену (што је, чини се,
ближе Радбруху) чиме би повредио начело легалитета, или ће, најзад,
применити такве законе, што не би било оправдано са гледишта индивидуалног и заједничког разума“; ако такви закони постоје и опстају
у правном систему, суд не би могао да одбије њихову примену, због повреде принципа легалитета и правне сигурности, али би могао да путем циљне интерпретације такве законе „приведе разуму“ и да их тако
интерпретиране примени саобразно неспорним начелима рационалног
(умног) природног права.51 О дужности да се поштује „неправедни закон“ говори и Ролс.52 Треба ли се овом приликом подсетити и велике
мисли незаобилазног В. Богишића као најбоље подлоге за циљно (телеолошко) тумачење „ко само речи закона знаде, тај закона не зна док му
не схвати разум и смисао“.
Говорећи о трима антиномијама права: правди, сврсисходности
и правној сигурности, које се налазе у међузависности и променљивој
49

50
51
52
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Томас Бонхам, доктор медицине на Универзитету Кембриџ, почео је да врши медицинску праксу без дозволе Краљевског колегијума. Суђено му је и осуђен је на
новчану казну, а касније и на казну затвора. Он је покренуо спор због „незаконитог утамничења“. У пресуди која подржава Бонхамов захтев појављује се чувени
део: „Цензори (Краљевског колегијума) не могу бити судије, заступници и странке;
судије да доносе пресуде или осуде; заступници да уручују судске позиве; странке
да добијају половину глобе, quia aliquis non debet esse Judes in propria causa, ito iniquim
est aliquem suae rai esse judicem; и не може неко бити судија и адвокат за било коју
од странака... И у нашим књигама појављује се да ће у многим случајевима common
law контролисати акте Парламента и каткад тако пресудити да они постану потпуно ништави; јер кад је акт Парламента против општег права и разума, или је
опречан, или га је немогуће извршити, common law ће га контролисати и пресудити да је такав акт ништав“ – „Dr. Bonham’s Case“, Law Quarterly Review 54/1938,
543–552 (наведено према: Л. Фулер, Моралност права (превод: С. Митровић),
Београд 2001, 117–118).
Г. Радбрух, 293.
С. Перовић, (2009), 185–187.
Џ. Ролс, 319–324.
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равнотежи, Радбрух је у почетку предност давао правној сигурности,
али је након искуства националсоцијализма, пред крај живота, предност дао идеји правде. Идеја права не може бити ништа друго него
правда, док правна сигурност, као посредник између правде и сврсисходности, постоји само онда када право регулише једнако поступање
у једнаким стварима, а различито поступање с различитим стварима
у мери њихове различитости. Отуда, према Радбруху, свако право, да
би било вредност, мора да оваплоти бар „минимум правде“. А само као
вредност право је посебна култура, културна појава, чији смисао јесте
служење праведности.53 На Радбрухову теорију о праву као оличењу
идеје правде надовезао се А. Кауфман који, развијајући његове ставове
о правди, долази до става да идеју права као оличења правде суштински изједначи са идејом човекове персоналности.54 То је и разлог да се
у теорији, основано или не, често користи назив Радбрух-Кауфманова
теорија.

VI Од приватизације до „прихватизације“ и „државизације“
Крај двадесетог и почетак двадесет првог века у политичком
смислу обележио је крах социјалистичког политичког система и њиме
условљеног колективног модела привреде типа државне или тзв. друштвене својине. Догму колективне својине заменила је догма приватне
својине, као парадигма конкурентне и ефикасне својине. Пут од колективних форми својине ка приватним формама (индивидуалним или
колективним, акционарским) тражен је кроз разне моделе у основи
обавезне приватизације. Путеви приватизације, нарочито у земљама
у транзицији из колективних својинских догми (друштвена својина
у економији, државна својина у економији), били су различити, а
најчешће се радило о примени тзв. шок терапија брзих приватизација,
које су биле мотивисане страхом од повратка у комунистичку парадигму (идеолошки разлози), а економски углавном неутемељене (економска ефикасност на глобалном плану није повећана иако је својинско
окружење истоветно са оним у развијеним тржишним економијама
мање-више, створено). „Закаснела памет“ идеолошки оптерећених „кумова“ брзе промене својинске структуре у економији признала је да ни
исто својинско окружење не даје исти резултат, ако нису испуњене друге претпоставке за економске слободе. Посебно се у том смислу указује
на непостојећи и неадекватан институционални капацитет – инсти53
54

Г. Радбрух, 70 и даље.
А. Кауфман, Право и разумевање права (превод с немачког: Д. Баста), Београд –
Ваљево 1998, 219. и даље.
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туционални вакуум, који само по својој спољној форми „глуми“ истоветност са пореклом, „глуми“ подршку сигурности својинских права и
уговора.55 (Што би рекао Јесењин: „Тако је мало пута пређено / Тако је
много грешака учињено“). Тако су се и десиле, што би писац рекао, „године које су појели скакавци“.
Нужност претварања колективних својинских форми државне и
друштвене својине („приватизација“) у приватне својинске форме (индивидуалне и колективне акционарског типа) за ефикаснију привреду
је неспорна константа. Неспорна константа, међутим, у нашим условима није њена „фундаментализација“ и „идеологизација“ као циља по
себи и за себе, уместо да буде у функцији неспорног циља ефикасније
и конкурентније привреде. На таквом путу, логично је да циљ није бирао средства („макијавелистички синдром“) те су бројне приватизације
пронашле „погрешне власнике“ (незаинтересоване или неспособне за
развој купљеног предузећа и незаинтересоване за одржање запослених у радном односу) и „погрешна средства“ (послужиле су за „прање
новца“ стеченог разним нерегуларним основима стицања – од трговине
наркотицима преко трговине оружјем у ратним временима или трговине цигаретама у времену економских санкција). Како није реч о спорадичним, већ о масовним појавама, то се и десило да се „приватизација
као циљ за себе“ преокрене у свом практичном исходишту „у циљ против себе“. До овога су довели бројни негативни ефекти идеолошки, а не
економски мотивисаних приватизација, чији је сумарни ефекат злоупотреба правног субјективитета купљеног предузећа (извлачење имовине
и прихода и „трансфер“ у новооснована привредна друштва са малим
бројем запослених, уз отпуштање великог броја запослених у купљеном
предузећу и неисплаћивање зарада и, на крају, покретање стечајног поступка над истим). Оштећени (комерцијални повериоци, запослени,
држава и локална заједница као фискуси), уз велику „помоћ“ струковно недовољно оспособљених судова, углавном су неми пратиоци ових
процеса или спорадични критичари „недорасле регулативе“. Струковна
истина је овде, међутим, неумољива: сви такви правни послови и правне радње могу бити предмет „побијања“ применом установе „злоупотреба правног лица“ компанијског права56 или „побијања правних послова и радњи“ стечајног права (предузетих у одређеним роковима, пре
55

56
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Вид. Љ. Маџар, „Политичке границе права и слобода (домети комплементарности и подручја сукоба)“, Политика и слободе (ур. В. Вукотић et al.), 2003, 21–40;
Љ. Маџар, „Етички аспекти привређивања и економски учинци морала“, Морал и
економија (ур. В. Вукотић et al.), 2008, 14–28; М. Секуловић, „Православна етика и
дух капитализма или тегобе наше транзиције“, Морал и економија (ур. В. Вукотић
et al.), 2008, 83–94.
Вид. ЗОПД, чл. 15; М. Васиљевић, Компанијско право, Београд, 2009, 73–80.
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подношења предлога за покретање стечајног поступка, који су од шест
месеци преко једне године, па до пет година).57 Да су ове правне установе коришћене у складу са својом вокацијом вероватно би и негативни
ефекти приватизација били занемарљивији, а правна сигурност уговора58 била би примеренија тржишним потребама.
Понашање државе (регулаторних тела, агенција, министарстава,
владе, парламента) у процесима приватизације упоредиво је са синдромом „слона у стакларској радњи“. Поред тога што није користила механизме контроле токова и порекла новца у процесима приватизације,
у складу са, истина, недовољно снажним законским оквиром, држава је направила и најмање пет аутоголова на овом терену: први,
приватизација „погрешним власницима“ са „погрешним пореклом новца“ („од приватизације до прихватизације“); други, дозволила је да се
главнина прихода од приватизације (као и задужења у иностранству)
усмери у потрошњу (и политичке кампање честих ванредних избора или за приватизационе саветнике који су вешто „покривали“ и у
своје цене „укључивали“ „власнике приватизационих одлука“), уместо у инвестиције и развој;59 трећи, бројне приватизације изведене су
на неекономској основи, праћене су непоштовањем приватизационих
уговора и завршиле су се раскидима уговора (али не и раскидима консултантских уговора, поводом таквих приватизација, са енормним консултантским накнадама и поред отпадања основа) и јачањем државног
(владајућег партијског) сектора („од приватизације до државизације“);60
четврти, паралелна са приватизацијом, радикална либерализација
спољнотрговинског промета допринела је „гушењу“ домаће производње
свођењем просечне царинске стопе на једноцифрену и укидањем скоро
свих ванцаринских ограничења;61 пети, фактичко и формалноправно
57
58

59

60
61

Закон о стечају (Службени гласник РС, бр. 104 /2009), чл. 119–130; М. Васиљевић,
2009, 598–601.
„Непоштовање уговора и чување монопола државном предузећу одвело је у пропаст добро приватно аутотранспортно предузеће, док је 450 радника изгубило
посао“ – НИН („Држава против Илије Девића“ – Случај АТП „Војводина“), бр.
3086/18.2.2010, 28–29.
„Само по основу прихода од приватизације и нових задужења у иностранству
Србија је од 2000. године забележила прилив од преко 30 милијарди долара.“ Вид.
Ј. Душанић, „Оде све у потрошњу“, Политика, 8.2.2010, 12.
Према неким некомплетним извештајима надлежне приватизационе агенције
укупно је раскинуто око 1/4 (25%) уговора о приватизацији.
То је изазвало повећање спољнотрговинског дефицита (не треба занемарити ни
утицај моћног увозничког лобија), који је крајем 2009. године износио готово 33
милијарде долара (што је три пута више од дефицита из 2000. године), уз скоро
потпуно приватизован комерцијални сектор привреде. Вид. М. Ковачевић, „Извоз
за дугове“, Политика, 18.2.2010, 14.
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омогућавање „поклона“ припадајућег градског грађевинског земљишта
(до тада у државној својини) купцима приватизованог предузећа и то
подзаконским актом.62
Идеолошки мотивисана приватизација заборавила је на потребу
бар минималног уважавања принципа правичности у расподели колективне својине (потреба социјалне стабилности и опште прихватљивости
процеса), имајућу у виду начин њеног стварања. Управо на правичност
је мислио и римски правник Улпијан својом изреком „свакоме дати оно
што му припада“. У свакодневном говору се за неког каже да је правичан (посебна важност управо за судије и арбитре) ако у „једнаким
стварима једнако поступа“, односно у „различитим стварима различито поступа“ у мери њихове различитости. Зар се уосталом и о законима не говори као о правичним (праведним) или неправичним (неправедним). Да је ова правна вредност била бар у нужној мери у фокусу
пажње законодавца, те да није у потпуности занемарена у целовитој
друштвеној функцији права, зарад неких других друштвених (или „приватно друштвених“) вредности или зарад вредности по себи и за себе
(како циљ приватизације дефинише један наш познати писац из области економије),63 никада бројни закони о приватизацији на овим просторима не би имали форму (и „резултат“) какав су имали.
Иако приватизација по својој вокацији није у „великој љубави“
са принципом правичности, чини се, што пракса и показује, да његово
елиминисање у овим процесима, без обзира на наглашени субјективизам
и немогућност дефинисања („дефинисана правичност не би више била
62

63
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Наиме, Уредба о критеријумима и поступку за утврђивање висине накнаде по
основу конверзије права за лица која имају право на конверзију уз накнаду – Службени гласник РС, бр. 4/2010 (донета на основу Закона о планирању и изградњи,
Службени гласник РС, бр. 72/09 и 81/09), омогућује да се укупна ревалоризована
цена купљеног капитала (друштвеног или државног предузећа), односно имовине,
исплаћена у поступку приватизације (стечајном поступку или поступку принудног извршења) укључи у трошкове прибављања права коришћења грађевинског
земљишта, чиме се купцима предузећа (или имовине) у поступку приватизације
у целости поклања грађевинско земљиште које је било у државној својини у моменту приватизације предузећа (или имовине) или се пак грађевинско земљиште
делимично плаћа, али се предузеће, које је приватизовано, поклања у целини.
Вид. Д. Шуковић, „Зашто се поклања градско грађевинско земљиште“, Политика,
1.3.2010, 11. Изјава ресорног министра у истом листу неколико дана касније (Политика, 9.3.2010, 12), без обзира на намеру да буде деманти, то у основи и потврђује:
„деведесет одсто грађевинског земљишта у Србији биће конвертовано из права
коришћења у право својине без надокнаде, а смисао уредбе која то регулише јесте
да се земљиште да у својину физичким и правним лицима и да се створи тржиште
грађевинског земљишта“.
Вид. Љ. Маџар, „Приватизација као циљ привредне и друштвене транзиције“,
Својина и слободе (П. Васић et al.), Београд 1996, 1–8.
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правичност“),64 ипак нужно води лишавању за право једног важног
стандарда којим се одређују бројни правни институти, попут злоупотребе права, више силе, савесности и поштења, јавног поретка и слично. Овим се право лишава неопходних социјалних сокова и друштвених
вредности који воде материјалној правди. Правичност је, истина, одговор на несавршеност законодавца и сложеност задатка права, са мисијом
која је блиска мисији „морализовања права“ или привођења права својој
„мајци“ правди, чиме позитивно право иде у сусрет природном праву.
Додуше, правичност води извесној правној несигурности, али „неправичност може компромитовати право и више и дубље него и сама несигурност“. Отуда, и „неправично право је несигурно право“, а „праву су
обоје у истој мери неопходни, тако да оно треба да представља синтезу
максимума сигурности и максимума правичности“.65 Коначно, оно што
би право изгубило кроз претерани правни формализам и догматичност добило би кроз објективну и професионалну примену стандарда
правичности.66 При том, то наравно не значи да ради постојања правичности правник може да заборави на само право. Наиме, још у XVIII
веку искусни енглески класични правник Блекстон рекао је да је право
без правичности, иако тврдо и непријатно, још увек много корисније
по опште добро него правичност без права. Треба ли се и овом приликом подсетити на „оца класичног природног права“ Х. Гроцијуса који
је писао да је правичност још увек „управо врлина која се састоји у
поправљању онога у чему је закон због своје општости погрешио“?
Чини се да је исто и са моралом у поступку приватизације. Веза
права и морала је несумњива, а чини се да је најбоље изражена формулом
„и што није забрањено може да не буде поштено“ (В. Богишић).67 У принципу су позитивноправне норме најчешће и моралне („морализовање
закона“). Ипак, неке правне норме су у супротности са моралом, било
тако што налажу или дозвољавају нешто што морал забрањује или тако
што забрањују нешто што је моралом допуштено. Опште ограничење
владајућег принципа уговорног права о слободи уговарања налази се
или у сфери јавног поретка или у сфери начела морала. Када је реч о
64
65
66
67

Б. С. Марковић, „Правичност као извор права“ у: Д. Баста, Преображаји идеје права, Београд 1991, 280.
Б. С. Марковић, „Правичност и правни поредак“ у: Д. Баста (1991), 271.
Т. Живановић (810–811) говори о материјалној (формалној, законској) правичности и судској (право-примењивачкој) правичности.
В. Богишић, Општи имовински законик за Црну Гору (чл. 999), Цетиње 1888. Однос
права и морала посебно је изразио J. Carbonnier (Flexible droit – textes pour une sociologie du droit sans rigeur, Paris 1983, 49) речима да „између две солуције, треба увек
изабрати ону која је за мање права и која оставља више простора обичајима или
моралу“.
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бројним случајевима приватизације, у којима се радило о правним пословима куповине капитала или имовине из сфере „прања новца“, начела морала могла су свакако да мало више „раде“, ако је већ законодавство недорасло потребама времена?! Кад би само морал (слобода)
умео да пева, као што су сужњи (запослени) певали о њему (њој)! Ово
нарочито стога што не постоји „неподношљиво неправедни морал“ или
„морално неправо“, за разлику од „неподношљиво неправедних закона“ и „законског неправа“ (Г. Радбрух).68 То и јесте посебан разлог за
што ближи сусрет права (позитивног) са моралом који се налази у сфери природног права (како постоји и може да постоји и такав морал, то
нема знака једнакости ни у овом односу), као и са правдом као његовом
врховном вредношћу, како би право (позитивно) било отелотворење
правде („мајке права“).

VII Неки аспекти правног режима имовинске
одговорности чланова управе и власника „друштава
капитала“ у компанијском праву и сигурност поверилаца
Својеврсни „берлински зид“ класификације трговачких друштава
на друштва лица (друштва са неограниченим ризиком и без капитала)
и друштва капитала (друштва с ограниченим ризиком и друштва с минималним законом одређеним капиталом), управо на основи обавезности или необавезности минималног основног капитала, као и на основи
постојања или непостојања солидарне одговорности власника (ортака,
чланова, акционара) за обавезе друштва сопственом имовином, развојем
компанијске регулативе полако се напушта у његовим оштрим формама
и прелази у систем нијансираних разлика.
Идеја еx ante заштите инвеститора путем минималног законског
основног капитала и правила о одржању тог капитала, током постојања
трговачког друштва као друштва капитала, под утицајем англосаксонске
праксе оснивања најраспрострањеније форме таквог друштва – друштва с ограниченом одговорношћу без минималног капитала, полако се
прихвата и у континенталној пракси на основици искуственог сазнања
да таква функција овог капитала није посебно значајна за генерално
обезбеђење инвеститора.69 Истина, тачно је да што компанија има мањи
капитал, то је и већи ризик њених поверилаца, али постављање високих
68
69
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Г. Радбрух, 281–293.
Француска: Code de commerce (édition 2007), чл. 223–2 (Висина минималног
основног капитала друштва с ограниченом одговорношћу утврђује се статутом
друштва.); Швајцарска: Loi fédérale complétant le Code civil suisse (1911, 2008),
чл. 773 (Минимални основни капитал износи 20.000 франака.); ЗОПД, чл. 112
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лествица тог капитала онемогућује улаз нових компанија на тржиште и, с друге стране, обезбеђује постојећим компанијама монополску
позицију. Најзад, високи стандарди минималног капитала повећавају
административне трошкове оснивања компанија. Слични су ефекти
и евентуалног института обавезног осигурања, уместо минималног
основног капитала.70
Истовремено са претходним процесом, међутим, развија се институт ex post заштите инвеститора кроз одговорност (неограничну или ограничену) директора– управе (проблем је што то у крајњем
случају отвара питање пребацивања тог увећаног ризика директора
на компанију преко накнада које им плаћа) и власника тог друштва у
случају његове инсолвентности и недопуштених плаћања из имовине друштва власницима, на штету поверилаца, што им даје предност у
односу на повериоце (основ фаворизовања власника који треба да сносе
ризик пословања друштва најмање до висине свог улога и на тој основи
стеченог капитал учешћа, није битан: исплата дивиденде, исплата несагласних акционара у случају стицања основа утврђених законом, исплата по основу повлачења и поништаја акција или удела, исплата по
основу откупа акција или удела акционара или чланова од стране самог
друштва, о чијим се акцијама или уделима ради – сопствене акције/удели и слично). Чини се да је ово пут и за развој наше компанијске регулативе71 која у новом закону наговештава такав прилаз, али јој недостаје
усклађеност са стечајном регулативом. Одговорност директора за недопуштена плаћања члановима или акционарима друштва и одговорност
чланова и акционара друштва (неограничена или ограничена) актуелна
је у основи посебно код инсолвентности друштва капитала. Институт
компанијског права који се тиче „пробијања правне личности“ („злоупотреба правне личности“, „привид правног лица“, „привредни идентитет“) у овом случају није сасвим ефикасан (тужба за утврђење постојања
те чињенице и дужина тог поступка), те решење треба тражити у посебним правилима стечајног и извршног права (аутоматска одговорност).
Евентуално обесмишљавање такве одговорности располагањем сопственом имовином (као основицом неограничене или ограничене солидарне
одговорности) од стране директора (управе) или чланова и акционара
друштва, одређено време пре стечаја таквог трговачког друштва, могло
би бити предмет права побијања, у смислу општих или посебних пра-

70
71

(Минимални основни капитал друштва с ограниченом одговорношћу износи 500
евра у динарској противвредности.).
Вид. F. H. Easterbrook, D.R. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge,
Massachusetts 1996, 60–63.
ЗОПД, чл. 133 и 134, 230 и 231 и 328.
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вила овог института (побојна тужба). На овај начин „фином“ сарадњом
компанијске регулативе и стечајне регулативе омогућује се и флексибилност прве и заштита инвеститора деловањем друге.

VIII Неки аспекти правног режима имовинске
одговорности чланова управе у стечајном праву и
сигурност поверилаца
Као што савремено компанијско право отвара питање постојања
фидуцијарне дужности (дужност лојалности) директора не само према компанији, већ и према акционарима и члановима друштва (ово је
посебно изражено код институције takeover-a), тако се отвара питање
постојања такве дужности директора и према повериоцима. Чини се
да није спорно да таква дужност постоји кад компанији прети опасност стечаја (банкрота), али се становишта у правној теорији и судској
пракси не слажу око питања постојања те дужности и пре постојања
такве опасности. Ако се анализирају норме компанијског права које
се тичу: 1) одржања вредности основног капитала друштава капитала (пре свега акционарског друштва), 2) смањења основног капитала
повлачењем акција или удела и исплатом њихове вредности акционарима или члановима од стране друштва, 3) давања зајма директорима
(и запосленима), и 4) ограничења плаћања из имовине друштва акционарима или члановима по било ком основу (дивиденда, смањење основног капитала, задовољење права мањинских – несагласних акционара
у случајевима законом прописаним: измена оснивачког акта, статусне
промене, промене правне форме, располагање имовином велике вредности, други случајеви утврђени оснивачким актом друштва), онда се
може закључити да и у тим случајевима постоји дужност лојалности
(фидуцијарна дужност) директора не само према том друштву, већ и
према повериоцима.72
Решења у изворима компанијског права у упоредном праву ипак
нису идентична ни кад се ради о опасности стечаја, а ни иначе. У Великој
Британији постоји снажна подршка постојању фидуцијарне дужности
директора према повериоцима у одређеним случајевима. Скорије судске
одлуке могу се сумирати у следећем ставу: „Кад је компанија инсолвентна или сумњиве солвентности или на ивици инсолвентности, новац поверилаца је изложен ризику понашања директора и тада у извршавању
дужности у компанији морају водити рачуна о интересима поверила72
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С друге стране, констатује се да таква фидуцијарна дужност директора према запосленима ипак не постоји. Тако и: B. Kasolowsky, Fiduciary Duties in Company Law,
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ца као примарним, посебно у извршавању дискреционих дужности.“73
Ипак, ова дужност директора је имперфектна, јер не може бити предмет принудног извршења од стране поверилаца, који морају чекати све
до отварања поступка банкрота и именовања управника. У САД, судови по традицији одбијају да прошире фидуцијарну дужност директора
према повериоцима корпорације и наглашавају да су права поверилаца
ограничена на права из уговора. Отуда се од директора не захтева да
при доношењу својих одлука узме у обзир интересе поверилаца. Ипак,
неки судови говоре о промени фидуцијарне дужности у случају стечаја,
када она престаје да постоји према корпорацији и почиње да постоји
према повериоцима.74 У Немачкој, питање евентуалне фидуцијарне
дужности директора компаније према повериоцима (изван уговорног
контекста) помиње се само у следству расправе о друштвеној одговорности компаније. Реално, повериоци имају само уговорна права према компанији, а у случају неплаћања дуга, права која имају на основу
стечајних прописа.75
Висока група експерата за реформу компанијског права ЕУ (Winter
Report) препоручила је прихватање у ЕУ института енглеског права –
Wrongful Trading (фидуцијарна дужност и по основу тога одговорност
директора према повериоцима у случају инсолвентности или сумњиве
солвентности компаније).76 Ради се о томе да директори, када по основу
своје дужности савесности и пажње треба да предвиде стечај компаније,
морају да обуставе плаћања, ради заштите интереса поверилаца, у противном су одговорни према повериоцима друштва над којима се отвори стечај и то у висини коју према дискреционом овлашћењу одреди
суд. Кључна тачка овде је релевантни моменат процене када ступају у
дејство правила института Wrongful Trading („моменат истине“) и тиме
и питања обима заштите нових поверилаца који улазе у уговорни однос
са компанијом након тог критичног датума. Ипак, мишљења у правној
теорији у вези са овим институтом су крајње подељена.77
У Немачкој се говори о одговорности директора за одлагање
стечаја, с обзиром на то да, у случају неспособности плаћања (доспелих
73

74
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Вид. H. Fleischer, „The Responsibility of the Management and Its Enforcement“,
Reforming Company and Takeover Law in Europe (eds. G. Ferrarini et al.), Oxford 2004,
394.
Millstein, Gregory, Altschuler, „Fiduciary Duties Under US Law“, ABA – Section of Business Law – The Director’ s Relationship to the Corporation / A Multijurisdictional Forum
on Fiduciary Duties, presented by: Committee on Corporate Governance and Committee on Corporate Laws, 2004, 34–35.
Вид. H. Fleischer, 395.
Вид. Winter Report, 2002, 68–69.
Вид. H. Fleischer, 396–397.
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обавеза) или презадужености (када обавезе прелазе вредност имовине),
постоји њихова дужност да „без одлагања“ писмено обавесте надлежни
стечајни суд и да обуставе плаћања (у противном одговарају имовински). У основи се овај институт неспособности плаћања (инсолвентност) немачког стечајног права приближава аналогном институту енглеског права – тесту солвентности (Wrongful Trading Rule). Исто важи
и за институт презадужености немачког права, који је аналоган енглеском институту тест биланса стања имовине.78 Ипак, нема потпуног
знака једнакости, с обзиром на то да Wrongful Trading Rule у концепцији
енглеског права пружа мало сигурности и заштите за директоре.79 Коначно, у немачком праву је предложено да овом одговорношћу буду
обухваћени и чланови и акционари који не обавесте благовремено
стечајни суд о неспособности плаћања и не обуставе плаћања, али само
у случају да директори нису на располагању – нпр. напустили су земљу
ради избегавања одговорности (нема ослобођења за мањинске акционаре, по логици самог предлога закона, осим ако не докажу да нису знали
за инсолвентност или да нису знали за недоступност директора).80

IX Уместо закључка – пример Закона о привредним
друштвима шест година после (одговорност за
непримењивање)
Од доношења Закона о привредним друштвима (темељног привредног закона – „устав привреде“) протекло је скоро шест година, што
је разумно време за сумирање искустава. У едукативном смислу, што
му није била првенствена намена, он је свакако испунио своју мисију. У
смислу стабилизације наше пословне и судске праксе, као залоге владавине права и правне сигурности, по нашој оцени свакако није. Превише
се и пословни и судски живот у сфери компанијског права одвија ван
терена самог закона, у бројним случајевима и директно у супротности
не само са идејом, већ и са самим словом закона. То свакако није добро
за стабилизацију инвестиционог интереса за присуство на овим просторима. Што је, наравно, још горе, то није случај само са овим прописом, већ и са применом наше правне регулативе уопште. У овој земљи
је заиста крајње време да одговорни политички људи, који су креатори
законодавне политике, коначно кажу да наш проблем нису прописи не78
79

80
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дорасли времену и струци, већ пре свега лоша примена прописа. У противном, живот ће ићи путем којим је ишао и до сада: стално доношење
нових и нових прописа, без реалног сагледавања потребе за тим. Многи
прописи се и не „охладе“, а уместо њих се доносе нови, при чему изостаје
стварно сагледавање шта од њихових института није реално живело.
Такав је случај и са Законом о привредним друштвима који није нимало
тесан оквир за наше пословне потребе (осим недовољног редакцијског
рада), а већ се припремају његове промене и у деловима у којима, не
својом „кривицом“, није живео (што је својеврсна компромитација права), као и у деловима где за то, због развоја конкурентне и европске
регулативе, има објективне потребе.
Овом приликом и овим згодним поводом желео бих управо да
подсетим који институти Закона о привредним друштвима, који су иначе у потпуној хармонији са одговарајућим упоредним решењима, нису
примењени у нашој пракси, као да нису ни постојали у закону (реч је
разуме се само о неким најважнијим, ради илустрације): 1) фидуцијарна
дужност према компанији, 2) клаузула сукоба интереса, 3) Business
Judgment Rule, 4) одговорност контролног акционара или члана, 5) деривативна тужба, 6) ограничења плаћања и забране располагања,
7) располагање имовином велике вредности, 8) имовинска одговорност
чланова управног одбора, 9) привид (пробијање) правне личности (злоупотреба правног лица), 10) ништавост оснивања привредног друштва,
11) клаузула конкуренције, 12) узајамно капитал учешће, 13) заједничко
деловање, 14) права мањинских акционара и чланова друштва, 15) права поверилаца у вези са реорганизацијом основног капитала друштва,
16) независни директори, 17) информисање акционара, 18) злоупотреба повлашћених информација, 19) транспарентност капитал учешћа,
20) разне форме злоупотребе правног субјективитета и слично.
Овде ћу стати, с обзиром на то да нема потребе за даљим набрајањем ради доказивања једног ноторног факта: квалитет наших прописа далеко је изнад квалитета њихове примене, a узрок њиховог
непримењивања не налази се у равни квалитета прописа, већ у равни
владајућег стандарда наше правне (не)културе – непримењивање прописа. Крајње је време да као друштво постанемо свесни ове чињенице,
како се наша агонија не би продужавала (управо тог нивоа је димензија
овог проблема) и како се парламент не би и даље уљуљкивао уверењем
да рекорди у „производњи“ закона решавају проблем озбиљне и хроничне кризе права и одговорности у овој земљи.
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ECONOMY AND LEGAL LIABILITY
Summary
In this article the author discusses the issue of legal regimes of liability
(especially ownership liability) in the regulations of economy. In order to answer this
question author firstly discusses: the issue of economic regulations and economic
efficiency; the issue of change of economic regulations character (development
of “soft law” and contracting freedom principle), especially within the context
of economic crisis and trends of such development at EU level and relevant
comparative regulations; the issue of quality and quantity of economic legislation
and, finally, the issue of conflict of various legal antinomies as legal values (justice,
legal security and purposefulness-expediency). Secondly, the author treats the
issue of freedom as economic, political and legal value, especially from the aspect
of the position of economy, whereat determines that the level of such freedoms,
especially from the aspect of need for legal security of ownership and contracts
as basic market categories, in life of our practical law has not been developed
enough yet. Within that context, author especially discusses numerous issues of
legal insecurity and irresponsibility in privatization process which in our country
produced many abuses and uncompetitive economy instead of more efficient
economy. Finally, the author also treats some special issues of ownership liability
of directors (management members) of capital associations and shareholders and
members in company law (limitations of payment based on various legal bases
for owners who prefers them in relation to creditors of capital associations), as
well as special issues of such responsibility of these persons in adjacent cases of
company and insolvency law (cancellation of payment – the solvency test). Instead
of conclusion, the author gives critical review of six years old implementation of
the basic economic law – Law on Commercial Companies – determining that its
numerous institutes, taken by legal transplantation from company regulations of
relevant European countries, have not been applied in practical life for all this
time, what leads to conclusion that our main problem is not poor quality of laws
in the sense of content (although it truly is in formal or practical sense), taking
into account that they are now mostly made in the pattern of comparative legal
standards, but the quality of the implementation of legislation – the syndrome of
some kind of (non)culture of implementation of legislation.
Key words:
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ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

др Стеван ШОГОРОВ
професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду

СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНОГ УДЕЛА ОД СТРАНЕ
ДРУШТВА С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ*
Резиме
У раду се, најпре, разматра појам сопственог удела друштва с
ограниченом одговорношћу, а затим се анализира карактер опште забране стицања таквог удела уписом од стране друштва или од стране
трећег лица за рачун друштва. Након тога аутор критички разматра
и оцењује потпуну слободу стицања сопственог удела у секундарном промету од стране овог друштва у праву Републике Србије, залажући се да
се у пракси она ограничава одговарајућим одредбама актом о оснивању
друштва, у циљу адекватне заштте основног капитала.
Кључне речи: друштво с ограниченом одговорношћу, сопствени удео,
забрана уписа, слободно стицање, секундарни промет,
уговорно регулисање.

I Појам сопственог удела
Сопствени удео друштва са ограниченом одговорношћу је удео
који то друштво има у себи самом. Како је удео не само учешће у структури основног капитала већ је и чланство, то се при постојању сопственог удела друштво јавља као сопствени члан. Ова необична правна
ситуација је дуго привлачила пажњу правне струке.
*

Рад је сачињен у оквиру пројекта „Право Србије у европској перспективи“, бр.
149042 који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике
Србије.
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У правној науци је данас углавном прихваћено да је оваква
конструкција додуше необична, али прихватљива. Друштво с ограниченом одговорношћу, као друштво капитала, у свим правним системима има сопствени правни субјективитет, одвојен од субјективитета
његових чланова. Као самостално правно лице оно може да стиче права
и обавезе у правном промету, па тако и уделе и акције у привредним
друштвима.1 С друге стране, опет, неспорно је да су удели у друштву с
ограниченом одговоношћу начелно преносиви, независно од тога под
којим условима се могу преносити. Према томе, могуће је да се удео неког члана таквог друштва пренесе на само друштво, правним послом
inter vivos или mortis causa или на основу самог закона.
С друге стране, временом су и сами законодавци прихватали постојање сопствених удела, упоредо са прихватањем постојања сопствених акција. Наиме, када је постало јасно да логика привредних потреба
намеће третирање удела и акција у друштвима капитала као својеврсне
робе на финансијском тржишту, било је неопходно правно осигурати њихову слободну циркулацију. Ова циркулација опет подразумева
да кроз промет на тржишту или по основу правне сукцесије друштво
стекне сопствене уделе од својих чланова, с могућношћу да их касније
отуђи или амортизује. Због тога су многа законодавства такође прихватила могућност постојања сопствених удела у друштву с ограниченом
одговорношћу, независно од тога што постоје веома различита решења
у погледу могућности њиховог стицања и правног режима који за њих
важи.
У нашем праву сопствени удели друштва с ограниченом одговорношћу су стекли право грађанства већ Законом о предузећима из 1996.
године,2 да би то било потврђено Законом о привредним друштвима из
2004. године.3
Према овом закону, сопствени удео се дефинише као „удео који
друштво стекне од својих чланова.“4 Оваквим појмовним одређењем се
желело нагласити да сопствени удео друштво може стећи само у секундарном промету, дакле од својих чланова, а не примарно, уписом при
повећању основног капитала. Слабост дефиниције је, међутим, у томе
што не наглашава да се ради о стицању удела у самом том друштву које
је стицалац, јер друштво може стицати од својих чланова и друге уделе,
тј. уделе које они имају у другим привредним друштвима.
1
2
3
4
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II Општа забрана уписа сопственог удела
1. Карактер забране
Друштво с ограниченом одговорношћу може стицати сопствене
уделе само у секундарном промету, дакле тек након њиховог настанка.
Другим речима речено, може их стицати само од својих чланова. Оригинерно стицање, тј. стицање уписом је искључено.
Стицање сопствених удела уписом је, иначе, практично могуће. То
је, наравно, пре свега могуће при сваком повећању основног капитала
друштва, али није немогуће чак ни при основању друштва, ако би неки
оснивач или друго лице у стању тзв. преддруштва уписало удео за рачун
будућег друштва.
Стицање удела уписом, без обзира да ли се упис врши при
оснивању или при повећању основног капитала друштва, је у свим правима забрањено. Такав став закондаваца је потпуно разумљив. Упис
удела од стране самог друштва, или од стране неког другог лица за
друштво, би угрожавало образовање основног капитала друштва, односно одржавање његове утврђене вредности.5
Општа забрана стицања сопственог удела је изричито предвиђена и
у нашем праву. Важи правило да „друштво с ограниченом одговорношћу
не може уписивати сопствене уделе, директно или индиректно, преко
трећег лица које их стиче за рачун друштва.“6
Јасно је, дакле, да је стицање сопствених удела уписом од стране друштва недопуштено. Законска норма о забрани оваквог стицања
је несумњиво императивног карактера, па се њена примена уговором о
оснивању или евентуално уговором чланова друштва не може ни отклонити ни ублажити. Није, међутим, сасвим јасно које су правне последице кршења законске забране уписа сопственог удела. При томе, треба
одвојено посматрати две ситуације. Прва је када само друштво уписује
сопствени удео, а друга, кад то за његов рачун чини неко друго лице.

a) Директан упис
У првом случају ради се о директном кршењу императивне законске норме, што значи да би такав упис био ништав. Друштво не би
стекло удео, нити би овај упис могао бити правни основ за евентуални
пренос средстава резерви или нераспоређене добити у основни капитал
5
6

Упор. Baumbach-Hueck, GmbH Gesetz, Becksche Kurzkommentare, 13. neubearbeitete
Auflage, München, 1970, стр. 145.
В. чл. 121 ст. 2 ЗПД.
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друштва. Другим речима речено, ништав је сваки упис сопствених удела
при оснивању и при ефективном повећању основног капитала друштва,
тј. повећању на основу уписа и уношења нових улога у основни капитал
друштва.
Посебно је, међутим, питање да ли општа забрана оригинерног
стицања сопственог удела делује и приликом номиналног повећања
основног капитала друштва. Наиме, ако је друштво на допуштен начин
већ стекло сопствени удео, питање је да ли се у поступку номиналног
повећања основног капита друштва сразмерно повећава и сопствени
удео друштва или не. По нашем мишљењу у оваквом поступку повећања
основног капитала би требало да се сразмерно повећава и сопствени
удео, јер он постоји и улази у структуру основног капитала, независно
од тога што права по основу њега мирују. Поред тога, при номиналном
повећању основног капитала повећање сопственог удела ни на који начин не угрожава основни капитал, будући да се он и иначе у овом поступку повећава из расположивих резерви односно нераспоређене добити друштва.

б) Индиректан упис
У другом случају, тј. у случају да се упис сопственог удела врши
индиректно, преко другог лица а за рачун друштва, питање правних последица оваквог уписа је сложеније. Наиме, поставља се питање да ли
је овакав упис ништав, као у претходном случају тзв. директог стицања
уписом у поступку ефективног повећања основног капитала, или би,
напротив, овакав упис требало третирати као индиректан упис акција,
аналогном применом правила које у нашем праву важи за индиректан
упис сопствених акција од стране другог лица, а за рачун акционарског
друштва. Одговора на ово питање у закону нема.
Прва је могућност да се стане на становиште да је и индиректни
упис сопствених удела у поступку ефективног повећања основног капитала ништав, као и у случају директог уписа. У прилог оваквом ставу се може навести чињеница да се у законској норми не прави никаква разлика између директог и индиректног стицања сопственог удела,
будући да се њоме забрањује друштву упис сопствених удела „директно
или индиректно, преко трећег лица које их стиче за рачун друштва“.7
Чињеница је, међутим, да се у закону не говори које су правне последице индиректог уписа сопственог удела. Ако се прихвати такав став,
индиректни упис сопственог удела би био ништав не само за друштво
већ и за лице које га је уписало за рачун друштва. То би имало за по7
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следицу да друштво не би по основу оваквог уписа стекло пуноважно
потраживање у погледу уплате уписаног улога према том лицу, а оно
опет не би стекло удео. Ако би то лице нешто уплатило (унело) по основу таквог уписа, радило би се о чинидби без основа, што значи да би се
повраћај уплаћеног (унетог) могао од друштва тражити само по основу неоснованог обогаћења (стицање без основа). Крајња последица би
била да би основни капитал остао непокривен за део који се односи на
индиректи упис сопственог удела.
Друга могућност је да се излаз тражи у аналогној примени правила које важи за индиректни упис сопствених акција. Према овом правилу ако друго лице упише сопствене акције за рачун друштва сматраће
се „да их је преузело за свој рачун и биће лично одговорно за уплату
тржишног износа вредности таквих акција и у случају да има друкчији
споразум са друштвом за чији рачун су оне уписане или стечене“8.
Овакав став има, дакле, такође свој ослонац у закону, али на основу
аналогије. Правне последице оваквог става су битно другачије у односу
на правне последице првог става. Наиме, у случају аналогне примене
наведеног законског правила индиректни упис сопственог удела би био
ништав за друштво, али не и за лице које га је за рачун друштва извршило. То лице је уписом удела преузело пуноважну обавезу уплате
(уношења) одговарајућег улога, али је стекло и право да по том основу
стекне удео, додуше не за друштво већ за себе. Евентуални другачији
споразум тог лица и друштва у погледу одговорности за уплату удела
је непуноважан. Исто тако сваки споразум о накнади или обештећењу
лица од стране друштва, био би ништав.9 Добра страна оваквог става
је очување основног капитала друштва, односно достизање његове покривености свим уписаним уделима.
Ако се упореде обе наведене могућности решавања проблема правних последица индиректног уписа сопствених удела, можемо
закључити да су обе резултат тумачења, с тим да је прва могућност можда ближа општој законској норми забране уписа сопственог удела али је
и ригиднија, док је друга заснована на аналогији, с тим да више води
рачуна о поштовању принципа заштите основног капитала друштва.

III Допуштено стицање сопственог удела
1. Законски оквири
За разлику од оригинерног стицања, стицање сопственог удела
друштва с ограниченом одговорношћу у секундарном промету је у на8
9

Чл. 220 ст. 3 ЗПД.
Чл. 220 ст. 4 ЗПД.
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шем праву потпуно слободно. Друштво „може од својих чланова стицати сопствене уделе који су у целини уплаћени, као и уделе који нису у
целини уплаћени.“10 Исто тако законом је предвиђено да се сопствени
удели могу стећи куповином од чланова друштва „по основу принудног
престанка својства члана друштва или по другом основу.“11
Из овакве законске норме произлази више закључака. Основни
закључак је да је у нашем садашњем праву свако секундарно стицање
сопствених удела допуштено. Небитно је при томе да ли су удели који се
стичу у целини уплаћени или не. Исто тако није битно ни да ли се стичу
по основу закона или правног посла. Такође је без значаја и да ли се ти
удели стичу непосредно или преко трећег лица, а за рачун друштва. Коначно, није битно ни да ли се стичу с накнадом или без ње.
Када се овоме придода законска норма која чак фаворизује стицање сопствених удела од стране друштва успостављањем његовог
приоритетног права пречег стицања свих удела које чланови намеравају
отуђити, независно од тога да ли су у потпуности уплаћени или не,12
стиче се целовит утисак о институту стицања сопствених удела од стране друштва с ограниченом одговорношћу у нашем праву.
Овакво законско решење је изузетно либерално и није у складу с
неким битним принципима на којима се заснивају друштва капитала, па
тако и друштво с ограниченом одговорношћу. Наиме, стицање сопствених удела и акција у друштвима капитала крије у себи опасности за повериоце друштва, али и за остале чланове друштва. Опасност за повериоце
лежи у томе што се откуп сопствених удела и акција врши на терет имовине друштва и тиме, економски посматрано, представља својеврстан
повраћај улога, што је иначе у друштвима капитала забрањено. Поред
тога, иако теретно стицање удела и акција делује као купопродаја, вредност тих удела и акција се заправо смањује, јер се њихова вредност не
заснива на њима самима већ на вредности имовине друштва, која се
опет кроз теретно стицање удела и акција смањује.13 На тај начин се
оштећују и интереси других чланова друштва, јер плаћање сопствених
акција и удела приликом њиховог стицања не смањује стварну вредност
само тих удела и акција, већ свих удела односно акција друштва, будући
да се укупна вредност имовине друштва због те трансакције смањује.14
Исто тако члан друштва од кога је купљен удео или акција се несумњиво
10
11
12
13
14
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ослобађа ризика у погледу пословања друштва, док се тај ризик за преостале чланове друштва пооштрава.15
Због наведених разлога у многим националним правима се стицање
сопствених удела од стране друштва с ограниченом одговорношћу ограничава или условљава и у секундарном промету. Ограничења се, пре
свега, односе на чињеницу да ли је удео који друштво стиче у потпуности уплаћен (односно да ли је у потпуности унет улог за њега) или не.
Тако је у немачком праву допуштено стицање само удела који су у потпуности уплаћени. Уделе који нису у целини уплаћени друштво не може
стицати нити узимати у залогу.16 Чак и уделе који су у целини уплаћени
друштво не може стицати на терет основног капитала већ само из вредности слободне имовине која није у функцији одржавања вредности
основног капитала.17 Аустријско право је још ригорозније и начелно
забрањује стицање сопствених удела и у секундарном промету.18 Само
изузетно друштво може стећи сопствени удео у извршном поступку,
ради намирења свог потраживања према неком члану друштва. Тек у
последње време се циљним тумачењем наведене законске норме допушта стицање сопственог удела од чланова, али под условом да се то
стицање може финансирати из добити која се може расподелити.19 У
швајцарском праву друштво не може стицати нити узимати у залогу
сопствене уделе који нису у целини уплаћени, осим ради намирења сопственог потраживања које није у вези са обавезом уплате улога. Потпуно уплаћене уделе друштво може стицати али само на терет расположиве имовине преко вредности основног капитала.20 У француском
праву стицање сопственог удлеа је допуштено само у поступку смањења
основног капитала и уз сагласност члана друштва који иступа.21

2. Уговорно уређивање
С обзиром на изложено, поставља се питање да ли и у којој мери
се законска правила о општој забрани уписа сопствених удела и потпуно
слободном стицању сопствених удела од стране друштва у секундарном
15
16
17
18
19
20
21

Würdinger, нав. дело, стр. 60.
В. пар. 33 ст. 1 Закон о друштвима с ограниченом одговорношћу СР Немачке (Gesetz
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung).
В. пар. 33 ст. 2 истог закона.
В. пар. 81 Закон о друштвима с ограниченом одговорношћу Аустрије.
В. Rowedder, нав. дело, стр. 691.
В. чл. 807 ст. 1 и 2 Швајцарског закона о облигацијама.
В. Arno Maier-Bridou, „Die GmbH in Frankreich“, у: Die GmbH-Rechte in den EGStaten, Köln, 1993, стр. 77.
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промету могу модификовати уговором о оснивању или уговором чланова друштва. Ово је у складу с приципом слободе уговарања у друштву
с ограниченом одговорношћу прем којем „чланови друштва с ограниченом одговорношћу своје међусобне односе у друштву, као и односе са
друштвом, уређују слободно“, ако законом није друкчије уређено.22
Што се тиче законске норме из чл. 121 ст. 2 ЗПД, тј. норме којом се
друштву забрањује упис сопствених удела, како директно, тако и индиректно преко других лица, она је несумњиво императивне природе. То
значи да не постоји могућност њеног ублажавања уговором о оснивању
или уговором чланова друштва.
Међутим, законска норма из чл. 121 ст. 3 ЗПД, тј. норма која
друштву омогућује потпуно слободно стицање сопствених удела, независно од тога да ли су у целини уплаћени или не, може бити коригована другачијим уређивањем режима стицања сопствених удела
уговором о оснивању или уговором чланова друштва с ограниченом
одговорношћу.
Пре свега, актима друштва (уговором о оснивању или уговором
чланова друштва) се може у потпуности забранити друштву стицање
сопствених удела. Ипак, овакво решење је превише ригорозно па ће се
вероватно ређе сретати у пракси.
Друга је могућност да се овим актима друштва стицање сопствених удела у секундарном промету од стране друштва с ограниченом
одговорношћу ограничи или услови на начин како се то обично чини у
упоредном праву. Тако се напр. овим актима друштва може предвидети
забрана стицања сопствених удела који још нису у целини уплаћени, као
што је то учињено у немачком праву. Исто тако може се предвидети да
је секундарно стицање свих, или само у целини уплаћених удела допуштено, ако се накнада плаћа на терет расподељиве, а нерасподељене добити, као у швајцарском праву. Може се предвидети и такво секундарно
стицање сопствених удела (у целини уплаћених или свих) које терети
осталу имовину друштва (слободне резерве, нераспоређена добит), а не
терети и не угрожава основни капитал.
Могуће су наравно и друге комбинације, условљавања и ограничења. Битно је, међутим, да решења буду таква да се њима не угрожава кључни принцип уплате основног капитала у целости и принцип
очувања вредности основног капитала друштва. При томе треба увек
имати на уму чињеницу да стицање сопственог удела који није у целини уплаћен истовремено значи прихватање обавезе друштва у погледу
плаћања неуплаћеног дела улога, а да при томе друштву не притиче никакав износ.23
22
23
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IV Стицање сопственог удела и правила о
ограничењу плаћања
Приликом стицања сопствених удела у секунданом промету једино
ограничење које је предвиђено у нашем праву је примена правила о
ограничењима плаћања. Наиме, друштво с ограниченом одговорношћу
не може стицати сопствене уделе супротно одредбама Закона о привредним друштвима којима се предвиђају правила о ограничењу плаћања.24
Та ограничења су предвиђена чл. 133 ЗПД. Према нормама тог члана,
друштво с ограниченом одговорношћу не може вршити плаћања својим
члановима ако би после плаћања нето имовина друштва била мања од
његовог основног капитала, увећаног за слободне резерве које се могу
користити за исплате акционарима, а умањеног за износ који је друштво дужно да унесе у резерве за годину у којој се врше исплате. Исто
тако плаћања се не могу вршити ако би друштво било онемогућено да
плаћа своје дугове чија се доспелост очекује у редовном току пословања
друштва. Само изузетно, од ових правила се може одступити ако из
финансијских извештаја припремљених у складу са законом којим се
уређује рачуноводство и ревизија произлази да је исплата разумна у датим околностима.25
Ова ограничења је важно имати на уму како при примени законске норме о слободном стицању сопствених удела, тако и при уговорном
уређивању овог стицања у актима друштва, пре свега у уговору (акту) о
оснивању друштва.

24
25

В. чл. 121 ст. 5 ЗПД.
Више о овим ограничењима види у нашем раду: „Недопуштене исплате члановима
друштва с ограниченом одговорношћу“, Правни живот, vol. 54, бр. 11/2005, стр.
13–24.
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ACQUISITION OF OWN SHARES BY LIMITED
LIABILITY COMPANY
Summary
After definition of limited liability company’s own shares, discussion is
focused on general prohibition of subscription by limited liability company itself, or by third person acting on behalf of limited liability company. Complete
freedom of acquisition of shares from shareholders is analyzed, suggesting that
restrictions should be imposed by formation contract in order to protect legal
capital.
Key words:
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професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду

ДАН АКЦИОНАРА У ДОМАЋЕМ ПРАВУ И
ПРАВУ ЕУ*
Резиме
Право акционара да учествује и гласа у скупштини се утврђује с
обзиром на акције које он има одређеног дана пре одржавања скупштине
(дан акционара).
Према Директиви о вршењу одређених права акционара у листираним друштвима дан акционара не може бити утврђен после 30.
(тридесетог) дана пре одржавања скупштине. Директивом се утврђује
и корелација између последњег дана за сазивање скупштине и дана акционара тако што се мора обезбедити да између та два термина протекне најмање осам дана. При томе у обрачун не улазе дан одржавања
скупштине и дан акционара.
Кључне речи: дан акционара, акционар, скупштина.
Дан акционара је један од нових института предвиђен Законом о
привредним друштвима. У даљим излагањима указаћемо на теоријске
аспекте дана акционара, посебно имајући у виду принцип недељивости
акције, као и решења у домаћем праву и праву ЕУ.

*

Рад је посвећен пројекту Право Србије у европској перспективи бр. 149042 који
финансира Министарство на науку и технолошки развој Републике Србије.
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I Принцип недељивости акције и дан акционара
Недељивост акције представља недељивост акцијског права за
акционара. Недељивост чланства значи да се имовинска и управљачка
права не могу одвојити и посебно преносити. Преносива је само акција,
тј. члански однос као целина.
У погледу недељивости акције, односно немогућности одвајања
права учествовање у скупштини, као и права гласа од чланства, постоји
значајан изузетак. У упоредном праву све више места заузима институт
дана акционара, што је прихваћено и у домаћем праву. У том погледу од
значаја је чл. 286 Закона о привредним друштвима, којим се регулише дан
утврђивања састава скупштине, односно дан утврђивања акционара. Ово
је значајно зато што регистрација преноса акција после тог датума није
од значаја за ту скупштину. Даном утврђивања акционара се установљава
апсолутна претпоставка према којој друштво као акционара, у сврху
одвијања скупштине, сматра лице које је на одређени дан регистровано
у Централном регистру као акционар. Ова претпоставка важи, како
смо указали, у погледу одржавања скупштине, односно вршења права
из чл. 275 ст. 2., што укључује и право гласа. Осим ових права, не може
се, због неприсуствовања скупштини ни гласати против предлога
одлуке и, због тога, ни вршити право побијања скупштинске одлуке.1
Друга права акционара нису везана за дан акционара – када је на пр.
дивиденда у питању од значаја је дан дивиденде (чл. 218). С обзиром
да је у међувремену, до дана одржавање скупштине, то лице могло да
отуђи акције, овакав приступ омогућава да у скупштини гласа, лично
или преко пуномоћника, лице које у тренутку давања гласачке изјаве
није акционар. С тим у вези треба имати у виду да се акционаром према
друштву и према трећима сматра лице које је уписано у Централни
регистар хартија од вредности. Према принципу недељивости акције то
лице је овлашћено за вршење права из акције. Према томе, стицалац
акције после дана акционара, ако је уписан у Централни регистар на
дан одржавања скупштине је акционар и требао би да има права из
акције, што обухвата и права везана за скупштину. Правилом о дану
акционара, међутим, одступа се од принципа недељивости акције. У
екстремном случају могуће је да у скупштини учествују и гласају лица
од којих ниједно није акционар у том тренутку. Тако је могуће да лица
која немају никакав инвестициони интерес у друштву одлучују о на пр.
усвајању финансијских извештаја, или располагању имовином велике
вредности. Ово питање се, по природи ствари, не поставља ако није
1
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било промета акцијама у интервалу између дана акционара и дана одржавања скупштине.
Осим положаја стицаоца акција после дан акционара, треба указати и на положај преносиоца акција. У односу према друштву само је
преносилац акција овлашћен на вршење права везаних за скупштину.
Насупрот томе, у односу према стицаоцу преносилац није овлашћен за
вршење тих права.2 Допуштен је уговор између стицаоца и преносиоца,
према којем би преносилац гласао према налозима добијеном од стране
стицаоца, или би се обавезао да не присуствује скупштини.

II Дан акционара у домаћем праву и праву ЕУ
Начелно узевши, само акционар је овлашћен да присуствује скупштини и само акционар гласа у скупштини.3 С обзиром на преносивост акција поставља се питање ко се има сматрати акционаром у сврху
одржавања скупштине. У ст. 1 чл. 286 је предвиђено да се оснивачким
актом може утврдити начин одређивања датума за одређивање листе
акционара који могу вршити права из акције везана за скупштину.
Уколико оснивачким актом то није учињено, одговарајућу одлуку
доноси управни одбор. За случај да управни одбор не донесе одговарајућу
одлуку дан утврђивања акционара је у случају редовне скупштине дан
на који је дато обавештење прво дато. У случају ванредне скупштине то
је дан на који први захтев потписан и датиран од акционара. То одговара решењу из чл. 277 ст. 4.
У ст. 3 су утврђена ограничења у погледу одређивања дана
утврђивања акционара. Предвиђено је да дан утврђивања акционара не
може бити дан који претходи дану одржавања скупштине за више од 60
дана, односно мање од 10 дана пре дана одржавања скупштине. У погледу оваквог решења потребне су одређене напомене. Пре свега, споменуто ограничење је општег типа – односи се на све ситуација када се
одређује дан утврђивања акционара. Ово је неопходно, пре свега, због
спречавања манипулација са одређивањем дана утврђивања акционара,
зато што се на тај начин се врши селекција састава скупштине. С тим у
вези напомињемо да су позната решења по којима се законом утврђује
чврст критеријум за одређивање дана утврђивања акционара – на пр. 14
дана пре скупштине. На тај начин се димензионира ризик којем је изложен стицалац акција у погледу могућности да присуствује скупштини
после стицања акција. У домаћем праву ризик је у одређеној мери неиз2
3

Ibidem.
Gessler, Hefermehl, Eckardt, Kropf, Band II, стр. 106.
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вестан, будући да је дан утврђивања акционара не може бити више од
60 дана пре скупштине. На тај начин се омогућава манипулација кроз
утврђивање дана акционара за датум пре сазивања скупштине, када се
на тај начин може онемогућити вршење права одређеним акционарима.
У погледу минималног рока, који је 10 дана пре скупштине, треба указати на одређену неусклађеност законског текста. Ради се о томе да позиви
за скупштину морају бити послати најмање 30 дана пре дана одржавања
годишње скупштине и најмање 15 дана пре одржавања ванредне скупштине. Ако је дан утврђивања акционара 10 дана пре скупштине, тада
није могуће 30 дана, односно 15 дана, пре скупштине предвидети могуће
промене у погледу власника акција. Сазивање скупштине индивидуалним позивом мора бити извршено после утврђеног дана акционара да
би се знало коме се позив упућује. За разлику од тога, када се ради о
јавном позиву, којим се супституише индивидуални позив, он може
бити упућен пре утврђеног дана акционара и у њему се тада означава
дан утврђивања акционара.
Основни недостатак регулисања дана акционара у домаћем праву се огледа у високом степену слободе управног одбора у утврђивању
дана акционара. То је посебно непожељно с обзиром на могућност да се
за дан акционара утврди датум пре објављивања позива за скупштину.
Као што смо нагласили у упоредном праву су позната решења према
којима се дан акционара утврђује законом и то тако да је то дан после објављивања позива за скупштину. Тако на пр. у случају да је минимални рок за сазивања скупштине 30 дана пре датума одржавања
скупштине, дан акционара је 21 дан пре датума одржавања скупштине.
Објављивањем позива за скупштину о њеном одржавању су обавештени акционари и потенцијални стицаоци акција. Стицаоци су свесни да,
ако желе да присуствују скупштини, морају стећи акције најкасније истеком 22 дана пре одржавања скупштине. С друге стране, постојећи акционари који желе да продају акције, али и да присуствују предстојећој
скупштини, морају да отуђе акције после истека 22 дана пре одржавања
скупштине. У оваквој конструкцији индивидуални позиви се сматрају
допунским начином сазивања скупштине, с обзиром да је њихово слање
могуће само после дана акционара.
Од значаја за дан акционара и вршење права акционара у вези
са скупштином од значаја је доношење Директиве о вршењу одређених
права акционара листираних друштава из 2007 год. (у даљем тексту Директива). У чл. 5 Директиве је предвиђено да се сазивање скупштине
мора извршити најкасније 21. (двадесетпрвог) дана пре дана одржавања
скупштине. У погледу дана акционара државе чланице морају да обезбеде јединствени дан акционара за сва друштва. При томе се утврђују
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одређени изузеци с обзиром на врсту акција, што није од значаја за
домаће прво, будући да постоје само акције на име. Дан акционара не
може бити утврђен после 30. (тридесетог) дана пре одржавања скупштине. Директивом се утврђује и корелација између последњег дана за
сазивање скупштине и дана акционара тако што се мора обезбедити да
између та два термина протекне најмање осам дана. При томе у обрачун
не улазе дан одржавања скупштине и дан акционара. Тако ако је дан
одржавања скупштине 31. октобар 2009. сазивање скупштине се мора
извршити најкасније 10. октобра (двадесетпрви дан пре скупштине), а
дан акционара може бити утврђен најкасније 1. октобра (тридесети дан
пре дана одржавања скупштине, уз протек осам дана од последњег дана
за сазивање скупштине).
Када је домаће право у питању нису предвиђена посебна правила
у погледу дана акционара ако се ради о поновном сазивању скупштине
због недостатка кворума. За разлику од тога, Директивом је предвиђена
могућност да, у таквој ситуацији, између последњег дана за поновно
сазивање скупштине у дана акционара протекне најмање шест дана.
При томе се дан акционара и дан одржавања скупштине не узимају у
обрачун.
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RECORD DATE IN SЕRBIAN LAW AND EU LAW
Summary
Rights of shareholder to participate in a general meeting and to vote in
respect of his shares are determined with respect to the shares held by shareholder
on a specified date prior to the general meeting (record date).
According to Directive on the exercise of certain rights of shareholders
in listed companies record date shall not lie more than 30 days before the date
of general meeting to which it applies. At least eight days must elapse between
latest permissible date for the convocation of the general meeting and the record
date. In calculating that number of days those two dates are not be included.
Key words:

record date, shareholder, general meeting.
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EUROPEAN COURT PRACTICE ON THE FREEDOM
OF SETTLEMENT OF COMPANIES WITHIN
EUROPEAN UNION
Summary
The approximation to the acquis communautaire of the European Union
is the main field of interest for the legal reformers in South East Europe to complete their efforts to join the European Union. Next to the legal acts of primary
and secondary legislation of the European Union court practice of the European
Court of Justice had and has a deep impact on both, the legal practice and the
legislation in member states. Here the court practice with regard to the freedom
of establishment of companies will be described and reflected to the legal development in South East Europe. Remarks will be given to reflect this year topic of
the Annual Meeting of the Business Lawyers Association “Economy and Legal
Responsibility”.
The contribution is based on lectures, given at the Faculty of Economics
and the Faculty of Law at the University of Belgrade.
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I European Company Law
With the Lisbon Treaty numbering and even the name of the basic
contracts, establishing the European Union, were changed, but the primary
legislation with respect to companies remain the same. With respect to
companies in the Treaty on the Functioning of the European Union1 Article
492 and 543 are to be taken into account:
“Article 49
Within the framework of the provisions set out below, restrictions
on the freedom of establishment of nationals of a Member State in the
territory of another Member State shall be prohibited. Such prohibition
shall also apply to restrictions on the setting-up of agencies, branches
or subsidiaries by nationals of any Member State established in the
territory of any Member State.
Freedom of establishment shall include the right to take up and
pursue activities as self-employed persons and to set up and manage
undertakings, in particular companies or firms within the meaning of
the second paragraph of Article 54, under the conditions laid down for
its own nationals by the law of the country where such establishment is
effected, subject to the provisions of the Chapter relating to capital.”
“Article 54
Companies or firms formed in accordance with the law of a
Member State and having their registered office, central administration
or principal place of business within the Union shall, for the purposes
of this Chapter, be treated in the same way as natural persons who are
nationals of Member States.
‘Companies or firms’ means companies or firms constituted
under civil or commercial law, including cooperative societies, and
other legal persons governed by public or private law, save for those
which are non-profit-making.”
Starting point for European secondary legislation was the first directive
on Company Law, which is dated from 19684. This documents the importance
1
2
3
4

Former Name: Treaty Establishing the European Community.
Former numbering Art. 43.
Former numbering Art. 48.
First Directive of the Council from March 9th 1968 an coordination of protection
measures, which are zur Koordinierung der Schutzbestimmungen, die in den
Mitgliedstaaten den Gesellschaften im Sinne des Artikels 58 Absatz 2 des Vertrages im
Interesse der Gesellschafter sowie Dritter vorgeschrieben sind, um diese Bestimmungen
gleichwertig zu gestalten (68/151/EWG), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/58/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates, L221, 13 (Publizitätsrichtlinie).
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of cross boarder handling of companies, since with this directive the very
first directive on civil law at all was made by the European Community. May
to document the early stage of legislation shortly after enactment of the first
directive on company law two international treaties5, signed by the Member
States of European Community were agreed but never ratified.
Up to 2004 another 10 directives were enacted, which had different
impact on legislation in member states. While the first directive initially
only reflects the state of the arts in German legal practice6 e.g. the Directive
on Accounting7 led to deep changes in systematic and content of German
Company Law8. Since we want to focus on the impact of court practice,
here the main directives are only listed, which are:
 First Council Directive 68/151/EEC of 9 March 1968 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of
members and others, are required by Member States of companies
within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the
Treaty, with a view to making such safeguards equivalent throughout
the Community (OJ L 65, 14.3.1968, p. 8–12). Replaced by Directive
2009/101/EC of 16. September 2009
 Second Council Directive 77/91/EEC of 13 December 1976
on coordination of safeguards which, for the protection of the
interests of members and others, are required by Member States of
companies within the meaning of the second paragraph of Article
58 of the Treaty, in respect of the formation of public limited liability
companies and the maintenance and alteration of their capital, with
a view to making such safeguards equivalent (OJ L 26, 31.1.1977, p.
1–13). Last amendment by 32009L0109 of 22. October 2009
 Third Council Directive 78/855/EEC of 9 October 1978 based on
Article 54 (3) (g) of the Treaty concerning mergers of public limited
liability companies (OJ L 295, 20.10.1978, p. 36–43). Last amendment
by 32009L0109 of 22. October 2009
5

6

7
8
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BULL. SUPPL. NO 2-1969 P. 7-14; Protocol on the agreement on mutual acknowledge
of companies and legal persons BULL. SUPPL. NO 2-1969 P. 15-16. The second treaty
was on cross boarder merging of joint stock companies, where a German version can be
found in RabelsZ 39 (1975), 539ff.
Only fine tuning had to be done with respect to selected information on business papers.
With the amendments in directive 2003/58/EC, the German system of publication
within paper registers had to be changed dramatically, see Wolfgang Kilian, Europäisches
Wirtschaftsrecht (European Business Law), Munich 2008, Marginal Number (MN) 587.
OJ L 222, 14.8.1978, p. 11–31.
See Kilian (FN 7), MN 593, Mathias Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht
(European Company Law), Munich 2003, MN 266.
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 Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on
Article 54 (3) (g) of the Treaty on the annual accounts of certain types
of companies (OJ L 222, 14.8.1978, p. 11–31). Last Amendment by
32009L0049 of 16. July 2009
 Sixth Council Directive 82/891/EEC of 17 December 1982 based on
Article 54 (3) (g) of the Treaty, concerning the division of public
limited liability companies (OJ L 378, 31.12.1982, p. 47–54). Last
amendment by by 32009L0109 of 22. October 2009
 Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on
the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts (OJ L
193, 18.7.1983, p. 1–17). Last amendment by 32009L0049 of 16. July
2009
 Eighth Council Directive 84/253/EEC of 10 April 1984 based on
Article 54 (3) (g) of the Treaty on the approval of persons responsible
for carrying out the statutory audits of accounting documents (OJ L
126, 12.5.1984, p. 20–26)
 Eleventh Council Directive 89/666/EEC of 21 December 1989
concerning disclosure requirements in respect of branches opened
in a Member State by certain types of company governed by the law
of another State (OJ L 395, 30.12.1989, p. 36–39)
 Twelfth Council Company Law Directive 89/667/EEC of 21 December
1989 on single-member private limited-liability companies (OJ L
395, 30.12.1989, p. 40–42). Replaced by Directive 2009/102/EC of
16 September 2009 (OJ L 258, 1.10.2009, p. 20–25)
 Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council
of 21 april 2004 on takeover bids (OJ L 142, 30.4.2004, p. 12–23)
 Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the
Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited
liability companies (OJ L 310, 25.11.2005, p. 1-9). Last Amendment
32009L0109 of 22/10/2009
 Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council
of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in
listed companies (OJ L 184, 14.7.2007, p. 17–24).
Next to directives, European Union starts to enact regulations on
Company Law to introduce special European forms of companies9. While the
9

With two other regulations, International Accounting Standards became binding all over
Europe. Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards (OJ L 243,
11.9.2002, p. 1–4); Commission Regulation (EC) No 1725/2003 of 29 September 2003
adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC)
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first approach with the Regulation on European Economic Interest Group10
had only limited impact within Europe11 with the Societé European12 a form
was established, which is accepted in the European business practice13.
It has to be stated, that European Company Law does not tries to unify
Company Law regimes in the member countries but to simplify cross boarder
activities between the member states14. Nevertheless had the European
secondary law deep impact on the legislation and legal practice in member
states. The same is true and even from more interest, for the impact by
decisions of the European Court. Different as in legislative activities, where
the directives and in particular regulations are result of, partly long-lasting
discussions15, member states are not involved in the court practice. Even
when this practice only concretized European primary law, as stated in Art.
49 and 54 of the Treaty on the Functioning of the European Union, it will be
shown, that also this has a direct impact not only on the legal handling of
cross boarder cases but also on the legislation in member states.

II European Court Practice on the Right of Establishment
1. Daily Mail
Starting point of the European Court practice on the freedom of
establishment as stated was the Daily Mail Decision16. In that case the Daily
Mail and General Trust PLC want to remove its seat from Great Britain to

10
11

12

13

14
15
16
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No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council (OJ L 261, 13.10.2003, p.
1–420).
Council Regulation (EEC) No 2137/85 of 25 July 1985 on the European Economic Interest Grouping (EEIG) (OJ L 199, 31.7.1985, p. 1–9).
The same is true for the European Cooperative Society (Council Regulation (EC) No
1435/2003 of 22 July 2003 on the Statute for a European Cooperative Society (SCE), (OJ
L 207, 18.8.2003, p. 1–24)), see Marcus Geschwandtner, Marcus Helios, „Neues Recht für
die eingetragene Genossenschaft (New Law for the registered cooperative society)“, Neue
Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (NZG), 2006, 691.
Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European
company (SE) (OJ L 294, 10.11.2001, p. 1–21). Last amendment by 32006R1791 (OJ L
363, 20.12.2006, p. 1–80).
See e.g. http://www.handelsblatt.com/unternehmen/aussenwirtschaft/societas-europaeaeine-gesellschaftsform-mit-zukunft;1440875, Noelle Lenoir, „The Societas Europea (SE) in
Europe – A promising start and an option with good prospects“, Utrecht Law Review,
2008, 13 (http://www.utrechtlawreview.org/publish/articles/000057/article.pdf).
See Killian (FN 7), MN 584; Habersack (FN 9), MN 24.
Societe europeae was started to be discussed in the 1970’s but only enacted in 2001, see
Killian (FN 7), MN 620.
C-81/87, European Court reports 1988 Page 05483.
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the Netherlands, not at least, to prevent taxes, since it was planned to sell
assets and to buy own shares from the fund gathered. Under British Tax
Law, a corporate, subject for corporate income tax in Great Britain needs for
domicile move approval by the treasury. That approval was denied and Daily
Mail asked the British court for abolishment of that decision and allowance
to move to Netherlands. They argued that the need for an approval violate
their rights, arising from Art. 52 and 58 of the Treaty on Establishment of the
European Community (now 49 and 54 of the Treaty on the Functioning of
the European Union), since the move of domicile to another member state is
thereby limited.
The European Court argued, that Art. 52 and 58 do not only regulate
the case that member states have to allow the establishment of a corporate
with the origin of another member state, but next to that a member state
cannot limit the move to another member state17. Normally, such right of
establishment is used in the way that branches or affiliates are opened and
registered in another member state18. The regulation in Great Britain do not
limit such a way of moving but only the case, where the corporate wants to
move its domicile to another member state under perpetuation of the legal
form as a corporate under English Law19. Under reference on the different
legal systems on companies in the member states and in particular on the
difference between countries, where the legal form of a corporate have to
follow its domicile (so called real seat theory) and those, where the legal
regime is that of the foundation of a corporate (incorporation theory),
the court clarified, that with the European Contracts the national law on
companies wasn’t touched, but only the freedom of establishment were
guaranteed20. This would limit national competencies only in the respect,
that they would forbid in general the moving to another member state. Since
und British Law it is possible to liquidate the corporate and to found a new
one in another member state, Art. 52 and 58 are not violated21, since it is in
the competence of every member state to regulate the legal faith of a legal
person, only existing because of the national law22.
To catch the point and to show the differences to other cases below,
I would like to point out, that in the Daily Mail Case an authority of the
member state, where a corporate exist, do made a decision, interfering in the
decision of the corporate to move its domicile.
17
18
19
20
21
22

See Point 16 of the reasons.
See Point 17.
See Point 18.
Points 20-23.
Point 24.
See Point 19.
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In German legal publications Daily Mail was taken as the evidence, that
the real seat theory is in line with European Law and in particular with Art.
52 and 5823. Everything was fine, since if the real seat theory wouldn’t but
only incorporation theory would be in the frame of European Law, German
judges would have to take several legal regimes under account.

2. Centros
After eleven years24 European Court of Justice had to decide on the
Centros case25. Here a Danish couple plans to establish a Private Limited
Company under British Law, to operate business in Denmark but not to have
to get together minimum capital, as it is the case for PLC’s in Denmark. Instead
of 200.000 Danish Crowns the registered PLC had a capital of 100 British
Pound (what was in that time around 1.000 Danish Crowns). The Danish
Register office denied the registration of a branch, since the foundation of the
LLC in Great Britain was only because of that avoidance of minimum capital
but no business was planned there.
The court argued that the decision by the Danish Register Office does
harm Art. 52 of the European Treaty, since it denies the registration of a
branch of a corporate, established in line with the regulations of a member
state26. The denial of the registration of a branch would be only legitimate,
if it prevents a misuse or fraud27, but the prevention of minimum capital
is not a misuse in that sense28. Since the registration would be made, if the
corporate do business in Great Britain29 and under British Law the corporate
have to use the abbreviation “PLC” in business relations. By this, it is for
everyone clear, that the corporate is not a Danish PLC but one under British
Law. Even if the business partner has no knowledge on British PLC and the
fact, that they do not need a minimum capital, s/he’s warned, that a special
legal regime is valid30.
23
24

25
26
27
28
29
30
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See Ulrich Koch, „Die Entwicklung des Gesellschaftsrecht in den Jahren 1989/90, The
development of Company Law in 1989/90“, NJW, 1992, 404, 412.
In the meanwhile there were other decisions on the freedom of establishment, which do
not cover the topic handled here, since they handle only violations against directives but
not primary European Law. So you can find the Factortame II (C-221/89 from July 25th
1991), Ponente Carni (C-71/91 and C-178/91 from April 4th 1993) Viessmann (C-280/91
from March 18th 1993), Daihatsu (C-97/96 from December 4th 1997) and Lease Plan
Luxembourg (C-290/96 from May 7th 1998).
C-212/97 from March 9th 1999, available at http://curia.europa.eu.
See Point 20-22.
Point 24-25.
Point 27.
Point 35.
Point 36.
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Different as with Daily Mail with Centros not an authority of the country
of origin interfere in the corporate decision to move the domicile but the
country where the corporate wants to move at. It’s even not a case of moving
the domicile, since only the registration of a branch was requested. But in the
light of the real seat theory it’s a question of moving the domicile, since with
this theory the real location of the seat has to be taken into account and not
only the formal seat, as it is possible within the incorporation theory.
The decision caused a flood of publications31 since at least German layers
fears, that with Centros, the European Court decided, that the real seat theory
is not in line with European Law. During that discussion it was clarified, that
this question was not subject of Centros, since Denmark is a country, where
the incorporation theory is applicable. From that under Danish Law, the
question, if a corporate was established in legal way, has to be decided under
the legal regime of the foundation of the corporate. This was British Law and
with that, the establishment was fine. It would be a different question, if the
registration would be requested in member state, where the real seat theory
is given, what was not the case32.

3. Überseering
This time, the German legal community do not have to wait another
eleven but only three years, when European Court of Justice had to decide
on the Überseering case33. In that case a Dutch company sues a German
company at a German court. The Dutch Company, the Überseering BV, where
the abbrivation is for the Dutch correspondent legal form to limiteds under
British Law, had it seat in Germany after all shares were sold to Germans and
all activities of the company were only in Germany. The German court had
to bring the case to the European Court of Justice since under German Law,
the Dutch company would not be accepted as a party in the trial, since its
legal regime have to follow the real seat, but no registration was made at the
German Company Register. From the point of view of the real seat theory,
the Dutch company did simply not exist. After the Dutch company claimed,
this would be against Art. 43 and 48 of the EC Treaty34, the German Court
had to do so, since it is within the competence of the European Court of
Justice what is in line with European Law and not with the German court.
31

32
33
34

See the list at Palandt, Kurz-Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Short Commentary
on the Civil Code, Issue 21th, 2002, cited as Palandt, Heldrich, Att. to Art. 12 German IPR
(EGBGB), MN 2.
See Peter Kindler, „Niederlassungsfreiheit für Scheinauslandsgesellschaften?, Right of
establishment for pseudo-foreign companies?“, NJW, 1999, page 1993, page 1997.
C-208/00 from November 5th 2002 (since 1997 all decision are available with the
Webpage oft he European Court).
After Maastricht another numbering took place.
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The European Court explicitly decide, that the real seat theory is
valid within Europe, since the question isn’t harmonized neither with the
European contracts nor with additional legal acts on the European level35.
But the factual results of the application of the real seat theory have to be in
line with European Law, in particular with Art. 43 and 48 of the EC Treaty.
Even if the application of the real seat theory is in line with European Law,
the Court decided, that the Non-Acknowledgement of the corporate as such
by a German Authority would neglect the existence of the Company from
Dutch Law36. In the result, the Court restricted the decision on the case of
the ability for being party in civil proceedings37 and decided that the nonacknowledgement as a party in a civil proceeding would violate Art. 43 and
48 EC Treaty. The German Argumentation, that the non acknowledgement
wouldn’t be against European Law, since also German companies would be
handled in the same way, if they would move their domicile to a foreign
country. Additionally the real seat theory would secure creditor interest
with respect to different minimum capital regulations, employers rights and
fiscal interests38, was not accepted in the light of the ability being party in a
civil trial, where these reasoning do not ask for not acknowledgement of the
company39.

4. Inspire Arts, Cevic and Cartesio
In the following, the opening of the legal forms from other members
states was affirmed with the decisions Inspire Arts40 and Sevic41. With
Inspire Arts, special regulations on the registration with foreign companies
under Dutch Law was forbidden while with Sevic the German regulation,
that a merger can be made only with companies under German Law but not
with those from a different legal origin, was seen as a violation of Art. 43
and 48 EC Treaty. By that it was somehow surprising, that with Cartesio42
the Daily Mail decision was affirmed. The case is from special interest for
us, since it handle the request of a Hungarian private limited partnership
(Kommanditgesellschaft) it goes with a new member state, just harmonized
with the acquis communautaire. The European clarified, that, as stated above,
it is a different question, if a member state makes regulations with respect
35
36
37
38
39
40
41
42
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See Habersack (FN 9), MN 13b.
See Point 81.
See Point 82.
See Point 85–91.
See Point 93.
C-167/01 from September 30th 2003.
C-411/03 from December 13th 2005.
C-210/06 from February 21st 2009.
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to legal persons, which are established under its legal regime, if this legal
person like to move its domicile to another state, or if a member state restrict
the registration of a legal person, established in another member state43.
All decisions, presented above after Daily Mail handled regulations or legal
actions of authorities of the let’s called it “receiving” state, while Daily Mail as
Cartesio handle with an action by the country of origin.

5. Reactions in Germany
With the Überseering decision the door was opened for a flood of
limiteds, established under British Law but operating in other member states.
Even if the German legal community try to limit the outcome of the decision
to the legal capacity in civil trials, the further reasoning of the European Court
were seen as a starting point to offer the legal form of a limited to clients,
not at least to prevent the minimum capital. On the peak, 6.000 limiteds
were established every year. Since the European Court stated, that only those
measures, limiting the freedom of establishment of foreign countries would be
in line with Art. 49 and 54 of the Treaty on the Functioning of the European
Union, if they do have to legitimated by predominant public interests and no
opportunity to react with a measures less interfering. With Inspire Arts relating
regulations in Netherlands, which were a direct reaction on Überseering and
introduce a special handling of foreign companies were denied as they are
violating the freedom of establishment. By this, the European Court opens
an opportunity for national regulations but never accept an existing one
as legitimated by overwhelming public interest. In particular with respect
to the prevention of minimum capital by establishment of pseudo-foreign
companies, European Court do not see a legitimation, since by the use of the
foreign abbreviation the business community is warned, that the company do
not fulfill the conditions of a company, established under national law.
After a real industry was established, offering services to establish
limiteds operating outside U.K.. Since British Company Law requires a
secretary in Great Britain for being able to receive communication and
to represent the with the British authorities, the annual fee for the British
registration office and the need for an English of the balance sheet, to be
submitted annually to the register office in UK, (legal) running costs of a
limited were much higher, while with the German Company with limited
liability (GmbH), the establishment costs were higher, since a notary have
to be involved and the registration fee were higher than that in UK. Last
but not least, British Law do not know the requirement of minimum charter
capital, what have to be transferred to the corporate with the registration.
Taken this under account, Limiteds were cheaper with the establishment but,
43

Points 120–122.
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because of the running costs, more costly after approximately seven years.
Despite the fact, that the legal form as a Limited was seen in business practice
as a warning signal, like it was stated by the European Court several times,
German legislator feared, that the German model will be outdated soon. To
prevent this, with the reform of the German Law on Companies with limited
liability (GmbHG) a new form was introduced. After a heated discussion,
if Germany should remain with the approach, to ask for an obligatory
minimum charter capital or if a reduction, in particular for companies in the
service sector would be an incentive, to further use German legal forms. At
the end, German Parliament enact a reform law on the GmbHG, where the
new form of an Entrepreneur Company (Unternehmergesellschaft – UG) was
introduced44. Unlike the regular Company with limited liability companies,
with the Entrepreneur Company no minimum capital is required but the
Company has to save at least 25% of their revenues for getting together
charter capital up to the time, the charter capital reach the minimum charter
capital of a regular Company with limited liability.
Even before, since the disadvantages like high running costs became
visible, but now with the back up of a newly introduced form of the
Entrepreneur Company, the triumph procession of the Limited was stopped45,
but the developments showed, that next to the legislative activities of the
European Union by Directives and Regulations the Court practice do have
an enormous impact on the legal practice in Germany46 and led to legislative
changes to react on these practice.

6. Reflections on Serbia
Serbia do follows, as a civil law country, the real seat theory47 and
faces, like Germany did, the impact of the Court practice at least within its
efforts to approximate its legal system to the acquis communautaire, where
the European Court practice is a part of it. To my knowledge, neither the
Law on Companies nor the Law on Registration of Legal Entities do include
regulations on the handling of foreign companies. Only with regard to
branches, Art. 3 Par. 1 of the Serbian Law on Companies48 regulates that
44

45
46
47
48
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Gesetz zur Moderniserung des GmbH Rechts und zur Vermeidung von Mißbräuchen
(MoMiG), Law on reforming the Law on Companies with limited liabilty and to prevent
misuse, OJ I, 2008, 2026 from October 23rd 2008.
E.g. Peter Limmer, Von der Limited zur GmbH, From Limited to GmbH, DNotZ 2010,
319.
Also other member states like France introduced new forms of limited liability companies
but choose the option to reduce the required charter capital.
See Art. 16 Par. 1 of the Serbian Law on Companies.
Hereby the original version of the Law on Companies is cited. Amendments do not touch
regulations, named here.
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foreign companies can register a branch, which does not have the status of
a legal person. If that is true, Serbia will face the same situation as the old
member states of the European Union, in particular with the registration of
branches of pseudo-foreign companies with an origin in one member state
of the European Union. With the needed consideration, if approximation is
needed in that respect, it has to be taken into account, that it would be in
Serbian interest to be aware, that within the scope of the Central European
Free Trade Agreement it should be prevented, that companies from EU
member states should be privileged. From that, considerations could be made
to explicitly regulate the registration of companies within foreign origin and
of branches of only pseudo-foreign companies in line with the limits, given by
the European Court practice. I do hope, that with this paper a contribution to
that discussion is made.

др Томас МАЈЕР
адвокат, међународни консултант

ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ПРАВДЕ О СЛОБОДИ
НАСТАЊИВАЊА КОМПАНИЈА У ОКВИРУ
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
У првом делу чланка аутор приказује најзначајније изворе европског компанијског права, који су подељени на примарне и секундарне.
Аутор је посебно указао да циљ екстензивне компанијскоправне регулативе у Европској унији није у потпуној унификацији ове овласти, већ у
поједностављивању прекограничних активности.
У другом делу аутор се осврнуо на најзначајније случајеве Европског суда правде, у којима су заузимани далекосежни ставови око граница
прокламоване слободе настањивања. Посебно је указано на утицај које
су приказане одлуке имале у Немачкој, али и на њихове могуће рефлексије
на српско законодавство.
Кључне речи: европско компанијско право, Европски суд правде, комунитарно право, слобода настањивања.
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др Марко РАЈЧЕВИЋ
професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци

НОТАРИ У ЗАКОНУ О ПРИВРЕДНИМ
ДРУШТВИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Резиме
У раду је дат приказ улоге нотара по новом Закону о привредним
друштвима Републике Српске. Нотари, између осталог, имају обавезу да
обраде оснивачке акте привредних друштава као и све касније измјене и
допуне тих аката. Аутор сматра да правној природи оснивачких аката, посебно кад су у питању друштва капитала, више одговара потврда
њихових измјена и допуна што би било у складу са процедуром потврде
регулисаном Законом о нотарима.
Кључне речи: привредна друштва, закон, нотарске обраде, нотарске
потврде.

I Уводне напомене
Закон о привредним друштвима1 ступио је на снагу 1.1.2009. године, а почео је да се примјењује 1.1.2010. године, чиме је престао да
важи Закон о предузећима.2 У односу на претходни Закон о привредним друштвима доноси нове институте и квалитативно побољшава регулисане и у пракси препознатљиве институте ранијег закона.3 Једна
1
2
3
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Службени гласник Републике Српске, бр. 127/08.
Службени гласник Републике Српскe, бр. 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04, 34/06.
Види: М. Рајчевић, „Нови Закон о привредним друштвима Републике Српске“,
Право и привреда, бр. 1–4/2009, стр. 101–116.
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од карактеристика новог закона је и наглашена улога нотара у области правног статуса привредних друштава, посебно друштава капитала. Треба напоменути да је нотаријат као јавна служба у Републици
Српској уведен Законом о нотарима,4 и да је тим законом нотарима дата
одговарајућа улога у области права привредних друштава. Наиме, нотари су овлашћени да обраде оснивачка акта привредних друштава, да
потврде статут и његове измјене, као и да издају потврде или овјере преписе и потврде изводе из трговачких или пословних књига, те обаве све
друге могуће послове на које су законом овлашћени. Закон о привредним друштвима суштински конкретизује надлежности нотара у вези са
статутом привредних друштава о чему ће у овом раду бити ријечи. Да
би се дао осврт на те надлежности, претходно ће се дати кратак приказ
општих надлежности нотара по Закону о нотарима Републике Српске.

II Надлежности нотара по Закону о нотарима
Основне надлежности нотара су предузимање нотарске обраде
исправа, издавање потврда и вршење овјере потписа, рукознака, преписа, тј. нотар може сачинити и издати три врсте исправа – нотарски
обрађене исправе, нотарске потврде и овјере. Тако произлази из Закона
о нотарима који поред ових основних надлежности дозвољава нотарима
могућност да врше и друге послове као што су преузимање на чување
исправе, готовог новца, ствари од вриједности, али и да обаве друге послове кад им их суд или други орган повјери, а они на то пристану. То
може, на примјер, да буде попис и печаћење оставинске и стечајне масе
те вршење одређене радње у поступку извршења. За разлику од неких
других националних прописа о нотарима (Хрватска, Словенија) Закон о
нотарима Републике Српске не познаје солемнизиране нотарске исправе, тј. оне исправе које су од странака као готове дате нотару на потврду
(солемнизацију).
Примарна надлежност је састављање одређених исправа којима
правни поредак даје значај јавних исправа. Такве исправе имају посебну доказну снагу јер су састављене на основу изјава које су странке дале
пред нотаром и својим потписом одобриле. Оне су истините и аутентичне, па свако ко тврди супротно мора то и да докаже. Настале су по
поступку који је у цјелини регулисан Законом о нотарима, чиме им се
даје снага јавних исправа. Нотарске исправе су и извршни наслови.
Поступак сачињавања нотарски обрађене исправе регулисан је
императивним нормама. У оквиру поступка нотарске обраде исправе нотар мора провјерити да ли су странке способне и овлаштене за
4

Службени гласник Републике Српске, бр. 86/04, 2/05, 7/05, 76/05, 91/06 и 37/07.
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предузимање и закључивање правног посла, мора испитати њихову праву вољу, објаснити им ситуацију, поучити их о правним посљедицама
посла и њихове изјаве јасно и недвосмислено саставити у облику нотарског оргинала. При томе нотар мора водити рачуна да се искључе
могуће забуне и сумње, као и да неискусне и невјеште странке не буду
оштећене, што значи да је његова улога непристрасна, јер подједнако
штити интересе странака без обзира на то ко га је ангажовао. То је уједно
и једна од главних разлика у односу на адвоката који мора да штити интересе онога ко га је опуномоћио. Оригинал нотарски обрађене исправе
се странкама мора прочитати у присуству нотара који се непосредним
питањима увјерава да садржај оргинала одговара вољи странака, након
чега га странке одобравају и својеручно потписују. У оригиналу се мора
констатовати да се на тај начин поступило. Прилози се такође увијек
читају, осим ако се странке не одрекну тог права и изјаве да су упознате са садржајем прилога, што мора бити забиљежено у оригиналу.
Састављање оригинала може се вршити само онда када се приликом
читања оригинала прилози налазе на располагању странкама.5 Закон
о нотарима детаљно регулише околности под којима се може обавити
поступак нотарске обраде исправе, као што је обавеза упозоравања и
поуке, утврђивање идентитета, позивање свједока, услова за свједоке
итд.6
Треба посебно нагласити разлику која постоји између нотарски
обрађене исправе, оне коју је сачинио сам нотар и за чију саржину одговара, од оних исправа које немају тај квалитет као што су сачињени
нотарски записници, потврде или овјера потписа. Разлика између њих
је у доказној снази, као и могућности да буду извршни наслов, али и у
захтјевима поступка, јер се уопштено гледано већи захтјеви постављају
пред нотарску обраду изјава воље.7
Овјера и потврда су исправе које издаје нотар, а могуће их је дефинисати као оне исправе које сачињава нотар, а које нису нотарске
обрађене исправе. Оне имају такође квалитет јавне исправе, али су резултат посвједочења одређених чињеница од стране нотара.8 Између
потврде и овјера нема битне разлике јер се ради о сачињавању нотарске
исправе о одређеним чињеницама и појавама о којима је нотар стекао
5
6
7

8
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Види члан 75 Закона о нотарима.
Види члан 76–85 Закона о нотарима.
М. Повлакић, Стање/ситуација материјално-правних одредаба надлежности нотара као и практична ситуација нотара у садашњем тренутку, Национални
извјештаји о нотарској служби у земљама Југоисточне Европе, Сарајево, 2009, стр.
66–67.
Idem., стр. 68.
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сазнања у својству службене особе.9 Код потврда и овјера нотар мора
примјенити други поступак у односу на поступак нотарске обраде. Поступак потврда и овјера је мање захтјеван него поступак нотарске обраде због чега су и дејства ових нотарских исправа слабија у погледу
њихове доказне снаге.10
Закон о нотарима је принципијелно гледано процесни закон, али
садржи и одредбе које су матаријалног карактера као што је на примјер
члан 68 и 69 у којима се одређују правни послови за које је обавезна
нотарска обрада, односно нотарска потврда. У члану 68 став 1 тачка
5 експлицитно је одређено да се оснивачка акта привредних друштава морају нотарски обрадити, а у члану 69 став 1 одређено је да се нотарски морају потврдити статут као и све измјене статута привредних
друштава. Ове одредбе унесене су у Закон зато што у вријеме његовог
доношења није било реално очекивати да истовремено буду измјењени
одговарајући закони, као на примјер Закон о предузећима, којим би
била прописана обавеза нотарске обраде оснивачких аката привредних
друштава, односно обавеза нотарске потврде статута и његових каснијих
измјена, што је имало за посљедицу да ове норме буду темпоралног карактера. Та чињеница је посебно и наглашена одредбама да ће те норме
вриједити само тако дуго док не буду замијењене посебном регулативом
о обавези нотарске обраде, односно потврде, која их изричито у цјелини
или дјеловима ставља ван снаге.11
Одредбе Закона о нотарима које се односе на улогу нотара у области права привредних друштава у Републици Српској су практично
операционализоване од марта мјесеца 2008. године када су нотари почели да обављају своју службу.

III Надлежности нотара по
Закону о привредним друштвима
За разлику од Закона о предузећима који није због наведеног разлога садржавао одредбе о конкретним надлежностима нотара везаним
9
10
11

Idem.
Idem.
Види члан 68 ст. 5 и члан 69 ст. 4. Ове одредбе Закона о нотарима критиковане су
као правно-технички непрецизне јер законодавац пристаје на њихово дерогирање.
Зато би свака одредба било ког закона која би била донесена након Закона о нотарима и која би на супротан начин регулисала питање форме наведених правних
послова значила управо то, а није могуће у једном закону предвидјети да може
бити само изричито дерогиран. Види: М. Повлакић, C. Schalast, В. Софтић, Коментар Закона о нотарима у Босни и Херцеговини, Сарајево, 2009, стр. 141.
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за правни статус привредних друштава, Закон о привредним друштвима кроз више чланова обезбјеђује нотару значајну улогу у области права привредних друштава. Нотар има обавезу да обради оснивачки акт
свих облика привредних друштава, у појединим ситуацијама нотар ће
имати обавезу да потврди одговарајуће одлуке скупштина друштава те с
тим у вези али и у другим ситуацијама мора водити записнике. Закон га
обавезује да буде записничар на свакој сједници скупштине котираних
акционарских друштава. Нотар ће бити у обавези и да овјерава потписе
на уговорима којима се преносе власнички удјели са преносиоца на стицаоца када је у питању друштво са ограниченом одговорношћу. Укратко, обавезе нотара по Закону о привредним друштвима могу се свести
на послове обраде, потврде, вођење записника и овјере потписа, као и
остале послове који се могу појавити уз ове основне.

1. Нотарска обрада
Речено је већ да је то по Закону о нотарима, између осталог, нотар у обавези да изврши обраду оснивачких аката привредних друштава. Таква обавеза експлицитно постоји и по члану 7 ставу 3 Закона о
привредним друштвима који гласи: „Оснивачки акт привредног друштва нотарски се обрађује и има садржину утврђену овим законом за ту
правну форму привредног друштва.“
Међутим, Закон о привредним друштвима захтијева и да се касније
измјене оснивачког уговора друштва са ограниченом одговорношћу
морају нотарски обрадити12 што је обавеза која постоји и приликом
сваке измјене оснивачког акта акционарског друштва.13 Оваква логика
има упориште у члану 67 ставу 2 Закона о облигационим односима,14 по
коме „захтјев закона да уговор буде закључен у одређеној форми важи и
за све доцније измјене или допуне уговора“. Дакле, ако је нотар обрадио
оснивачки уговор свака измјена или допуна тог акта мора бити предмет
нотарске обраде. Супротно би за посљедицу, слиједом Закона о облигационим односима, Закона о нотарима, Закона о привредним друштвима, имало неважност таквих измјена, односно допуна.
12
13

14
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Члан 168 ст. 6.
По члану 331 ст. 2 измјене оснивачког акта акционарског друштва нотарски се
морају обрадити, регистровати и објавити у складу са законом. Исто тако, ако се
одлука скупштине акционара која је побијена односи на промјену оснивачког акта,
судском регистру се уз пресуду мора поднијети потпун текст нотарски обрађеног
измијењеног оснивачког акта како треба да гласи, узимајући у обзир пресуду суда
и све дотадашње измјене тог акта (члан 297 ст. 14).
Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, те Службени гласник Републике
Српске, бр. 17/93 и 74/04.
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Поставља се питање да ли је овакво рјешење Закона о привредним друштвима у складу са његовом концепцијом правне природе
оснивачких аката, поготово друштва капитала, те да ли је оно адекватно
примјенљиво на процедуру нотарске обраде предвиђену Законом о нотарима?
Да би се дао одговор на постављено питање претходно је потребно утврдити правну природу оснивачких аката привредних друштава,
имајући у виду рјешења Закона о привредним друштвима.
По Закону о предузећима оснивачки акт друштва капитала, одлука (код једночланих друштава), односно уговор, губио је, поготово код
акционарских друштава, свој значај оног момента када су друштва регистрована. Од тада су се она осамостаљивала у односу на осниваче па
оснивачки акт није имао посебну функцију, а статут друштва као основни правни акт почињао је да дјелује према свим члановима друштва,
а не само оснивачима.15 Другачије речено, оснивачки акт био је акт
оснивача, а статут је био акт привредног друштва кога су доносили и
мијењали органи друштва.16 Статут је имао значај основног општег акта
предузећа с којим су морали бити усклађени сви други општи акти конкретног друштва. С друге стране, посредно се могао извући закључак
да законодавац оснивачке акте привредних друштава није сматрао општим актима.17 С тим у вези треба рећи да је уговор, као оснивачки
акт друштва са ограниченом одговорношћу, задржавао своју уговорну
природу јер се мијењао сагласношћу свих потписника, тј. оснивача, што
је било видљиво у ситуацији преноса власничког удјела.18 Ово рјешење
је било у складу са концепцијом по којој таква друштва имају и јако изражене елементе intuitu personae.
Закон о привредним друштвима, исто као и Закон о предузећима,
одређује да се привредна друштва оснивају оснивачким актом који има
форму уговора о оснивању ако га оснива више оснивача или одлуке о
оснивању ако га оснива један оснивач.19 Оно што је разлика у односу на
Закон о предузећима је да то може бити и једини акт који не само што регулише односе између оснивача већ и чланова, акционара и ортака који
приступе друштву након његове регистрације. Оснивачки акт је обаве15

16
17
18
19

Види: М. Васиљевић, Коментар Закона о предузећима, Београд, 1996, стр. 181; Б.
Ненадић, „Акти о оснивању привредних друштава и контрола њихове уставности
и законитости“, Право и привреда, бр. 5–8/2004, стр. 137.
Б. Ненадић, idem.
Б. Ненадић, idem.
Чл. 347 ст. 2 Закона о предузећима.
Чл. 7 ст. 1.
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зан као акт регистрације, али своју важност за друштво задржава и након тог момента јер се њиме може у потпуности уредити статус друштва. Поред оснивачког акта, ортачко и командитно друштво могу имати
и уговор ортака друштва, друштво са ограниченом одговорношћу може
имати и уговор чланова друштва, а акционарско друштво и статут.20
Оснивачки акт било које правне форме привредног друштва,
без обзира да ли се ради о одлуци или уговору, је акт изјаве воље оних
који га доносе, односно потписују. Ако се ради о оснивачком уговору,
он настаје сагласношћу воља два или више лица која заједнички улажу
своја средства ради обављања послова с циљем стицања добити. То је
у суштини уговор о трговачком ортаклуку.21 Ради се о облигационом
уговору који за предмет има оснивање привредног друштва, у чему је
његова специфичност, а опште околности његовог закључења морају
бити испуњене да би као и сваки облигациони уговор произвео дејство
на сауговараче. Његова специфичност према праву Републике Српске
условљава и обавезу поштовања посебне форме – мора се нотарски обрадити, односно ради се о таквом правном послу чије закључење изазива важне правне посљедице. Нису само уговорене стране заинтересоване да одредбе оснивачких уговора буду формулисане на адекватан
начин, јасно и прецизно, већ општи интерес захтијева ангажман нотара
како не би дошло до правних спорова приликом њихове реализације и
како би могли без проблема бити регистровани.22 Од момента када се
оснивачки акт нотарски обради па до регистрације могуће су његове
измјене и допуне сагласношћу воља свих потписника, наравно опет уз
обавезно учешће нотара у поступку обраде.
Моментом регистрације, оснивачки акт, бар кад су у питању
друштва капитала нарочито отворено акционарско друштво, губи своја
облигациона дејства, односно, прецизније речено, то постаје акт углавном статусно-правног дејства.23 Као такав он се мијења техником права друштва, тј. одлуком надлежног органа – скупштине друштва, прописаном већином. Тако по члану 141 Закона о привредним друштвима
скупштина чланова друштва са ограниченом одговорношћу по прави20
21

22
23
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Чл. 7 ст. 4.
И. Јанковић, Привредно право, Београд, 2001, стр. 44. Види и И. Бабић, Грађански
ортаклук-нека питања разграничења од трговачког ортаклука, Нови уговор, Београд, 1995.
М. Повлакић, C. Schalast, В. Софтић, нав. дело, стр. 135–136.
Облигациона дејства задржава према оним оснивачима који морају испунити
оснивачке обавезе, али ради се не о односу суоснивача, већ о облигационом односу њих и друштва. Овај акт има извјесна статусна дејства и прије регистрације,
посебно ако се ради о акционарским друштвима. Види М. Васиљевић, Компанијско
прво, Београд, 2009, стр. 63–64, 252.

4–6/2010.

Марко Рајчевић (стр. 70–83)

лу одлучује обичном већином укупног броја гласова чланова друштва
(став 1), али ће изузетно (став 2) одлучивати сагласношћу свих чланова друштва, осим ако оснивачким актом или уговором чланова друштва није одрђено да се одлучује већином гласова, не мањом већином од
укупног броја гласова, када је предмет одлучивања, између осталог,
измјена и допуна оснивачког акта друштва. Оснивачки акт акционарског друштва може се по члану 330 ставу 1 измјенити квалификованом
двотрећинском већином акционара акција са правом гласа по приједлогу
управног одбора.24 Кад акционари са повлашћеним акцијама имају право гласања као класа акција о измјенама оснивачког акта, сматраће се да
је та измјена усвојена ако је за измјену гласала квалификована већина
сваке класе акције, која је овлашћена да гласа групно, као и уколико је
за измјену гласала квалификована већина од укупног броја акција које
имају право гласа, дакле, морају се кумулативно испунити оба услова.25
Треба уз то додати, а то је важно за улогу нотара у поступку измјена
и допуна статута, да се измјене и допуне сматрају донесеним даном
доношења.26
Другачија је ситуација када се ради о измјенама и допунама оснивачког акта друштва лица, што је разумљиво јер се у тим друштвима не
одлучује одлуком органа, већ ту функцију имају ортаци, односно ради
се о друштвима уговорима која и након регистрације задржавају персоналне карактеристике.27 За измјену и допуну оснивачких уговора друштва лица начелно је потребна сагласност свих ортака, што је правило које
вриједи за све уговоре. Тако, уговор ортачког друштва, односно његове
измјене и допуне имају правно дејство међу ортацима од дана када га
потпишу сви ортаци, а оснивачки уговор командитног друштва мијења
се сагласношћу свих комплементара и командитора друштва. Али ако
ортаци ортачког, односно командитног друштва предвиде оснивачким
уговором другачија правила измјене и допуне тог акта, онда се уговор
може мијењати само у складу са тим правилима, па се тако може и одсупити од изложеног општег начела из Закона о привредним друштвима.28
24

25
26
27
28

Оснивачки акт може се измијенити одлуком управног одбора и без одржавања
скупштине акционара, ако се а) измјене и допуне односе на промјене лица
овлашћених на заступање или друге измјене којима се не дирају права било ког
акционара, и б) када се измјене и допуне односе на повећање броја издатих акција
и оснивачког капитала по основу издавања акција од управног одбора у складу са
овлашћењима која су у вези са тим дата управном одбору (члан 329 Закона о привредним друштвима).
Члан 330 став 3 Закона о привредним друштвима.
Члан 331 став 1 Закона о привредним друштвима.
М. Васиљевић, Привредна друштва, Београд, 1999, стр. 19.
Види члан 51 став 4 и члан 88 став 1 Закона.
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Ова законска рјешења у погледу регулисања интерних односа између
ортака друштва, као и односа ортака друштва и друштва уговорна је
материја због тога што се не ради о интересу трећих лица због чега нема
ни потребе да се интервенише императивним нормама.29
У складу са наведеним, а имајући у виду поступак и формалности
нотарске обраде прописане Законом о нотарима, најисправније рјешење
би било да се оснивачки акти свих привредних друштава нотарски обраде, а тај поступак би требало задржати и када би долазило до измјена
и допуна оснивачких уговора друштава лица, када се ти акти мијењају
сагласношћу свих чланова. Ово зато што би тада оснивачки уговори у
потпуности задржали своју уговорну природу.
Оснивачке акте друштва капитала, због тога што се мијењају и
допуњују техником рада органа друштва, требало би у формалном смислу мијењати нотарским потврдама, односно нотар би присуством на
скупштини таквих друштава, најбоље у својству записничара, свједочио
о томе шта је на тим сједницама одлучено у вези измјена и допуна оснивачког акта. Затим би те измјене и допуне требало уградити у изворни
текст оснивачког акта, како би се тако измјењен акт могао регистровати. На таквом измијењеном оснивачком акту нотар би потврђивао да
измјене одговарају измјенама које су усвојене на скупштини друштва,
као и да непромјењене одредбе одговарају одредбама оснивачког акта
који је суду достављен приликом регистрације оснивања.30
Овакво рјешење било би у складу са процедурама нотарске обраде, односно потврде јер код нотарске обраде уобличава се извјава воље
дата пред нотаром, на начин и у поступку како је претходно наведено.
Када се доноси одлука на органима друштва изгласава се воља прописане већине и нотар такву „колективну“ вољу мора прихватити, тј. мора је
потврдити. Он би, присуствујући сједницама органа, друштва могао указивати на евентуалне могуће повреде прописа, али не би могао да одбије
да потврди одлуке које су донијете противно његовом упозорењу.
Постојеће рјешење Закона о привредним друштвима по коме се
сви нотарски обрађени оснивачки акти морају тако и мијењати није
адекватно па би га зато требало мијењати и прецизирати на предложени начин, тј. да се само оснивачки акт друштва лица, када се у њих унесе одредба да се мијењају сагласношћу воља свих ортака, мијењају нотарском обрадом, а у осталим ситуацијама и нарочито кад су у питању
29
30
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М. Васиљевић, Компанијско право, стр. 161.
Ово је пракса њемачког права по којој се једном закључен уговор којим се оснива
друштво са ограниченом одговорношћу мијења као статут, прописаном већином,
на основу одлуке органа друштва, скупштине. Види детаљније: М. Повлакић, C.
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друштва капитала, да се измјене врше у поступку нотарске потврде. Такво рјешење било би у складу са правном природом регистрованог оснивачког акта због његовог превасходно статусног дејства, одговарало би
процедури његове измјене предвиђене Законом о привредним друштвима, те би било компатибилно поступку нотарске потврде предвиђене
Законом о нотарима.31
У вези са оснивачким актом треба напоменути и да се на основу њега од стране оснивача може предузети обавеза уноса ствари и/
или права у друштво, па ако је у питању уношење непокретне ствари
(прецизније права својине на тој ствари) таква обавеза се реализује путем посебног уговора којег мора обрадити нотар. Уговор о уносу непокретности у друштво је потребан зато што је то правни основ за пренос
права и не могу га замјенити одредбе у оснивачком акту.

2. Нотарска потврда
Закон о нотарима одређивао је у члану 69 обавезу потврде статута и свих накнадних измјена тог акта, а непоступање по овој одредби за посљедицу је имао ништавост. Обавезе нотарских потврда могу
се предвидјети и другим законима, с тим да одредбе наведеног члана
„вриједе само тако дуго док не буду замијењене посебном регулативом о
обавези нотарских потврда, која их изричито у цјелини или у дијеловима
ставља ван снаге“.
У вријеме када је Закон о нотарима донесен (2004. године) на снази је био Закон о нотарима који је од друштва капитала захтијевао да
имају статут као основни општи акт. Због тога је и наведена обавеза
његове потврде била логична и оправдана. Међутим, Закон о привредним друштвима, како је већ наведено, статуту не даје такав значај, чак
га акционарска друштва не морају ни имати, а друштва са ограниченом
одговорношћу умјесто статута могу имати уговор чланова. То је условило и одредбу Закона о привредним друштвима по којој се од дана његове
примјене на новооснована акционарска друштва и друштва са ограниченом одговорношћу неће примјењивати наведена одредба члана 69 Закона о нотарима о обавези нотарске потврде статута.32 Али, постојећа
акционарска друштва, она која су основана до почетка примјене Закона
о привредним друштвима, задржаваће статут као обавезан општи акт,
а обавезу усклађивања са одредбама Закона о привредним друштвима
испуниће тако што ће адекватно измјенити статут који ће за та друштва
имати значај и садржину оснивачког акта по новом закону, с тим да ће
измјене статута морати бити нотарске потврђене.33
31
32
33

Члан 61 став 1 и 2.
Члан 445 став 1.
Члан 442 став 3 Закона о привредним друштвима.
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Обавеза нотарске потврде постоји у случају кад је уговор о спајању
уз припајање, односно уговор о статусним промјенама,34 усвојен на
скупштини друштва које учествује у конкретној статусној промјени, након чега се уговор мора потврдити.35
Нотарски се мора потврдити и уговор о стицању или располагању
имовином велике вриједности.36
Закон о привредним друштвима не наглашава обавезу присуства
нотара у свим ситуацијама када је потребна нотарска потврда, али то се
подразумијева јер нотар, као што је речено, може потврдити само оно
што је видио и у шта се својим присуством увјерио.
Наведена рјешења Закона о привредним друштвима даје адекватну улогу нотару с обзиром на значај правних послова и радњи који се
морају нотарски потврдити. Наравно, ово су обавезна учешћа нотара,
али привредна друштва увијек могу ангажовати нотара када је потребно, ради превенције потенцијалних спорова и уопште правне сигурности, потврдити какав посао или предузету радњу.

3. Вођење записника
Нотару је Законом о привредним друштвима дата нарочита улога у
вези са оснивањем отворених акционарских друштава. То је разумљиво
јер се на тај начин најбоље штите интереси не само оснивача друштва
који морају пред нотаром дати изјаве које ће нотар уобличити и формализовати кроз обраду оснивачког акта, већ и трећих лица која су у поступку јавне понуде, на основу услова из проспекта, уписала и уплатила
акције и тиме стекли право да учествују на оснивачкој скупштини са
правом гласа. Због тога што се на оснивачкој скупштини доносе одлуке које су важне за друштво и које могу да буду предмет евентуалног
спора јер се ради о интересима оснивача и улагача у акције које су често супростављени (одлучује се о посебним правима и погодностима
која припадају оснивачима, доноси се одлука о прихватању процјене
вриједности неновчаних улога, одлучује о одобрењу уговора који су
оснивачи закључили прије регистрације, а који су у вези са оснивањем
друштва, те утврђује износ трошкова оснивања) битно је да се те одлуке записнички констатују од лица које је самостално и независно, које
ужива јавно повјерење, а то је нотар.37 Но, није то једини разлог због
34

35
36
37
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кога постоји обавеза ангажовања нотара као записничара на скупштини отворених акционарских друштава. С обзиром да ће на оснивачкој
скупштини записник водити нотар који је обрадио оснивачки уговор
отвореног акционарског друштва, јер га у случају измјена и допуна он
мора обрадити, може се догодити управо то, да се дође у ситуацију када
се мора мијењати одредба оснивачког уговора о износу основног капитала. Наиме, када је број уписаних акција у односу на понуђени број
акција из јавне понуде већи, оснивачка скупштина може одлучити да
прихвати дио или цјелокупан износ вишка, а то за собом повлачи обавезну измјену одредаба оснивачког акта, што се врши сагласношћу свих
уписника уплаћених акција, ако оснивачким актом и проспектом није
другачије одређено.38 Оснивачи би тада формално морали пред нотаром
дати изјаву да мијењају одредбу о износу оснивачког капитала друштва
како би се измјенила конкретна одредаба оснивачког уговора јер би их
на то обавезивала одлука оснивачке скупштине.
Поред обавезног учешћа нотара као записничара на оснивачкој
скупштини отворених акционарских друштава, прописано је и обавезно присуство нотара као записничара на скупштини котираних акционарских друштава.39 Разлог зашто нотар мора водити записник на
сједницама скупштина котираних акционарских друштава треба тражити у чињеници да су таква друштва због заштите интереса постојећих и
потенцијалних инвеститора у акције изложена обавези транспарентног
пословања и дјеловања. Због тога су под посебним надзором Комисије
за хартије од вриједности, имају обавезу обавјештавања јавности и
Комисије о тзв. значајним догађајима те обавезу да се понашају по кодексу којег сами донесу или по стандардима корпоративног управљања
које доноси Комисија за хартије од вриједности а које друштво прихвати.
Исто тако, статус нотара као лица које обавља јавну службу
обезбјеђује му и позицију особе јавног повјерења што се види из одредбе Закона о привредним друштвима по којој ако записник са скупштине друштва са ограниченом одговорношћу не потпише предсједавајући
то неће утицати на пуноважност одлука скупштине уколико је нотар
сачинио записник.40 Овом одредбом се индиректно сугерише да је корисно и опортуно позвати нотара да води записник на сједницама органа, посебно друштва капитала, без обзира што његово присуство у том
својству по закону није обавезно.
38
39
40

Члан 179 став 2 и члан 198 став 4.
Члан 292 став 8 Закона о привредним друштвима.
Члан 145 став 5.
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4. Овјера потписа
Овјеру потписа као акт нотара Закон о привредним друштвима
спомиње када регулише услове и посљедице преноса удјела члана друштва са ограниченом одговорношћу. По члану 123 став 1 уговор је правни основ преноса, мора бити у писаној форми са нотарски овјереним
потписима преносиоца и стицаоца. За разлику од ранијег Закона о
предузећима који је императивно одређивао да се приликом преноса
морао мијењати уговор о оснивању,41 Закон о привредним друштвима
каже да то неће бити потребно, изузев кад је оснивачким улогом друштва са ограниченом одговорношћу другачије одређено, што је у складу са
концепцијом слободног уређивања односа у таквим друштвима.

5. Остали послови
Закон о привредним друштвима осим претходно наведеног не наводи послове које би нотар могао обавити везано за статус и правне
послове које привредно друштво може вршити, али привредна друштва
су потпуно слободна да сходно ономе што омогућава Закон о нотарима
ангажују нотара кад постоји корист и потреба да се тако поступи.

IV Закључак
Примјеном Закона о привредним друштвима отвориле су се и дилеме у погледу операционализације његових рјешења у везаних за послове које у вези са статусом привредних друштава треба да обави нотар.
С обзиром на правну природу оснивачких аката привредних друштава
треба задржати рјешење да оснивачка акта свих привредних друштава
обради нотар. Измјене и допуне таквих аката након регистрације треба
нотарски обрађивати само ако се ради о актима друштава лица и то
онда када је њима предвиђено да се то врши сагласношћу свих ортака. Ово зато што би оснивачка акта таквих друштава тада задржала
своју уговорну природу. У осталим случајевима, а посебно када је ријеч
о друштвима капитала, с обзиром на чињеницу да након регистрације
таква акта имају превасходно дејства акта статусног карактера, треба
као обавезан користити поступак нотарске потврде што је компатибилно са поступком потврде регулисаним Законом о нотарима. Мада статут акционарског друштва и уговор чланова друштва са ограниченом
одговорношћу није потребно нотарски потврђивати због тога што ти
акти нису више обавезни, ипак би због значаја које за друштва имају
41
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кад постоје, требало утврдити обавезу њихове потврде кад се донесе и
кад се касније мијењају и допуњују. Како нема препрека да се таква обавеза установи тим актима или оснивачким актом друштва, то би требало чинити због правне сигурности чланова односно акционара.
Иако има мишљења да је улога нотара по Закону о привредним
друштвима пренагашена, те да је то везано са трошковима накнаде
нотару чиме се поскупљује пословање, разлози ангажовања нотара су
на страни оних који сматрају да такав ангажман има пуно оправдање
у првом реду због значајног елиминисања ризика правног спора или
његовог ефикаснијег рјешења ако се појави.

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

NOTARIES IN THE ACT ON BUSINESS
ORGANIZATIONS OF REPUBLIC OF SRPSKA
Summary
Throughout this article we are presenting the role of notaries in the field of
law on business organizations according to the new Act on business organizations
of Republic of Srpska. Notary, among other things, is obliged to confirm each
of the constitutional acts as well as their later changes and additions. It is in
the opinion of the author that according to the legal nature of constitutional
acts of business organizations, especially limited liability companies and joint
stock companies, notary approval of changes and additions would be more
appropriate, because that would be in compliance with the procedure of notary
certification which is adopted by the Notary Law.
Key words:

business organizations, law, notary certification, notary confirmation.
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РЕГУЛАЦИЈА МЕНАЏЕРСКЕ КОМПЕНЗАЦИЈЕ И
ПРЕДУЗИМАЊЕ РИЗИКА*
Резиме
Све кризе доследно прати идеја да се кризе решавају и предупређују
пооштравањем регулације. Овај рад даје теоријску аргументацију
и емпиријске налазе који не подржавају регулацију менаџерске
компензације. Сложено регулаторно окружење мења тржишна правила
игре, мења подстицаје и тако реалоцира ризике, трошкове, користи и
производи озбиљне и скупе економске и социјалне последице које регулатор није предвидео. Директна регулација менаџерске компензације у
финансијском сектору не имплицира успостављање јаче контроле акционара над менаџерима, нити ефикасно предузимање ризика. Зато је важно постићи транспарентност одлука о врсти и висини компензације
како би акционари могли да установе да ли је менаџерска компензација
повезана са преузетим ризиком, односно са доношењем ефикасних одлука менаџера. Зато је, уместо директне регулације, ефикасније да акционари имају увид у политику, структуру, висину накнада и да о томе
могу да расправљају (say on pay), а не да регулатор одређује максималну
компензацију и њену врсту.
Кључне речи: корпоративно управљање, менаџерска компензација,
специфични хумани капитал, предузимање ризика, регулација менаџерске компензације.
*
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I Увод
Рад анализира везу између менаџерске компензације и прихватања
прекомерног ризика у контексту реформе корпоративног управљања,
односно оног њеног дела који је усмерен на усклађивање начина
одређивања награде, врсте и висине награђивања менаџера са интересима акционара. Тема менаџерске компензације није нова, али је са
финансијском кризом 2007–2009. године покренута идеја ограничавања
висине менаџерске компензације чиме се напушта терен досадашње
праксе националних компанијских законодавстава1 и корпоративних етичких кодекса који се ослањају на одредбе које се баве пре свега јачањем контроле акционара путем омогућавања акционарима да
расправљају о питањима компензације менаџера и обезбеђивања транспарентности2 политике, врсте и висине накнада.
Преовлађујуће објашњење узрока економске кризе 2007–2009. године неупитно је засновано на аргументацији која се позива на неспутаност тржишта, недовољну регулацију, дерегулацију, похлепу, па и кризу
капитализма. Оваква објашњења воде економскополитичким и правним захватима који иду у правцу све веће државне интервенције у привреди. Супротно претходним објашњењима, у овом раду се позивамо на
аргументацију која води другачијим препорукама у вођењу економске
политике и креирању права. У питању је аргументација која показује да
регулација, чак и када изгледа оправдана, има ненамераване и нежељене
економске и социјалне последице јер дизајнирање економске регулације
није посао прецизне математичке калкулације.

1

2

Закон о привредним друштвима (Службени гласник Републике Србије, бр. 125/04)
се бави питањима компензације менаџера. Скупштина акционара одлучује о политици накнада и наградама члановима управног одбора и о издацима по основу
награђивања директора и чланова управног одбора путем издавања акција, варанта и других финансијских и нефинансијских давања (члан 290, став 1, тачка 5 и 10).
Закон предвиђа оснивање комисије за накнаде (обавеза за отворено акционарско
друштво) које даје препоруке узимајући у обзир укупне накнаде, плате, награде,
трошкове и зараде запослених и стандарде накнада прописане законом (члан 317,
став 3, тачка 2). Питања накнаде чланова комисије за именовања и комисије за накнаду се одређују одлуком управног одбора или статутом друштва (члан 317, став
4). Накнада која се плаћа члановима управног и извршног одбора отвореног акционарског друштва може се укључити у финансијске извештаје који се годишње подносе скупштини акционара и објавити у складу са законом који уређује тржиште
хартија од вредности (члан 325, став 4–6). Управни одбор одобрава услове уговора
које друштво закључује са извршним директорима (члан 313, став 1, тачка 11).
Видети Корпоративно управљање, IFC, (2007), стр. 129–131, 155–159.
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II Тржиште, специфични хумани капитал и менаџерска
компензација
Криза је покренула питање основа за успостављање система корпоративног управљања који ефикасније повезује интересе менаџера и
акционара. Бројни су ризици3 у вези са њиховим односом, а овај рад
издваја проблем компензације – плаћања менаџера који је (заједно са
повезаном идејом о менаџерској похлепи) проглашен главним узроком
кризе. И тржиште и правна правила су механизми којима се подстиче понашање у складу са поштовањем праксе доброг корпоративног
управљања. Проблем одређивања начина, врсте и висине менаџерске
компензације је питање које решава тржиште, а које ефикасан закон
подржава одредбама које би и саме заинтересоване стране уговориле
под претпоставком савршене информисаности. Ефикасан закон захтева да акционари расправљају о компензацији и да буду информисани
о пракси која се примењује јер би они сами себе штитили на тај начин. Проблем одређивања компензације је постао начин усклађивања
интереса акционара и менаџера, односно начин редуковања проблема
корпоративног управљања.4
Неспорно је, да због немогућности потпуног специфицирања уговора и опортунизма, постоје принципал-агент проблем, морални хазард
и негативна селекција као проблеми корпоративног управљања. Тржиште (уговори) делује уколико постоји поверење акционара у менаџере као
што, уосталом, на тржишту постоји поверење при куповини многих
ствари.
Исто тако, специфични хумани капитал менаџера је везан за дато
предузеће/банку због чега је замена менаџера скупа и за предузеће/банку и за менаџера. Зато постоји обострани интерес да се сачува уговорни
однос. Озбиљан је губитак за банку одлазак менаџера који има велико
знање о банчиним клијентима, њиховом кредитном рејтингу и бонитету. Банке нуде компензацију изнад тржишне плате како би извукли већи
радни напор него што би менаџер понудио у другој банци.
Али ово још увек не значи да држава треба да приступи регулацији
висине и/или врсте менаџерске компензације. Сукоб интереса акционара и менаџера је могућ и при успостављању регулације о врсти и ви3

4
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На пример, ризик преузимања или ризик инсајдерске трговине. Видети F. Easterbrook, D. Fishel, The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge: Harvard University Press, 1991, стр. 263.
О новој парадигми у схватању корпоративног управљања видети М. Васиљевић,
Корпоративно управљање – правни аспекти, Правни факултет Универзитета у
Београду и Профинвест доо, Београд, 2007, стр. 189.
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сини компензације менаџера јер ће се менаџери прилагођавати и тако
успостављеној компензацији. Дакле, није извесно да ће регулација којом
се покушава умањити ризик одвратити предузећа/банке од ризичних, а
профитабилних пројеката.
Прича о менаџерској специфичној инвестицији у хумани капитал5 која је недиверзификована води закључку о несклоности менаџера
да предузимају ризик, или бар мању склоност ка ризичним пословним подухватима него што је склоност акционара. Дакле, менаџери су
склонији мањем ризику који доноси мање приносе у односу на ризичније
инвестиције, дакле и више приносе које желе акционари.
Тржишни механизми који корпоративно управљање постављају
на линију усклађивања интереса менаџера и акционара, односно који
подстичу менаџере да максимизирају благостање акционара су бројни
– губитак репутације, смањење компензације, претња преузимања,
претња стечаја и друго. Лоше одлуке менаџера више штете менаџерима
који имају аверзију према ризику него што штете акционарима/инвеститорима који имају неутрални однос према ризику. Због лошег
пословања банке, пашће вредност специфичног хуманог капитала, а на
тржишту рада компензација менаџера ће пратити успех или неуспех
у пословању банке јер је тај успех или неуспех вредна информација
о квалитету менаџера коју преноси тржиште.6 Информација која
сигнализује квалитет менаџера утиче на будућу зараду менаџера јесте
добар подстицај – награда или претња – који може бити инструмент
усклађивања интереса менаџера и акционара. Дакле, менаџерски избор
инвестиције одражава процену односа ризика и приноса, а тржиште
капитала вреднује ризик преко цена акције (или других финансијских
инструмената) и сигнализира колико су ефикасне менаџерске одлуке.
Тако се преносе информације које сигнализују репутацију банака, као
и репутацију њихових менаџера. Одлуку о одређивању компензације
менаџера, такође, схватамо као пословну одлуку коју тржиште кажњава
или награђује као и друге пословне одлуке.
С друге стране правна правила о одговорности служе за одвраћање
од најгрубљих облика опортунизма (крађа, превара, штета), као и од оног
опортунизма који ће се десити највероватније само једанпут. Менаџери
су везани фидуцијарном дужношћу према акционарима која се тешко
може заштити на тржишту када менаџери најгрубљим облицима опортунизма себи усмеравају приносе.
5

6

О специфичном хуманом капиталу и начину на који утиче на обликовање уговора
у погледу компензације запослених видети А. Јовановић, Увод у економску анализу
права, Центар за публикације Правног факултета Универзитета у Београду, 2008,
стр. 50–53.
Е. Fama, „Agency Problems and Theory of the Firm“, The Journal of Political Economy,
Vol. 88, No. 2, 1980.
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Регулација, с друге стране, води ненамераваним исходима. Пример
су хипотекарне обвезнице као иновативни пакет који је био адаптација
на постављени регулаторни оквир. Регулатор нема знање о последицама
своје регулације – о свим исходима и вероватноћи њиховог наступања. Нереална је претпоставка да регулатор има потпуно знање о свим исходима,
а и поред тога постоји проблем подстицаја регулатора да донесе ефикасно
решење због тога што је могуће да регулатор доноси одлуке у процесу
трговања са интересним групама. Уместо регулације, проблем би могао да
се решава на тржишним основама – новим нестандардним уговорима са
више специфицираним одредбама које штите акционаре.7 Менаџерска
компензација може да буде инструмент ефикасног надзирања менаџера
тако да их подстиче да бирају ефикасни ниво ризика, али одређивање
те компензације и контрола менаџера се ослања на тржишне процесе.
Компензација менаџера је компонована из плате која одговара плати за
генерални карактер радног ресурса коју би добио у алтернативној употреби и из присвајања квази ренте8 као награде за специфични хумани
капитал. Регулација менаџерске компензације подразумева да регулатор
жели да одређује висину и облик у којем ће се присвојити квази-рента.
Што се банака тиче, постојање пруденционе регулације (која је
установљена да умањи негативне ефекте прекомерног ризика) делује
на подстицаје менаџера у погледу прихватања ризика. Ипак, тржиште
може делотворно да контролише менаџере чак и „изнад и изван онога што јавни регулатор одређује“,9 али не сме бити спутано мноштвом
и комплексошћу регулације која генерише подстицаје који продукују
ненамераване исходе јер ни регулатор ни менаџери нису свезнајући и
свемогући.
Ефикасно тржиште преноси информације и у том процесу одређује вредност предузећа и компензацију за специфични хумани капитал. Компензација менаџера је део пакета корпоративног управљања и
7

8

9
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Специфичност хуманог капитала захтева заштиту која се постиже релационим
уговорима – дугорочног карактера којима се чува уговорни однос који има вредност за обе уговорне стране – и предузеће и менаџере.
О природи квази ренте као награде за трошак у специфични хумани капитал и
њеном односу према профиту, видети у А. Јовановић, Увод у економску анализу
права, стр. 50–53.
Однос тржишта и регулације води томе да тржишни закони увек делују, да економски актери налазе начина да се прилагоде новом регулаторном оквиру, да пронађу
нове могућности за стицање добитака, да иновирају тако да остварују своје циљеве,
али регулаторна ограничења подижу трансакционе трошкове. То је све до тренутка
док регулација не достигне размере када никакво даље прилагођавање економских
актера није могуће, односно до размера разних регулација које у свом унакрсном и
међусобном дејству доводе до колапса тржишта. Видети P. Boettke, „What happened
to „Efficient Markets“?“, The Independent Review, 2009, V. 14, стр. 374.
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зато менаџери имају интерес да прихвате ограничење своје дискреције
путем механизма корпоративног управљања.

III Компензација менаџера као подстицај за ризично
понашање и криза 2007–2009. године
Регулација утиче на подстицаје и трансакционе трошкове привредних актера, подстиче их да заобиђу регулаторна правила, да буду
предузетници иноватори, да траже нове иновативне пакете (попут хипотекарних обвезница), да се регулацији прилагоде најефикасније, али
то је скупо прилагођавање са високим трансакционим трошковима које
неће повратити поверење на основу кога функционише тржиште. Пруденциона регулација у банкарском сектору усмерена на обавезне резерве, капиталну адекватност и композицију активе свакако делује на
подстицаје менаџера. Поред ове регулације, регулаторни оквир у коме је
започета криза карактерише многострука регулација које уређује различите секторе.10 Регулација утиче на подстицаје менаџера и то у смислу
прихватања нивоа ризика, а тиме се утиче на каматну стопу као премију
за ризик, утиче ка структуру капитала предузећа,11 утиче на тражење
10

11

За кризу је одговорна многострука регулација и то не само у финансијском сектору, већ и у другим секторима (обезбеђивања станова за друштвене слојеве са нижим примањима путем куповине некретнина под субвенционираним условима,
отежавање процедуре реализације хипотеке). У финансијском сектору је пруденциона регулација настојала да смањи ризике, док је истовремено са њом удружена регулација која је налагала банкама да одобравају кредите по нижим каматним
стопама клијентима који не испуњавају банкарске стандарде, као и да траже минимално учешће или да уопште не траже учешће за кредите који су били обезбеђени
хипотеком. Банке су такве ризичне хипотекарне кредите продавале финансијским
институцијама које је држава субвенционирала да купе те кредите (Fannie Mae и
Freddie Mac), а које су их препаковале у хипотекарне обвезнице (правили пакете
који су садржали одређени број таквих хипотекарних кредита) и даље продавале
финансијским институцијама, па и истим тим банкама које су првобитно давале хипотекарне кредите клијентима. Такође, проблем корпоративног управљања у банкама настаје и због ограничења нефинансијским компанијама да имају контролни пакет који би водио концентрисаној својини која омогућава контролу менаџера. Исто
тако, банке, као и инвестициони фондови, осигуравајућа друштва имају ограничење
да држе акције у одређеним предузећима, па имају проблем где да улажу. На овом
месту напомињемо да је било још државног деловања које је у садејству са претходно
наведеном регулацијом водила кризи, као што је на пример статус рејтинг агенција
које су хипотекарним обвезницама, иако високо ризичним, приписивали највиши
рејтинг. О историји банкарских криза, ефектима регулације и политичком оквиру
за доношење регулације видети C. Calomiris, Banking Crisis and the Rules of the Game,
NBER National Bureau of Economic Research Working Paper, October 2009.
О структури капитала као управљачком механизму видети А. Јовановић,
„Legal Rules, Governance Structures and Financial Systems“, Право и привреда, бр.
9–12/2001.
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начина како да се ефикасно одговори на регулаторна ограничења а да
се истовремено максимизира и профит и менаџерски интереси. Дакле,
иако се регулација уведена са образложењем да је потребно предупредити прекомерно ризично понашање у финансијском сектору, криза
2007–2009. године се управо може објаснити многоструком регулацијом
која је повећала подстицаје за прекомерно ризично понашање супротно првобитној идеји њеног увођења. Овакво објашњење кризе нас доводи на добро познати терен мултипликативних ефеката државне
интервенције, на терен негативних пропратних ефеката низа нових несавршености које је регулација изазвала. Регулација је довела до пласмана кредита висикоризичним клијентима што је довело до преваљивања
ризика на квалитетне хипотекарне клијенте и акционаре. Менаџери су
под оваквим регулационим правилима имали подстицај да потцене ризик. Менаџери нису свезнајући, а њихово понашање у погледу акција
и опција које су поседовали емпиријски потврђује да они нису имали
знање о ризику у који су улазили, односно да њихова компензација није
утицала на улажење у прекомерни ризик.

IV Шеме менаџерске компензације и понашање банака
У тражењу одговорности за кризу 2007–2009, истицано је да су
менаџери улазили у прекомерни ризик зато што су плаћени високим
компензацијама, односно добијају високе плате, бонусе као краткорочне подстицаје, опције, акције као дугорочне подстицаје и разне друге
бенефиције. Међутим, истраживања12 не потврђују претходни став о
односу између менаџерске компензације и преузмања ризика.
Литература о менаџерској компензацији ставља под лупу корпоративно управљање и питање ефикасног система компензације који
усклађује интересе акционара и менаџера. Проблем се види у томе што
су подстицаји које имају менаџери везани за краткорочну добит, па се
уобичајено истиче потреба да се компензација усклади са резултатима
дугорочног пословања. Поставља се питање да ли менаџерска својина
акција обезбеђује најнепосредније усклађивање интереса акционара и
менаџера. Такође, истиче се и да компензација путем опција подстиче прекомерно ризичне одлуке у односу на акционаре јер се менаџери
12
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За преглед налаза оскудних емпиријских истраживања на основу којих се може
закључити о вези између понашања банака у кризи и менаџерске компензације и
понашања банака и регулације видети: R. Falenbrach, R. M. Stulz, Bank CEO Incentives and the Credit Crisis, Fisher College of Business, Working Paper, No. 13, 2009; A.
Beltratti, R. Stulz, Why Do Some Banks Perform Better during Crises? A Cross Country
Study of the Impact of Governance and Regulation, ECG European Corporate Governance
Institute, Finance Working Paper No. 254, 2009; V. Acharya, M. Richardson, „Causes of
the Financial Crisis“, Critical Review, Vol. 21, No. 2–3, 2009.
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усмеравају на краткорочан учинак и кретања цена акција, као и да високи левриџ (однос дуга према капиталу) имплицира да менаџери могу да
повећавају вредност својих акција путем промена вредности активе.
Уобичајено се мисли да је менаџерска својина акција јак подстицај,
односно најбољи начин усклађивања интереса акционара и менаџера и
да је то начин који усклађује компензацију са дугорочним циљевима
успешности пословања. Ипак емпиријски резултати13 показују да нема
доказа да су банке које су имале боље усклађене интересе менаџера са
интересима њихових акционара (мерено менаџерском својином акција)
имале веће приносе на акције за време кризе. Има, напротив, неких доказа да су такве банке имале мање приносе на акције и мањи принос на
капитал. Нема доказа о узорку да је компензација у опцијама,14 односно
већа осетљивост компензације на краткорочне промене цена акција довела до мањих приноса на акције за време кризе. Ни виши бонуси у кешу
нису довели до нижих приноса. Дакле, банке са бољом усклађеношћу
интереса акционара и менаџера су биле значајно неуспешније од оних
банака чији су менаџери имали слабије подстицаје. Неочекиван је
закључак да су банке које су имале боље услађене интересе акционара и менаџера (менаџерска својина акција) за време кризе пословале
лоше иако су у 2006. години пре кризе имале боље пословне резултате
од других банака. Могуће објашњење је да су у 2006. години менаџери
максимизирајући благостање акционара прихватили већу изложеност
ризику у очекивању већих приноса.
Нема доказа да су банке које су имале лоше усклађене интересе
менаџера и акционара пословале лоше за време кризе.15 Компензација
неизвршних директора није корелирана са пословањем банака у кризи.
Исто тако, менаџери (извршни директори) нису антиципирањем кризе смањивали држање акција у кризи или за време кризе, а то би свакако урадили да су пре кризе улазили у прекомерни ризик и радили
против интереса максимизације благостања акционара. Нема доказа да
су смањивали своју изложеност ризику пред наступање кризе и у току
кризе, напротив претрпели су велике губитке.
Управљање ризиком је одавно постало проблем регулације. Регулатор не може унапред знати да ли се слаби резултати предузећа треба
приписати лошим одлукама менаџера (улажење у прекомерни ризик)
13

14

15

R. Falenbrach, R. M. Stulz, нав. рад, стр. 9. Студија се односи на извршне директоре у
деведесет и осам банака, односно 95 банака за које је било података о компензацији
менаџера.
Опције као компензација се сматрају инструментом који води прекомерном ризику иако у узорку нема доказа да је већа осетљивост менаџерске компензације на
краткорочне промене цена акција – водила мањим приносима на акције.
R. Falenbrach, R. M. Stulz, нав. рад, стр. 25.
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или неким другим факторима који делују на предузеће или на тржиште,
као што је регулација. Могуће је да предузеће показује лоше пословне
резултате, а да нема менаџерских грешака у управљању. Исто тако, не
значи да профитабилно предузеће не може бити профитабилније.

V Регулација менаџерске компензације у
банкарском сектору
Залагање за регулацију менаџерске компензације у банкарском сектору се заснива на аргументацији да реформе корпоративног
управљања усмерене на усклађивање компензације менаџера са интересима акционара не могу елиминисати проблем прекомерног ризика који
води великим социјалним негативним екстерним ефектима упркос томе
што менаџери раде у интересу акционара. Наиме, чак и компензација
у акцијама у спрези са структуром капитала банака које имају високи
левриџ (однос дуга према капиталу) води томе да менаџери својим одлукама присвајају добит заједно са акционарима, а ризик пребацују на
друге. У игру се уводе и други stakeholder-и16 – преференцијални акционари, власници обвезница, депоненти, порески обвезници који могу
трпети трошкове губитака. Ова анализа признаје да су у кризи 2007–
2009. менаџери претрпели велике губитке, али ипак сматра да губици
нису нужно дали подстицај за избегавање ризика, као и да је потребно регулисати компензацију менаџера у банкама као важан елемент
финансијске регулације. Одавде произлази тврдња да менаџери не сносе трошкове губитака и следи залагање за нови концептуални оквир и
нормативну основу за регулацију менаџерске компензације. Предлог је
увођење регулације менаџерске компензације само у банкарском сектору уз давање значајне дискреције банкама.
Становиште,17 супротно идеји о менаџерској компензацији као
узроку кризе, истиче аргумент да менаџери због свог незнања о ризицима нису реаговали на време, а да су одлуке доносили потцењујући ризик
на шта их наводила многострука регулација. Емпиријски је потврђено
да је 81% хипотекарних обвезница које су банке купиле имало највиши
ААА рејтинг и тиме имало мање приносе од ризичнијих обвезница са
нижим рејтингом. Ипак, упркос жељи да остваре веће приносе, па тиме
и веће бонусе, менаџери су само у 19% случајева куповали хартије са
16
17
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Видети L. A. Bebchuk, H. Spamann, Regulating Banker’s Pay, Harvard John M. Olin
Center for Law, Economics and Business, Discussion papper, No. 641, 2009.
J. Friedman, „Three Myths about the Crisis: Bonuses, Irrationality and Capitalism“, Critical Review, September 2009; Ј. Friedman, „A Perfect Storm of Ignorance“, Cato Policy
Report, Cato Institute, 2010.
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нижим рејтингом.18 Ово су докази да менаџери нису имали знање о ризику у који су улазили, односно да њихова компензација није утицала
на улажење у прекомерни ризик.
Једна од студија19 је оцењивала факторе које су допринеле лошем
пословању банака у време кризе и испитивала да ли су неке банке биле
предиспониране на велике губитке или су их губици погодили неочекивано. Није било консистентног доказа да банке са бољим корпоративним управљањем20 имају боље резултате за време кризе. Изненађујући
је закључак да су банке са добрим корпоративним управљањем
(пријатељским менаџментом) за време кризе пословале лоше иако су у
2006. години пре кризе имале боље пословне резултате од других банака. Овакав резултат се објашњава очекивањем да ће тржиште наградити
предузимање ризичних подухвата што је у 2007. години изостало. Као
један од индикатора корпоративног управљања је коришћена политика
компензације менаџера.
Закључци ове студије о корпоративном управљању, па индиректно и о компензацији менаџера оспоравају закључке OECD извештаја
који тврди да „Финансијска криза може у важном обиму бити приписана грешкама и слабостима аранжманима корпоративног управљања“.21
За разлику од тврдњи да је слаба регулација допринела лошем
пословању банака за време кризе, резултати исте студије22 ипак показују
малу објашњавајућу снагу регулаторног фактора за објашњење понашања
банака. Студија закључује да су у време кризе банке у земљама са строжим захтевом за капиталном адекватношћу, независношћу супервизије
18

19

20

21
22

А и највећи део тих 19% обвезница са нижим рејтингом од ААА је имало релативно висок рејтинг. Видети V. Acharya, M. Richardson, „Causes of the Financial Crisis“,
Critical Review, Vol. 21, No. 2–3, 2009; J. Friedman, „Three Myths about the Crisis: Bonuses, Irrationality and Capitalism“, Critical Review, September 2009.
А. Beltratti, R. Stulz, Why Do Some Banks Perform Better during Crises? A Cross Country
Study of the Impact of Governance and Regulation, European Corporate Governance Institute, Finance Working Paper No. 254, 2009. Студија је користећи приносе на акције
на узорку 98 великих банака од којих је 19 из САД, оцењивала факторе које су
допринеле лошем пословању банака у време кризе у периоду јул 2007. – децембар
2008. године.
Корпоративно управљање је мерено CGQ коефицијентом преко индикатора за
особине управног одбора, карактеристика функција ревизије, карактеристикама
политике компензације и рестрикције за преузимање. Такође, мерена је заштита
акционара са индексом антидиректорских права. Видети R. La Porta, F. Lopez-DeSilanes, A. Shleifer, „Corporate Ownership Around the World“, The Journal of Finance,
Vol. 54, No. 2, 1999.
G. Kirkpatrick, The corporate Governance Lessons from the Financial Crisis, Report,
OECD, Paris, France, 2008, а цитирано према А. Beltratti, R. Stulz, нав. рад.
А. Beltratti, R. Stulz, нав. рад.
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и строжијом регулацијом боље прошле, док је строжа супервизија била
негативно корелирана са пословним успехом у време кризе. За последњи
резултат о негативној корелацији између пословног успеха и строжије
супервизије банака који противречи претходном закључку о позитивној
корелацији између строжије регулације и бољег пословања банака, аутори траже објашњење у појачавању регулаторних мера за очување банака
у време кризе које су биле веома скупе за акционаре/банке. Боље детерминанте понашања банака од регулације и корпоративног управљања
су, према овом истраживању, профитабилност банака и биланси имовине које је свака имала пре кризе.

VI Уместо закључка
Директна регулација менаџерске компензације у финансијском,
као уосталом и у другим секторима, не значи успостављање јаче контроле акционара над менаџерима, нити значи ефикасно предузимање ризика. Зато је важно постићи транспарентност одлука о врсти и висини
компензације како би акционари могли да установе да ли је менаџерска
компензација повезана са предузетим ризиком, односно са доношењем
ефикасних одлука менаџера. Такође је, уместо директне регулације,
ефикасније да акционари имају увид у политику, структуру, висину накнада и да о томе могу да расправљају (say on pay), а не да регулатор
одређује максималну компензацију и њену врсту.
Посебно, максимизирање компензације ће, као и у сваком другом случају максималних цена, водити одласку менаџера банака у друге
индустрије, негативној селекцији менаџера, као и томе да ће менаџери који
остају тражити и налазити начина да заобиђу регулацију компензације.
Тако би се угрожавала транспарентност и појачавао агенцијски проблем. Врста и висина компензације менаџера је инструмент усклађивања
интереса акционара и менаџера и истовремено представља питање пословне политике. Ефикасно управљање подстицајима менаџера мора
да се заснива на флексибилној политици одређивања врсте и висине
компензације. Што се тиче негативних социјалних екстерних ефеката,
они су последица конкуренције ефеката многоструке регулације коју
регулатори нису предвидели нити су могли да предвиде, а којима су се
менаџери прилагођавали.
Ако прихватимо да је одређивање компензације ствар пословног одлучивања, одговор на проблем усклађености интереса акционара
и менаџера и сношење ефикасног нивоа ризика, се разликује од одговора који би уследили из разумевања компензације као инструмента
регулације којим се може дизајнирати друштвено жељено понашање
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менаџера, њихових предузећа, банака и други друштвено пожељни исходи.
Нема универзалног правила о плаћању менаџера које је оптимално за свако предузеће/банку. Емпиријска истраживања имплицирају да
је проблем менаџерске компензације једно од питања које треба оставити преговорима између акционара и менаџера.

Aleksandra JOVANOVIĆ, PhD
Professor at the Faculty of Law University of Belgrade

MANAGERIAL COMPENSATION REGULATION AND
RISK TAKING
Summary
Crises are consistently followed by the idea that their solving and preventing requires strong regulation. The article presents theoretical argumentation and results of empirical studies that do not support managerial compensation regulation. Complex regulatory environment changes the rules of the game,
changes incentives, realocates risk, costs, benefits and produces serious and
costly economic and social consequences that were not predicted by a regulator. Direct regulation of managerial compensation in financial sector does not
imply stronger shareholders’ control over management, neither efficient risk taking. For these reasons, it is important to make transparent the decisions on the
managerial compensation in order to allow shareholders to find out whether
managerial compensation is related to efficient risk taking decisions. That is
why shareholders should have insight in compensation policy, structure, level
and opportunity to discuss it (say on pay) instead of regulating maximum level
and structure of compensation.
Key words:

corporate governance, managerial compensation, specific human capital, risk taking, managerial compensation regulation.
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СТРУКТУРА ОРГАНА У
ЕВРОПСКИМ ФОРМАМА ДРУШТАВА
Резиме
Овај рад говори о проблемима структуре Европског акционарског друштва и Европског затвореног друштва. Предвиђено је да ће у
тим формама структуру органа управљања, поред обавезне скупштине, предвидети оснивачи, што значи могућност избора једнодомног или
дводомног модела управљања. И поред настојања европског законодавца да на овај начин постигне компромис између међусобно различитих
националних права, и за европске форме друштава отвори могућност
паралелне употребе модела управљања како то одговара оснивачима,
практична реализација те слободе доводи до низа значајних проблема.
Они постају нарочито изражени уколико у друштву постоји неки од
модела учествовања радника у управљању, о чему је такође омогућено
постизање договора, који не мора да буде нужно у вези са правилима
националног права која се примењују на ту форму друштва. Стога претежна примена одредби националних права, нарочито у односу на Европско акционарско друштво, представља један од најзначајнијих проблема у односу на његову организацију, и практично доводи до стварања
правне несигурности и слабе употребе те правне форме.
Кључне речи: Европско акционарско друштво, Европско затворено
друштво, једнодомни модел управљања, дводомни модел
управљања, учествовање радника у управљању.
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I Увод – Европске форме друштава
Eвропске форме друштава представљају резултат дугогодишњих
напора и недавно усвојене регулативе унутар ЕУ. Још од самог оснивања
Европских заједница, па све до данас, постојала је потреба за стварањем
посебних форми друштава, на нивоу ЕУ, због неколико важних разлога. Пре свега, од почетка настанка Заједница, створено је и заједничко,
сада унутрашње тржиште, које се временом ширило на простор све
већег броја земаља. На том простору имало је смисла омогућити прво
постојање великих друштава која могу да искористе простор унутрашњег
тржишта без граница, и, са друге стране, њихово несметано кретање
унутар тог тржишта. Разлог конкуренције, као повод за стварање великих европских друштава, није значио само постојање међусобно конкурентних друштава унутар ЕУ, већ пре свега развијање својеврсних
европских друштава која ће бити конкурентна у односу на ваневропско
тржиште. У почетку је главна конкуренција долазила из Сједињених
Америчких Држава, а у новије време све значајнија је позиција азијских
земаља, које, све већим технолошким развојем и јефтином радном снагом, омогућавају својим друштвима позицију значајних учесника на
светском тржишту.
Други значајан разлог који је од почетка, а годинама све више
долазећи до изражаја, био покретач идеје усвајања особене европске
форме друштва биле су изузетно значајне разлике у компанијским правима земаља чланица. Док је у почетку упоредо са идејом стварања европске форме друштва, која ће бити једнака у свим земљама чланицама
и на својствен начин изнад националне регулативе, постојао и значајан
успех у сфери хармонизовања националних права, временом се од првобитног ентузијазма у материји компанијског права продубљује криза
услед немогућности превазилажења националних разлика и налажења
компромиса, који не само да ће задовољити све, већ ће бити примењиви
и смислени у остваривању комунитарних циљева, те и сам процес
хармонизације доживљава озбиљну кризу.1
Након дугогодишње кризе, неочекивани политички компромис
у осетљивом питању учествовања радника у управљању, као основном
проблему у усвајању најзначајније европске форме друштва – Европског
акционарског друштва (Societas Europaea – СE) отворио је врата снаж1

У односу на европске форме друштава, пре свега Европско акционарско друштво
постојала су чак четири званична неуспешна предлога из 1970/1975 и 1989/1991.
године. Више о овој форми друштва види: Т. Јевремовић Петровић, „Европска
компанија у праву ЕУ“, Међународни проблеми, бр. 2–3, Институт за међународну
политику и привреду, Београд, 2007 (стр. 400–432), док о општим карактеристикама
Европског затвореног друштва види: Т. Јевремовић Петровић, „Европско затворено
друштво – Societas Privata Europaea (СПЕ)“, Право и привреда, бр. 9–12, Удружење
правника у привреди, Београд, 2009 (стр. 15–36).
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ном покрету промена и модернизацији компанијског права унутар ЕУ.
Док 90-е године у комунитарном компанијском праву карактерише дубока правна и политичка криза, дотле упоредо са развојем финансијских
тржишта и њених правила, 2000-те године карактерише и снажај развој
правила компанијског права, праћен модерним тенденцијама у сфери
реформе корпоративног управљања и омогућавања покретљивости
друштава, а основни покретач у овој области више није зачаурена потреба заштите одређених категорија лица (акционари, повериоци, запослени), већ економска ефикасност и омогућавање обављања делатности
за сва друштва, као врхунски принцип.2
Упоредо са најзначајнијом формом Европског акционарског
друштва – СЕ, чији је Статут усвојен 2001. године, током деведесетих година развија се и идеја стварања Европског затвореног друштва (Societas
Privata Europaea – СПE), као форма која би одговарала мањем типу затвореног друштва (најчешће друштво са ограниченом одговорношћу
континенталних права), и Предлог за Статут те форме објављен је током 2009. године, а извесно је очекивати да ускоро буде и усвојен.3 Због
ограниченог простора нећемо даље говорити о другим европским формама организовања, пре свега Европској задрузи, усвојеној након Статута СЕ, као ни о првој усвојеној европској форми – Европској економској
интересној групацији, нити предлозима других форми, већ ћемо се задржати на напред наведеним формама типичних друштава.

II Структура органа у европским формама друштава
Када говоримо о структури органа, европске форме друштава
одликује неколико карактеристика.
2

3
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Тешко је на малом простору сажети предуслове, историју и разлоге настанка европских форми друштва. Стога аутор упућује на бројне стране, али и домаће изворе
у области комунитарног компанијског права за та општа питања. Овде упућујемо
на документе у оквиру ЕУ који су имали изузетну улогу у развоју комунитарног
компанијског права, као што су Извештај групе стручњака у области компанијског
права и План модернизације, који је на основу Извештаја, израдила Комисија
ЕУ. Види: Communication from the Commission to the Council and the European
Parliament – Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in
the European Union – A Plan to Move Forward, COM(2003)284, Final Report of the
High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for
Company Law in Europe, доступни на интернет страници ЕУ: http://ec.europa.eu/
internal_market/company/modern/index_en.htm.
Council Regulation 2001/2157/EC of 8.10.2001 on the Statute for a European company
(SE), OJ L 294, 10.11.2001, стр. 1–21; Proposal for a Council Regulation on the Statute for
a European private company, presented by the Commission, SEC(2008) 2098, SEC(2008)
2099, Commission of the European Communities, Brussels, COM(2008) 396/3 (у даљем
тексту: Предлог).
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Пре свега, за обе форме друштава карактеристична је могућност
двојаког система управљања. Једно од најзначајнијих питања корпоративног управљања тиче се структуре органа управљања, при чему већ
годинама траје расправа о карактеристикама и предностима система
једнодомног или дводомног управљања друштвом. Док је једнодомни
систем традиционална карактеристика англо-саксонског права, дотле
дводомни систем једнако традиционално већ годинама прихвата немачко право. После вишегодишњих покушаја проналажења одговора
на питање који је систем „бољи“, савремена разматрања углавном се
ослањају на став да сваки од њих носи са собом поред значајних предности и велика ограничења, те је расправа о избору модела прешла у
све присутнији став да је оптимално омогућити равноправан избор тих
модела самим оснивачима, који би, свесни ограничења и предности система који желе да усвоје, могли најбоље да процене који систем у конкретном случају одговара сваком друштву. Систем избора, првобитно
прихваћен у правној теорији, а затим и препоручен од Групе стручњака
компанијског права ЕУ, све више је прихваћен у позитивним правима
бројних европских земаља, иако ипак и не још увек свуда.4
У односу на СЕ и СПЕ предвиђено да је да ће у сваком случају
постојати скупштина, као обавезни орган и, поред ње, један административни орган (систем једнодомног управљања) или орган управљања
и надзорни одбор (дводомни систем управљања). Избор структуре органа препуштен је оснивачима. Истичемо да избор није дат националним
правима, што је чинио ранији предлог из 1991, док је провобитни предлог из 1970. године почивао на обавезном дводомном моделу са обавезним учешћем запослених – у основи немачким моделом организовања
друштва. Избор модела управљања дат је оснивачима, што значи да у
том питању постоји потпуна аутономија воље, која није ограничена чак
ни системом управљања који је прихваћен у националном праву које
ће се у одређеним питањима (у већој мери код СЕ и у значајно мањој
мери код СПЕ) примењивати на ту форму друштва, и то према месту у
коме има своје регистровано седиште.5 Док СЕ мора да има релативну
4

5

Теоријски аспект види, на пример, у: К. Hopt, „Corporate Governance: Experiences
and Questions from Germany“, у: M. Neville, K. Engsig Sørensen, The Internalisation of
Companies and Company Laws, DJØF Publishing, Copenhagen, 2001, стр. 114. Извештај
групе експерата помиње ово питање на стр. 59.
Систем слободног избора система управљања у СЕ омогућава да се чак и у случају
да СЕ промени своје регистровано (и стварно седиште) у другу земљу задржи
дотадашњи систем организације тог друштва, што није могуће чак ни у случају
промене седишта друштва, што је и даље прилично тешко изводљиво због бројних
националних ограничења. Чак и када би била усвојена Директива која ће омогућити
промену регистрованог седишта (и тиме и меродавног права), било би могуће да
друштво промени своје регистровано седиште и меродавно право, али би морало

99

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Право и привреда

круту и уређену структуру, јер се по правилу ради о великом акционарском друштву (почетни капитал је 120.000 евра), за Европско затворено
друштво карактеристичан је покушај прилагођавања те форме у основи
двема различитим ситацијама, у којима је могуће замислити њену употребу. Пре свега, породични тип друштва у коме су оснивачи и чланови најчешће укључени у рад и пословање друштва, и то се огледа у
једноставнијој структури органа и правилима њиховог рада. Са друге
стране, могуће је да кроз форму СПЕ делује и друштво које је нешто
развијеније и у структури и по обиму. Неопходно је да постоји макар
неки од акционара који је у позицији инвеститора и није заинтересован
за свакодневно управљање, па стога има потребу ангажовања посебног лица или органа који ће водити послове друштва. Стога оснивачки акт има могућност да пронађе и такву структуру која подразумева
комплексније односе, више органа и њихову међусобну усклађеност.6
Веза са националним правом је друга значајна карактеристика у
организацији и уређењу структуре органа европских форми друштва,
али у значајно различитом обиму, зависно од форме друштва. Наиме,
на СЕ се примењују одредбе националног права у коме то друштво има
своје регистровано седиште на велики број питања која нису експлицитно регулисана самим Статутом. На овом месту неће бити речи о
комплексном систему утврђивања извора права за СЕ, који је увођењем
одредби националних права у значајној мери у регулисању СЕ постигао супротан ефекат од оног који су творци идеје о тој форми имали.7
Уместо чисто „европског“ друштва, јединственог и идентичног у свим
земљама чланицама, и потпуно независног од националних права (и
његових особености, нарочито у домену компанијског права, што је покушао да избегне првобитни Предлог о СЕ из 1970. године) створена је
форма које је делом регулисана комунитарним, али делом и националним правом, па свако СЕ има специфичности у односу на друга национална друштва, док са друге стране има специфичности и у односу на
друга СЕ, чак и из исте земље-чланице, управо захваљујући аутономији
воље у односу на организацију те форме.8 Наиме, пошто оснивачи СЕ

6
7
8
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да се прилагоди императивним правилима земље новог меродавног права, што,
између осталог, подразумева и структуру друштва. Види: S. Grundmann, European
Company Law: Organization, Finance and Capital Markets, Intersentia, Antwerpen –
Oxford, 2007, стр. 685–6, 688.
Drury Robert, „The European Private Company“, European Business Organization Law
Review, vol. 9, 2008, стр. 134 и даље.
За комплексан систем извора права који се примењују на СЕ види члан 9 Статута
СЕ.
Док творци СЕ говоре о „балансираној комбинацији између законодавстава земаља
чланица и додатној вредности европске интервенције“ (види: C. T. Da Costa, A. De
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имају могућност да изаберу модел управљања том формом, могуће је да
у том смислу креирају особено друштво које неће бити налик ниједном
другом. Особеност СЕ појачана је и могућношћу слободног избора модела учествовања радника у управљању, о чему ће касније бити речи.
Насупрот томе, за СПЕ извор права осим самог Статута је пре свега
аутономија воље (делимично ограничена предложеним кругом питања
о којима би требало да оснивачи постигну сагласност), а врло мало и
релевантне одредбе националног права. Као и код СЕ, то омогућава различитост СПЕ у односу на друга национална, али и друга друштва исте
те форме. Наравно, носи ману непредвидивости и правне несигурности.
Поред тога, значајна карактеристика у односу на регулисање
структуре органа је и аутономија воље, која осим код избора структуре органа нарочито важну улогу игра у односу на Европско затворено друштво, узимајући у обзир да је то најзначајнија њена карактеристика. Наиме, за СПЕ је предвиђено да сами оснивачи бирају правила
која ће уредити то друштво, а врло мало правила је императивне природе и садржано је у Статуту СПЕ. Такав приступ разумљив је, како
због чињенице да покушава да отклони мане СЕ у односу на (хибридну – национално-европску) природу и нефлексибилност, као једну од
њених основних мана. То је и могуће захваљујући природи затвореног
друштва, у односу на коју је могуће дати право на слободно уређење
унутрашњих односа њеним оснивачима и члановима. Уговорном слободом остварује се флексибилност правила, што се према општеусвојеном
мишљењу прихвата као општа карактеристика мањих друштава.9 Уговорна слобода дата је у односу на значајан број питања која се односе на
оснивање, акције, капитал и организацију СПЕ, за која нису предвиђена
диспозитивна правила, већ се упућује на осниваче, који би требало да
их уреде сходно својим потребама у оснивачком акту. Овде се не ради
о стварној употреби предложених правила уместо договора оснивача
(што би значило постојање прикривених диспозитивна правила), већ је
реч о активном учешћу оснивача у односу на она правила која им заиста одговарају.10 Такав приступ сматра се да има низ предности у одно-

9

10

Meester Bilreiro The European Company Statute, Kluwer Law International, The Hague,
London, New York, 2003, Foreword I, стр. vii), теорија није увек благонаклона у односу
на ово двојство природе СЕ. Види, на пример, C. Hauschka, „Die Europäische Aktiengesellschaft zwischen Einheitlichkeitsanspruch und Nationalisierung des Statuts“, Vortrag
vor dem Europainstitut der Universität des Saarlandes, Saarbrücken, 1992, стр. 11.
М. Neville, „The European Private Company – An Inspiration for Future Reforms?“, у:
М. Neville, К. Engsig Sørensen, The Internalisation of Companies and Company Laws,
стр. 84.
S. Grundmann, нав. дело, стр. 715.
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су на диспозитивна правила, пре свега у односу на њихову ширу примену, значајније прилагођавање потребама сваког друштва, за разлику
од диспозитивних правила која су намењена стандардном друштву овог
типа, непостојање потребе за састављањем појединачних уговора о неким питањима, која су при том, овде предвиђена квалитетније и у складу са савременим потребама регулисања и, на крају, значајно је питање
њиховог ширег тумачења.11

1. Скупштина
Свако друштво мора да има орган који чине акционари, и у оквиру кога одлучују о одређеним питањима. Ради се о скупштини, као обавезном органу у Европском акционарском друштву, која у Европском
затвореном друштву не мора да се формира, иако је неопходно да о
одређеним питањима одлучују акционари.12 Дакле, у СПЕ скупштина
у организационом смислу не мора да постоји, већ је могуће да акционари своју вољу изразе и на други начин, што ће дефинисати оснивачким актом (аутономија воље). Већина питања (надлежност скупштине,
сазивање, поступак и процедура) уређена је на сличан начин – док СЕ
по правилу упућује на национално право, дотле код СПЕ постоји, по
правилу, аутономија воље, а изузетно су нека питања изричито регулисана (на пример, питања о којима одлучују акционари). Уредба о СЕ није
се определила за неку од доминантних концепција у вези са позицијом
скупштине у односу на друге органе (концепт хијерархије органа или
утврђене надлежности), те је то питање остало ван домена комунитарног компанијског права.13
Значајна правила предвиђена су у циљу заштите мањинских акционара, која осим заштите кроз квалификовано гласање (у важним
питањима најмање ⅔ већина) и гласање сваке класе акција, подразумевају
и специфичну заштиту кроз право сазивања скупштине (док је код СЕ
праг 10%, он је код СПЕ 5%, што је оправдано узимајући у обзир обим
који ова друштва по правилу могу да имају, иако је и код СЕ могуће
да се праг смањи статутом или одредбама националног права које се
примењују на акционарска друштва), стављање додатних питања на
дневни ред само код СЕ, односно именовање посебног ревизора само
код СПЕ, што је значајан пропуст за СЕ, узимајући у обзир да и Извештај
групе стручњака инсистира на постојању права мањинских акционара
11
12
13

102

Види: М. Neville, нав. дело, стр. 100.
Скупштину уређују одредбе чланова 52–60 Статута СЕ и чланови 26–27 Предлога
Статута СПЕ, на које упућујемо за све детаље о којима овде неће бити речи.
Е. Werlauff, SE – The Law of the European Company, DJØF Publishing, Copenhagen,
2003, стр. 95–6.
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на посебну контролу као значајан вид заштите ове категорије лица.14
Ранији предлози Статута СЕ познавали су правила о деривативној тужби, што, међутим, у усвојеним правилима више није случај.15 То наравно, не искључује могућност подизања такве тужбе, али само уколико је
то иначе предвиђено националним правом које се примењује на СЕ.

2. Органи управљања
Структура органа управљања препуштена је, као што је већ речено, избору оснивача.16 Они имају право да изаберу једнодомни или
дводомни модел управљања, и као што је наглашено, тај избор могу да
учине без обзира што ће одговарајућа форма друштва имати регистровано седиште, према коме се одређује примена меродавног националног права, у земљи, у којој је могуће да релевантне одредбе уопште не
познају усвојени систем управљања (на пример, могуће је да се за СЕ
прихвати једнодомни модел управљања, с тим да је друштво регистровано у Немачкој, које уопште не познаје једнодомни, већ само дводомни
систем управљања, или обрнуто, када је за СЕ прихваћен дводомни модел, а друштво је, на пример, регистровано у Великој Британији, које регулише само једнодомни систем управљања). Иако је у правилима која
уређују СЕ за случај да национално право не познаје неки од модела
управљања предвиђена могућност (али не и обавеза) увођења додатних
правила која ће се на тако усвојени систем примењивати, очигледно су
могући проблеми у практичној примени такве регулативе.17 При том,
проблем је израженији код Европског акционарског друштва, узимајући
у обзир чињеницу да ће велики број (императивних) одредби националног права (по систему извора права који значајно упућују на национално право) бити примењив, док, са друге стране тај проблем није у тој
мери изражен код Европског затвореног друштва, јер је код те форме
одлучујућа аутономија воље, иако и овде проблеми постоје у односу на
чињеницу да су одредбе националних права, које би се примењивале на
СПЕ, међусобно значајно различите. Разлог тих разлика лежи у чињеници
да је до сада учињена хармонизација компанијског права углавном била
усмерена на акционарска друштва, а томе значајно доприноси и хармо14
15
16

17

Види: Извештај групе стручњака, стр. 58.
Види: M. Аndenas, F. Wooldridge, European Comparative Company Law, Cambridge
University Press, 2009, стр. 399.
Органи управљања регулисани су детаљно члановима 39–51 Уредбе о Статуту
СЕ и у мањем обиму члановима 26, 30–31 Уредбе о Статуту СПЕ, на које такође
упућујемо.
Више о могућности, а не обавези увођења правила види: Е. Werlauff, нав. дело, стр.
77.

103

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Право и привреда

низовано тржиште хартија од вредности и правила берзанског права,
док је област која се односи на друштва са ограниченом одговорношћу,
чија правила би требало применити у односу на Европско затворено
друштво, остала углавном ван домашаја комунитарне хармонизације, те
тиме остала у великој мери различита. У сваком случају резултат избора одређене форме управљања у друштву може да доведе до проблема
у немогућности примене одредби националног права у односу на неко
питање, јер оно уопште није регулисано у националном праву (осим
могућности увођења неопходних правила за ту форму управљања посебно за СЕ – што у сваком случају не може да, осим основних правила,
покрије сва спорна питања). Регулисање различитих модела управљања
у одређеним питањима је значајно различито, па није увек могуће и замисливо све разлике превазићи само сходном применом националног
права, јер се ту ради о суштински различитим стварима. Практичан резултат је да ће друштво изабрати један модел управљања, за који национално право, које га не познаје, евентуално уводи неколико додатних
одредби, али њихова примена није једноставна у целокупном систему
компанијског права тог националног права, која су прилагођена сасвим
другачијем систему правила о управљању. Резултат је непостојање норме која би се применила у практичном случају, а то значи неизвесност
решења проблема, које би зависило од тумачења општих правних начела комунитарног и конкретног националног права. Осим тога, изостанак правила која се односе на избор, мандат или опозив чланова
органа управљања могу знатно да отежају примену изабраног модела
управљања у оквиру осталих правила националних права. То се нарочито односи и на разлике у дужностима и одговорностима директора
(на пример, ако национално право прави разлику у односу на извршне
и неизвршне чланове управног одбора) у једнодомном и дводомном систему. Иако Уредба не помиње разлике између извршних и неизвршних
чланова одбора, како у дводомном, тако нарочито ни у једнодомном
моделу, сматра се да оваква празнина практично не представља сувише
велики проблем, узимајући у обзир да се ради о стандарду, који је све
више присутан у упоредним правима, те као такав може једноставно да
се уклопи у структуру коју предвиђа Уредба о СЕ.18
Укратко, организација једнодомног модела значи постојање једног
административног органа (управни одбор) чији број чланова или правила о раду одређују оснивачи у оснивачком акту (у оквиру могућих
ограничења меродавног права). Чланове бира скупштина, и они су у
обавези да се састају у одређеним најмањим временским интервалима.
Председник овог органа не може бити лице које представља раднике,
18
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уколико је биран као такав за члана овог органа. Код дводомног модела
постоји орган управљања, задужен за управљање друштвом (управни
одбор) и обавезан надзорни орган (надзорни одбор), с тим да чланови
ових органа не могу бити иста лица (осим у ситуацији кооптације, када
престаје функција члана надзорног одбора). Правила о управном одбору одређују се вољом оснивача, са могућношћу императивних правила
земље регистрованог седишта. Надзорни орган обавља надзор, уз обавезу подношења извештаја управног одбора овом органу; али не врши
управљање у друштву. Његова важна функција је избор и разрешавање
чланова управног одбора, осим када је меродавним националним правом предвиђено да их бира скупштина, што се може обавезно или факултативно предвидети и у односу на СЕ. Чланове надзорног одбора
бира скупштина, а остала правила су као и у претходним случајевима
остављена вољи оснивача, уз обавезно поштовање неких императивних правила меродавног права. Доношење одлука у оба случаја је
предвиђено већином гласова присутних, ако постоји кворум (за који се
захтева најмање половина чланова).

III Правила корпоративног управљања (дужности и
одговорности) у европским формама друштава
Последњих деценија срж бројних теоријских расправа о компанијском праву своди се на принципе и правила корпоративног управљања.
Та расправа није заобишла ни комунитарно право, које је управо на
основу отворених питања из домена корпоративног управљања покушало да изврши реформу утицаја на будући развој ове гране права
унутар ЕУ.19 У односу на европске форме друштва приметан је утицај
модерних тенденција корпоративног управљања у значајно различитом
обиму. Наиме, док Предлог Уредбе о СПЕ у великој мери води рачуна о
модерним правилима корпоративног управљања, дотле их СЕ, у великој
мери не познаје. Такав став чуди, узимајући у обзир да је Извештај групе стручњака из области компанијског права, донет само годину дана
касније инсистирао на правилима корпоративног управљања, као модерним тенденцијама у развоју компанијског права и нужним правцима његовог даљег развоја. Тај Извештај инсистира на неким каракте19

О томе сведоче радне групе и извештаји, сачињени у оквиру ЕУ, нарочито
под окриљем Европске комисије, који су се бавили питањима корпоративног
управљања, и даље значајно утичу на даље правце развоја ове гране права. О томе
види више званичне изворе ЕУ: http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/
index_en.htm. Не треба заборавити да је унутар ЕУ постојала већ од самог почетка
идеја усвајања директиве која би обухватила питање организације друштва и сва
најзначајнија питања корпоративног управљања, али се у томе никада није успело.
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ристикама корпоративног управљања, као што су, у погледу структуре,
постојање независних директора, постојање неизвршних директора, одговорност директора, нарочито у односу на противправно поступање
(wrongful trading), правила о дисквалификацији директора и слично.
Очигледно је, нарочито у односу на СЕ, да су нека од ових правила изостала, и да су остала препуштена њиховом регулисању у националном
праву које може, али не мора, ова правила иначе да познаје у односу на
своја национална акционарска друштва. Тиме одредбе које регулишу СЕ
пате од недовољно утврђене потребе одговорности директора друштва,
и нису у складу са све већом потребом чврстих оквира у којима морају
да функционишу велика друштва, и то нарочито она која привлаче знатан број инвеститора. Чини се, међутим, да то за сада није случај са
СЕ, које, упркос високом почетном капиталу, и основној идеји њеног
оснивања као форме за велика друштва, за сада не привлачи значајне
учеснике на тржишту капитала, не рачунајући свега пар заиста великих
„европских“ друштава.
У погледу малобројних правила која садржи Уредба о СЕ, за чланове органа СЕ изричито је предвиђено да ће се применити правила о
дисквалификацији према меродавном националном праву земље у којој
СЕ има своје регистровано седиште, као и могућност предвиђања посебних услова у вези са способношћу чланова Статутом СЕ, у складу
са меродавним националним правом. За чланове органа СЕ предвиђена
је и обавеза чувања одређених информација, чак и када им престане
дужност. Неки аутори наглашавају, међутим, да се не ради о чувању
информација, нити забрани њиховог ширења, већ се ради првенствено о забрани њиховог недозвољеног преношења.20 За чланове органа СЕ
предвиђено је и да су одговорна за губитак или штету коју је претрпело
СЕ на основу њихове повреде законских, статутарних или других обавеза које су својствене њиховим дужностима према одредбама за акционарска друштва права земље-чланице у којој се налази регистровано
седиште СЕ. Овде се, међутим, ради о одговорности према друштву, за
коју су претходне верзије Статута СЕ садржале посебно правило, нарочито спорну одредбу (која је изостала у коначној усвојеној верзији) о
заједничкој и солидарној одговорности чланова.21 У финалној верзији
усвојена је упућујућа норма, што иначе важи за општа правила о одговорности чланова управе према акционарима или трећим лицима, за
која су, такође, меродавне одредбе националног права које се примењује
на СЕ.22
20
21
22
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Правила о дужностима и обавезама значајно детаљније су предвиђена у Статуту СПЕ, који предвиђа пре свега правила о дисквалификацији
директора, и то према условима и правилима меродавног националног
права. Већ је наглашено да иако примена националног права није толико
честа у односу на већину питања која се односе на ту форму друштва,
то не важи и за правила о дужностима. Без обзира на извор права који
се примењује, предвиђена су значајна правила у односу на дужности и
одговорности директора. Пре свега, предвиђена је дужност поступања у
интересу друштва и дужност пажње. Осим тога, изричита је обавеза директора да избегава ситуацију у којој се основано може сматрати да је
вероватан стварни или потенцијални конфликт између његових личних
интереса и интереса СПЕ или његових обавеза према СПЕ и обавеза према неком другом правном или физичком лицу (лични интерес и сукоб
интереса). Оснивачки акт мора да садржи правила у односу на могућност
одобрења послова из насталог или потенцијалног сукоба интереса. Тим
актом се такође могу одредити и посебне дужности директора, чиме се
за СПЕ поново враћа уобичајена аутономија воље као начин регулисања
ових значајних питања.
За случај пропуста или повреде дужности које су као императивна
правила предвиђена Уредбом, оснивачким актом или одлуком акционара којима настане штета или губитак за СПЕ предвиђена је и одговорност директора, односно заједничка и неограничена одговорност више
директора. Одговорност директора такође се одређује и у свим додатним питањима регулише меродавним националним правом.
Сва наведена правила, уз ограду примене националног права на
СПЕ очигледно задовољавају модерне потребе увођења правила о одговорности и дужности директора. Међутим, изостанак комунитарних
правила, већ, као изузетак, предвиђена примена националних права у
регулативи те форме друштва, не прелазе сувише границу уплитања
у питања која су иначе остала ван потпуног директног домашаја комунитарног права, задржавајући се углавном на препорукама и
општеприхваћеним стандардима и принципима. Стога СПЕ у много
већој мери одговара препорукама у области корпоративног управљања,
иако треба признати да сама организација како СПЕ, тако и СЕ, која се
своди на избор органа управљања представља основни принцип у савременом корпоративном управљању. Празнине које су остале у односу
на СЕ, иако нису експлицитно поменуте, попуњавају се већ уобичајеним
методом примене националног права регистрованог седишта СЕ, што у
крајњој линији своди на исто примену правила као и у односу на СПЕ.
Додуше, наглашавање примене ових правила код СПЕ појачава њихову
важност, те је стога очигледан њихов неоправдан изостанак код СЕ.
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IV Учествовање запослених у управљању
Учествовање запослених у управљању представљало је најтеже
питање које је, у односу на европске форме друштава, захтевало компромис између земаља чланица, постигнут после дугогодишњих напора. То питање носи у себи бројне правне, али и значајне политиче проблеме, у односу на које су земље чланице дефинисале своју социјалну
политику, па је јасан разлог његове осетљивости. И поред дугогодишњег
застоја у проналажењу компромиса, он је ипак уследио на састанку Европског савета у Ници 2000. године, након кога је и званично усвојена
уз Уредбу о Статуту СЕ и Директива о положају запослених у СЕ.23
Суштина усвојених правила своди се на поштовање положаја запослених какав су имали пре одговарајућих статусних промена, којима се
ствара СЕ, односно СПЕ, што у принципу представља примену правила
очувања стечених права, садржану у принципу „пре и после“, а не нужно наметање неког система учешћа радника у управљању које би било
једнако за сва европска друштва. Наиме, уколико је одређени број запослених пре промене имао право на учешће у управљању, то право ће му
бити признато и у СЕ, односно евентуално у СПЕ (што није чест случај,
узимајући у обзир да учествовање запослених има примену пре свега у
већим друштвима, најчешће у облику акционарског друштва са знатним
бројем запослених, који битно варира у националним правима).24 Осим
основног правила потребе очувања права запослених, значајна правила односе се на састављање преговарачког тела, које води преговоре о
положају запослених са органима друштва, и то практично значи да
резултат преговора могу да буду правила која су специфична само за
одређено СЕ. То даље значи да СЕ показује особеност и у смислу учешћа
радника у управљању у већ особеној структури тог друштва. Директива
предвиђа и стандардна правила, која омогућавају да у случају непостигнутог договора, и под одређеним условима, буду примењена.
23

24
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Directive 2001/86/CE of 8.10.2001 supplementing the Statute for a European company
with regard to the involvement of employees, OJ L 294, 10.11.2001. У том документу
садржана су бројна правила о положају запослених, о којима овде неће бити посебно речи.
У пратећем коментару Предлога Статута СПЕ истиче се да би евентуално учешће
запослених у односу на ову форму друштва могло да дође у обзир само у правима
Шведске и Данске. Види: Предлог Статута СПЕ, стр. 9. Број запослених у друштву често одређује ниво и постојање учествовања запослених, те је правило да се
оно односи на већа, углавном акционарска друштва са великим бројем запослених.
Међутим, национална права су прилично разнолика у погледу услова и броја запослених. О томе види више: Т. Јевремовић Петровић, „Прекогранична спајања у
комунитарном праву“, Правни факултет у Београду, 2010 (у штампи).
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Поред особености која се може сматрати добром страном таквог
уређења, у коме ће сами оснивачи прво изабрати модел организације
друштва, у којој ће одређену улогу имати запослени (ако је то случај) на
основу договора преговарачког тела и органа друштва, и у зависности
од њиховог договора; као и могућег прилагођавања потребама оснивача
и запослених будућег СЕ, јасно је да такво уређење носи низ значајних
мана, пре свега у односу на правну несигурност и непредвидивост, а у
одређеним питањима и неприменљивост. Наиме, ако се поново вратимо на пример оснивања СЕ у коме је изабран, на пример, једнодомни
систем управљања, уз све проблеме функционисања таквог друштва у
систему који познаје само дводомни систем, проблем постаје прилично
комплексан додатним увођењем запослених у такву структуру. Пошто
ће, по правилу, у дводомном систему запослени бити представљени у
надзорном одбору друштва (типичан пример је немачко право), у наведеном примеру они морају да нађу место у једном административном
органу, чиме се не само битно мења њихов положај (што је супротно начелима поштовања права запослених каква су имали пре оснивања СЕ),
већ и доводи до непремостивих проблема у уређењу таквог „хибридног“ друштва, правилима која не морају ни да постоје у националном
правном систему.25 Стога предвиђени систем учествовања запослених,
иако са добронамерном идејом флексибилности и заштите постојећих
права запослених, доводи до практичне ако не неупотребљивости таквих решења, онда макар знатних тешкоћа у примени, које неће бити
подстицајне у избору ове правне форме.

V Закључак
Традиционално је као циљ оснивања СЕ истицана прекогранична мобилност, односно покретљивост друштава, ради веће конкурентности. Прекогранична покретљивост значи могућност несметаног
кретања ван једне земље, нарочито у виду прекограничних спајања или
прекограничне промене седишта друштва. Та покретљивост по први
пут је доследно омогућена управо усвајањем Статута СЕ, које не само
да може да настане прекограничним спајањем као најчешћим начинином оснивања те форме, већ има потпуну слободу да променом свог
регистрованог (и стварног) седишта очува и свој правни субјективитет
и настави да послује у другој земљи чланици.
25

Више о положају запослених види, на пример: М. Pannier, „The EU Cross Border
Merger Directive – A New Dimension for Employee Participation and Company
Restructuring“, European Business Law Review, 6/05, као и: C. Teichmann, „Restructuring
companies in Europe: a German perspective“, EBLR, бр. 6/04.
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Међутим, у досадашњој пракси оснивања СЕ (која до усвајања Уредбе о Статуту СПЕ постоји само у односу на СЕ) се чини да је израженије
оснивање СЕ не због постизања до сада немогућих прекограничних
спајања (омогућених касније усвојеном Директовом о прекограничним
спајањима), или ради промене регистрованог седишта, него као известан начин заобилажења ограничених националних правила.26 Та правила се превасходно односе, чини се, на управљање друштвима, и изгледа
да је до сада оснивање СЕ (макар у неким земљама) потреба налажења
флексибилније форме управљања друштвом. Oсим тога, основни мотив
у неким земљама (на пример, Немачка) често је и смањење броја запослених у надзорном одбору и смањење њиховог утицаја, као и стварање
„израженијег међународног састава“, упрокос скупој и компликованој
процедури оснивања овог облика.27 Наиме, чест избор оснивача за СЕ је
онај модел управљања који национално право, у коме се та форма оснива, не познаје. Без обзира на проблеме у практичној примени правила на
такав облик друштва, о којима је до сада било речи, таква појава указује
на један значајнији проблем. Он се односи на целокупно комунитарно
компанијско право, за које већ годинама многи заговарају заустављање
било какве даље комунитарне акције, која би ишла ван дефинитивног
регулисања прекограничне покретљивости, или би евентуално требала да се заустави на модел законима, препорукама и другим начинима
регулисања, који би заменили до сада неуспешну хармонизацију у области европског компанијског права.28
26

27

28
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Директива о прекограничним спајањима: Directive 2005/56/EC of the European
Parliament and of the Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited
liability companies, OJ L 310, 25.11.2005, стр. 1–9. Са друге стране, промена регистрованог седишта уз промену меродавног права и даље је под знаком питања,
што се нарочито односи и на неке случајеве промене стварног седишта друштва. О
спајањима види више: Т. Јевремовић Петровић, „Прекогранична спајања у комунитарном праву“. За прекограничну промену седишта види на пример: Т. Јевремовић
Петровић, „Прекогранична промена седишта друштва након нових одлука Европског суда правде“, Страни правни живот, бр. 1–3, Институт за упоредно право,
Београд, 2006 (стр. 171–191).
Види о томе: W. Bratton, J. McCahery, E. Vermeulen, „How Does Corporate Mobility
Affect Lawmaking? A Comparative Analysis“, American Journal of Comparative Law, Vol.
57, 2009, стр. 364 и даље. Тако се истиче да се на тржишту тзв. shelf SE (то је СЕ које
је основано од стране специјализованих друштава без дефинисаног циља, активности и запослених, и намењенo je продаји заинтересованим лицима уколико брзо
желе да отпочну бављење одређеним активностима) продаје по цени од 132.000
евра (које има оснивачки капитал од 120.000 евра, што је минимум предвиђен
Уредбом о Статуту СЕ). Као извор аутори наводе најпознатије друштво које се
бави оснивањем СЕ, о чему се подаци могу наћи на следећој интернет адреси: www.
foratis.com.
Види на пример, оштру критику о оствареној хармонизацији: H. Halbhuber, „National doctrinal structures and european company law“, Common Market Law Review,
vol. 38, 2001, стр. 1411 и даље, Ј. Andersson, „The High Level Group and the Issue of
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Међутим, ако се прихвати да се и даље као основни мотив оснивања
СЕ јавља не толико мобилност (спајања или други видови прекограничних реструктуирања, односно промена седишта и меродавног права),
колико потреба прихватања неких других модела регулисања структуре
друштва, онда је пре реч о савременој неприлагођености националних
права данашњим потребама. Иако су до сада бројна национална права,
нарочито последњих година, извршила значајну реформу својих правила у односу на компанијско право, чини се да је то била само реакција
на претеће законодавно такмичење, изазвано серијом одлука Европског
суда правде, и да те промене нису биле суштинске, већ више вид „прве
помоћи“ од значајног изигравања закона, са којим су се нека национална
права суочила. То се нарочито односило на велики број оснивања тзв.
псеудо-страних друштава у земљама, са којима друштва немају стварне
везе.29 Због појачаног „одлива“ својих друштава, национална права су
покушала да изврше реформу у односу на питање минимума оснивачког капитала и евентуално брзину у оснивању друштава, поред нешто
флексибилнијих правила у односу на стварно седиште, које се не поклапа са регистрованим, у којима су видели основне разлоге за привлачење
оснивања друштава у неким другим националним правима. То је,
међутим, ипак значило само незнатне промене у националним правима, које нису подразумевале и корените реформе. Иако је Извештај групе стручњака компанијског права истакао важност усвајања опционог
једнодомног и дводомног система управљања у свим националним правима, макар за друштва која се котирају на берзи, јер сваки од њих има
и предности и мане, то очигледно још увек није случај у свим националним правима.30 Са друге стране, ипак треба истаћи да су нека права извршила корените измене свог компанијског права, па осим, на пример,
Француске, која већ извесно време познаје оба модела управљања, одскора то чини и италијанско право.31 Због тога и даље мобилност друштава није циљ сам себи, у смислу потребе за прекограничним кретањем
услед пословних могућности, ефикасности и слично, већ друштва пре-

29

30
31

European Company Law Harmonization – Europe Stumbles Along?“, у: М. Neville, K.
E. Sørensen (Eds.), The Regulation of Companies, Forlaget Thomson, Copenhague, 2003,
стр. 188 и даље.
О проблемима псеудо страних друштава и изигравању закона, односно о
законодавној конкуренцији види: Т. Јевремовић Петровић, „Конкуренција законодавца и проблем изигравања закона у компанијском праву Европске уније“, Право
и привреда, бр. 1–4, Удружење правника у привреди, Београд, 2009 (стр. 200–211).
Види Извештај групе стручњака, стр. 59.
О италијанском праву види више: C. di Luigi, „An invasive top-down harmonisation
or a respectful framework model of national laws? A critique of the Societas Europaea
model“, International Company and Commercial Law Review, vol. 19, Issue 2, 2008, стр.
65.
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когранична кретања у суштини користе као средство за мимоилажење
националних одредби компанијског права која стоје на путу потребама ефикасности. Иако је приметно оснивање значајног броја СЕ ради
остваривања циљева у вези са организацијом друштава, треба ипак
указати и на примере оснивања СЕ који су имали у виду основни циљ
ради кога је та форма усвојена: прекограничну концентрацију. Тако је,
на пример, убрзо након ступања на снагу Уредбе о СЕ, немачко друштво
Allianz AG, претворено у СЕ, кроз неколико поступака спајања већ повезаних друштава, као потреба централизације бројних зависних друштава у неколико земаља, са циљем да се структура и организација овог
друштва обједине, и тиме учине једноставнијим.32
Будућа акција на комунитарном нивоу може и треба да иде у
правцу омогућавања потпуне мобилности (пре свега доношење Директиве о прекограничној промени регистрованог седишта, која ће имати
последицу промену меродавног права, поред већ усвојене Директиве о
прекограничним спајањима), која и даље, макар само у односу на земљу
исељења није могућа. Међутим, та акција не сме да се заустави само на
питању покретљивости, јер ће у том случају покретљивост служити као
средство избегавања националних правила, и начин остваривања законодавне конкуренције. То ће такође бити и основна сврха оснивања СЕ,
иако, парадоксално, ова форма не познаје многобројне савремене принципе корпоративног управљања, а са друге стране, провобитни циљ
њеног усвајања је било управо избегавање законодавне конкуренције и
изједначавање права у односу на ту правну форму. Колико год законодавна конкуренција била добра, она показује да нешто није у реду са
националним правима. Уосталом, то показује и да упркос постојању Европске уније, која намеће обавезу остваривања унутрашњег тржишта,
национална права и даље не одступају од скоро потпуне суверености
у домену компанијског права, што није у складу са економским потребама остваривања унутрашњег тржишта. Док до тога не дође, илузорно ће бити настојање да унутрашње тржиште постане правни оквир у
коме ће друштва на оптималан начин користити предности, и бити у
могућности да се воде првенствено критеријумима ефикасности и пословних потреба. А организација националних друштава, заједно са
питањем суптилних правила корпоративног управљања остаје и даље
32
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Додуше, и у овом случају је сугерисано да је мотив оснивања једниственог друштва било избегавање финансијског надзора у свакој од земаља чланица, у којима
су се налазила зависна друштва, већ је оснивањем СЕ остварен јединствен надзор
надлежних финансијских и банкарских органа у месту где се налази регистровано
седиште СЕ, које покрива и све огранке у другим земљама. Извор: предавање проф.
Rammeloo, S., одржано на Правном факултету у Београду, 20. децембра 2009. године.
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основни камен спотицања, за који се чини да решење неће доћи лако. У
односу на СЕ то значи коришћење те форме као вид заобилажења националних правила, уз све ризике који су са тим повезани. Иако је јасно
какви су недостаци СЕ, могуће да је неки од њих постану и предности у
коришћењу те правне форме, јер они пре свега значе могућност избора и
то како у односу на аутономију оснивача у погледу структуре друштва,
тако и у односу на преговарање и налажење најбољег решења у односу
на положај запослених. То може да буде излаз из садашњег круга неразрешивих проблема (и националних и комунитарног) компанијског права, али ће сигурно постати изазов за судове у решавању бројних правних празнина комбинацијом различитих комунитарних и националних
правила и принципа (према том редоследу), које је могуће применити
на такве ситуације.
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STRUCTURE OF THE EUROPEAN COMPANY AND
EUROPEAN PRIVATE COMPANY
Summary
This paper deals with the structure of the European Company and
European Private Company. They consist of obligatory shareholders meeting
and alternatively one-tier or two-tier management system. Although this
alternative was a compromise between different national legal systems, it could
not prevent many of the practical problems of this method. These problems are
specifically underlined by simultaneous application of involvement of employees
in company’s structure, which can be a result of the negotiation process between
relevant parties, and not necessarily in the context of applicable law rules on
this issue. Therefore the application of national law, especially to the European
Company, results in legal uncertainty and affects a number of European
Companies established so far.
Key words:
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ОДГОВОРНОСТ ВЕЋИНСКОГ АКЦИОНАРА ЗА
ПОСЛОВАЊЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА
Резиме
Већински акционар није и једини власник акционарског друштва.
Од одлука које се доносе његовом већином гласова, зависи пословање тог
друштва у целини и оне се могу негативно одразити и на део капитала
са учешћем мањинских акционара.
Правни механизми контроле и одговорности већинског акционара
према мањинским за пословање акционарског друштва, предвиђени су на
више начина, према различитим критеријумима: утицају на доношење
одлука зависно од величине учешћа у основном капиталу друштвa; незаконитости одлука скупштине акционарa; одговорности већинског
акционара за штету; могућности „изласка“ мањинских акционара из
друштва; могућности захтева за престанак друштва.
Одговорност већинског акционара према мањинским, инструмент
је заштите интереса и мањинских акционара и акционарског друштва
у целини.
Кључне речи: већински акционар, мањински акционар, акционарско
друштво, одговорност, пословање.

I „Свемоћ“ и одговорност
Да ли постоји и која је граница иза које већински акционар не
полаже другим власницима акционарског друштва, мањинским, ак-
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ционарима, рачуне за своје пропусте у управљању и, због тога, лоше
пословање друштва и причињену штету? Да ли већ акционар са преко 50% акција са правом управљања – гласа у скупштини акционара
(контролни акционар, са већинским учешћем1 – већински акционар)
има тај „имунитет“ или је свемоћан као акционар тек ако је једини?
Већински акционар често у почетку нема ову дилему. Међутим, касније,
у сукобу интереса са мањинским акционарима,2 долази у контакт са
извесним ограничавајућим правним механизмима остваривања „власти
над капиталом“, који су установљени да и над њим успоставе извесну
контролу, равнотежу унутар корпорације (акционарског друштва) и
различитих интереса у њој.
Капитал корпорације јесте већим делом његов, али није само
њихов. И управо због оног мањег дела, одлуке које се доносе његовом
већином гласова, а од којих зависи пословање корпорације у целини и
које могу имати негативне последице на имовину, обавезе и капитал
корпорације у целини, могу се негативно одразити и на део капитала
са учешћем мањинских акционара. Отуда и контрола и одговорност
већинског акционара према мањинским, за последице одлука које он,
преко скупштине акционара, доноси и уопште за његове поступке на
пословање акционарског друштва, као правна заштита мањинских акционара у случају повреде њихових права, у складу са принципом равноправног третмана акционара.3

II Утицај мањине на управљање
1. Право на „излазак“
Већ сам мањински акционар појединачно, без обзира у коликом
је садејству учешћа у капиталу акционарског друштва са другим акционарима, има право на престанак својства акционара, „излазак“ из акционарског друштва обавезном куповином тих акција од стране акционарског друштва, уколико је акционар незадовољан одлуком донетом
без његовог гласа. У случајевима одређеним Законом, већински акционар је обавезан да откупи његове акције. Не ради се само о промени
правне форме, статусној промени акционарског друштва и стицању или
располагању имовином велике вредности, већ и о било којој другој од1

Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС, бр. 125/2004, даље: ЗОПД),
чл. 367.

2

Други агенцијски проблем корпоративног управљања – Мирко Васиљевић, Корпоративно управљање – правни аспекти, Београд, 2007, стр. 20.

3

OECD Принципи корпоративног управљања (2004), OECD, 2004 – Принцип III.
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луци која погађа његова права, ако је оснивачким актом одређено да има
право на несагласност и откуп акција.4 Несагласни акционар својим
изласком неће више ограничавати већинског акционара у одлучивању,
али му намеће финансијску обавезу у вези са откупом акција и промену
у управљачкој структури у ситуацији када већинском акционару можда
уопште није потребан 100% гласова.
И ван наведених случајева мањински акционар, сада у садејству са
другим мањинским акционарима, а којима је укупно преостало највише
5% акција акционарског друштва, има право на „принудну куповину“
његових акција, у овом случају од стране већинског акционара који је
пре тога стекао 95% акција друштва.5 Ово право мањинског акционара
пандан је праву већинског акционара у истој ситуацији (95% акција), на
„принудну продају“ акција њему.6 Међутим, право на „принудну куповину“ је шире постављено – претходно стицање 95% акција није ограничено само на преузимање акција јавном понудом у коначном делу тог
стицања, већ обавезује већинског акционара и у случајевима других начина стицања; није, према томе, уопште ограничено само на акције са
правом гласа.
А, у односу на претходно наведено право на откуп акција од стране акционарског друштва, право на „принудну куповину“ је не само
обухватније у погледу случајева у којима настаје, већ директно усмерено на већинског акционара, са дужим роком за подношење захтева од
стране мањинског акционара.

2. Управљачка права која проистичу из садејства мањинских
акционара
Онда када мањински акционари немају намеру изласка из акционарског друштва, а имају заједно најмање 5% акција (не само управљачких),
на располагању су им управљачка права када су у питању одлуке скупштине по одређеним статусним променама. Наиме, у случајевима када
се поступак одређене статусне промене, под условима утврђеним Законом, може спровести без одлуке скупштине акционара друштва стицаоца, они имају право да захтевају сазивање скупштине ради одлучивања
о спајању другог привредног друштва са тим друштвом уз припајање (у
тзв. поједностављеном поступку услов је најмање 5% акција са правом
4

Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС, бр. 125/2004, даље: ЗОПД),
чл. 444.

5

ЗОПД, чл. 448; Закон о преузимању акционарских друштава (Сл. гласник РС, бр.
46/2006 и 107/2009, даље: ЗПАД), чл 35.

6

ЗОПД, чл. 447 и 449; ЗПАД, чл. 34.
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гласа о спајању уз припајање)7, као и ради одлучивања о подели другог
привредног друштва уз припајање том друштву.8
Још шира права у погледу одржавања скупштине акционара имају
мањински акционари са најмање 10% акција са правом гласа – да захтевају сазивање ванредне скупштине акционара, уношење нових питања
у дневни ред скупштине, да се по одређеним питањима тајно гласа9 (с
обзиром на природу овлашћења, овде се ради о обичним, управљачким
акцијама).
Међутим, у свим овим случајевима, сва права мањинских акционара досежу до одлучивања скупштине акционара о наведеним
питањима. Ту се права мањинских акционара исцрпљују, а скупштина
одлучује оговарајућом већином гласова, у складу са законом и актима
акционарског друштва, при чему мањина акционара остаје „у сенци“
већинског.
Посебан је случај са правом мањинских акционара са најмање 20%
акција, да скупштина акционара, или суд, ако скупштина то не учини,
изабере стручног повереника ради прегледа финансијских извештаја и
пословних књига у последње три године и да оствари увид у извештај
стручног повереника и приложену документацију.10 Овде се, под претпоставком вероватноће постојања повреде закона или оснивачког акта,
прејудицира сама одлука скупштине за стварање услова (ако је неопходно и путем суда) да се испитају пословне књиге и документација акционарског друштва и узму изјаве од надлежних лица, како би се утврдило
стање пословања у друштву. Уколико извештај стручног повереника покаже да су учињене битне повреде закона, оснивачког акта или статута
друштва, то је основ за одржавање ванредне седнице скупштине акционара. Сама одлука скупштине поводом извештаја стручног повереника,
ипак, ван домашаја је мањинских акционара подносилаца захтева, али,
без обзира на одлуку скупштине (тј. већинског акционара), извештај
може бити основ за предузимање мера, ван утицаја на управљање преко скупштине, због незаконитог пословања, о којима ће у наредном
излагању бити више речи.
Најзад, када мањински акционари досегну учешће у основном капиталу са преко 1/3 акција са правом гласа, они директно конкуришу
и могу онемогућити већинског акционара у доношењу оних одлука у
скупштини за које је оснивачким актом акционарског друштва или Законом о привредним друштвима прописана квалификована већина за
7

ЗОПД, чл. 391 и 401.

8

ЗОПД, чл. 415.

9

ЗОПД, чл. 277, 278, 284 и 297.

10

ЗОПД, чл. 334–336.
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доношење, а у овом другом случају, оснивачким актом или статутом
друштва, није замењена обичном већином укупног броја акција са правом гласа11 (законом је прописана за назначајнија питања, као што су измене оснивачког акта, статусне промене, располагање имовином велике
вредности и др.12). При том, акције са правом гласа подразумевају право
гласа о том питању, тако да укључују и преференцијалне акције ако се
ради о одлукама којима се погађају права ималаца ових акција.13

III Одговорност већинског акционара за штету
1. Индивидуална тужба
Већински акционар одговоран је сваком мањинском акционару
за накнаду штете.14 Противправност се огледа у повреди више дужности која према акционарском друштву имају одређена лица, пре свега
већински акционар. Он је обавезан, генерално, да ради у интересу акционарског друштва,15 а у оквиру тога:
– да своје послове извршава савесно, са пажњом доброг привредника;
– да своју процену заснива на информацијама и мишљењима
стручних, компетентних и савесних лица;
– да поступа савесно и лојално према друштву, а нарочито да
не користи имовину друштва у личном интересу, да не користи повлашћене информације и не злоупотребљава позиције у
друштву за лично богаћење, не користи пословне могућности
друштва за своје личне потребе;
– да поштује забрану конкуренције;
– да чува пословне тајне;
– да поштује и друге дужности у том смислу одређене актима
друштва.16
Повреде свих ових дужности – несавесно и нелојално поступање,
неправилна пословна процена, сукоб интереса, повреда забране конкуренције, одавање пословне тајне – односе се на пословање друштва, упе11

ЗОПД, чл. 293.

12

ЗОПД, чл. 339, 390, 408, 410, 411, 421, 422, 424, 443.

13

ЗОПД, чл. 209, 294 и 341.

14
15
16

ЗОПД, чл. 40.
ЗОПД, чл. 31.
ЗОПД, чл. 32, 33, 36, 38 и 39.
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рене су на друштво, али и, генерално, на његове власнике – акционаре,
наравно и мањинске и могу имати за резултат штету коју, у овом случају
већински акционар, проузрокује мањинском акционару који подноси
тужбу.

2. Деривативна тужба
Обједињавање повређених интереса друштва и мањинских акционара, формално је заокружено кроз деривативну тужбу коју мањински
акционар, у своје име а за рачун друштва, може поднети против
већинског акционара, ради накнаде штете проузроковане друштву повредом наведених дужности према друштву. Због повезаности активно
легитимисаног лица у овом случају са акционарским друштвом, услов
је да акционар, или више њих заједно, имају акције које представљају
најмање 5% основног капитала друштва.17
Такође је, генерално, за подношење деривативне тужбе услов да
се претходно поднесе захтев самом друштву (овлашћеном органу или
лицу) да поднесе тужбу.18 Међутим, како се тужени, због контролног
утицаја, фактички поистовећује са друштвом, тај услов у овом случају
нема практични значај.

IV Мере према већинском акционару преко друштва
За разлику од деривативне тужбе, има случајева обједињавања
интереса друштва и већинског акционара, у којима мањински акционари такође могу предузимати одређене мере према већинском акционару
у смислу његове одговорности за пословање друштва, али преко самог
друштва.

1. Побијање одлука скупштине акционара
Сваки акционар може тужбом против акционарског друштва
побијати одлуку скупштине акционара, под условом да је она садржински или процедурално супротна закону, оснивачком акту или статуту
друштва и да је он гласао против те одлуке или је онемогућен да буде на
седници скупштине.19
Посебни случајеви побијања односе се на избор чланова управног,
надзорног и извршног одбора, као и одбора ревизора и интерног реви17
18
19

ЗОПД, чл. 41.
Ibid.
ЗОПД, чл. 302 и 306.
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зора. На мање важне одлуке о пословању акционарског друштва, када
је реч о посебним случајевима побијања, тичу се усвајања финансијских
извештаја и то уколико је садржина финансијских извештаја супротна
прописима којима се искључиво или претежно штите интереси поверилаца друштва (у овом случају, дакле, Закон не третира приоритетно мањинске акционаре) или ревизија финансијских извештаја није
обављена, а по закону је морала да се обави, односно ако је нису обавила за то овлашћена лица.20
Иако ову тужбу може поднети само једно лице, пресуда којом се
одлука скупштине побија, делује у корист и против сваког акционара
и обавезујућа је за односе између акционара и друштва, као и друштва и чланова органа друштва, дакле не производи правно дејство само
између парничних странака, већ erga omnes. Следствено томе, сваки акционар може да буде умешач у спору.21

2. Захтев за престанак друштва
Ако се на почетку овог излагања говорило о праву акционара на
„излазак“, у овом случају, додуше са знатно већим цензусом – најмање
20% акција, мањински акционари имају право да захтевају од суда да
наложи престанак друштва или друге мере у вези са тим.22 Ово право,
веома комплексно по свом домену примене, обухвата случајеве:
– блокаде рада акционарског друштва тако да се послови друштва
не могу више водити у интересу акционара и то када чланови
управног одбора због поделе или из других разлога не могу да
воде послове друштва, а акционари не могу да прекину блокаду;
– блокаде акционара у одлучивању тако да не успевају да изаберу
чланове управног одбора, па се послови друштва не могу водити у интересу друштва;
– противзаконитог, непоштеног или преварног рада чланова органа друштва према акционарима који подносе захтев за престанак друштва или друге мере у вези са тим;
– расипања и умањивања имовине друштва.
По поднетом захтеву, против акционарског друштва, суд, у парничном поступку,23 може да покрене поступак престанка друштва ли20
21
22
23
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квидациојом, одмах или након давања рока за отклањање неправилности ако се ради о отклоњивом основу, а неправилности у датом року не
буду отклоњене.
Као алтернативу покретању поступка престанка друштва, суд
може наложити једну или више мера: разрешење или избор чланова
управног или извршног одбора; именовање привременог заступника друштва; ревизију рачуноводствених извештаја и попис имовине;
плаћање дивиденде; куповину акција („излазак“) мањинских акционара
који су поднели захтев за куповину, од стране друштва и то по вредности коју суд утврди на основу налаза независног процењивача (за разлику од раније наведеног откупа акција несагласних акционара, где се
предвиђа тржишна вредност акција, с обзиром на редован рад друштва
у том случају, за разлику од овог); најзад, накнаду штете било ком лицу
коме је проузрокована.
У свим случајевима предвиђеним као услов за подношење захтева мањинских акционара за престанак друштва или друге наведене
мере, ради се о злоупотреби права и таквим негативним последицама
по друштво и акционаре због којих се функције друштва и акционара
више не могу остваривати, па је крајња санкција (судска, која не зависи
од одлуке скупштине акционара, односно већинског акционара) против
друштва и његовог већинског акционара – престанак таквог друштва
или одговарајућа накнада мањинским акционарима.

V Контрола „свемоћи“
Правни механизми контроле већинског акционара у пословању
акционарског друштва, од стране осталих акционара, било формално или суштински, предвиђени су на више начина, према различитим
критеријумима. Не ради се само о праву на „излазак“ незадовољних, несагласних акционара из акционарског друштва и одговарајућој накнади
тим акционарима, већ и о праву на захтевање престанка друштва, као
другом екстремном решењу. Унутар ових крајности, зависно од величине учешћа мањинских акционара у основном (акцијском) капиталу,
њихова могућност ограничавања већинског акционара се повећава, до
избора стручног повереника и прегледа финансијских извештаја и пословних књига, као и до онемогућавања доношења одлука у скупштини
акционара квалификованом већином гласова.
Такође се не ради само о величини учешћа у основном капиталу и
јачини утицаја на доношење одлука, већ и о побијању незаконитих одлука скупштине од стране било ког акционара који се противио таквој
одлуци. Најзад, већински акционар је и директно одговоран за штету
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прозроковану повредом дужности према акционарском друштву, било
самим мањинским акционарима, или само једном од њих, било друштву, преко мањинских акционара.
Не само модалитети, него и интензитет одговорности већинског
акционара према мањинским за пословање акционарског друштва је
различит, али је увек присутно ограничење да већински није и једини
акционар, да он није искључиви власник, него сувласник акционарског
друштва (без обзира на величину учешћа у капиталу) и да његове одлуке морају бити у функцији заштите интереса (учешћа у капиталу друштва) и осталих акционара и друштва у целини. Постојање одговорности
већинског акционара према мањинским је услов да у акционарском
друштву „владавина“ већине не буде и „диктатура“ већине.

Mag. Vladimir POPOVIĆ
As-Financial Center s.c. Belgrade

THE RESPONSIBILITY OF MAJORITY
STOCKHOLDER FOR MANAGING JOINT STOCK
COMPANIES
Summary
The major stockholder is not the only owner of joint stock company. His
decisions, made by his majority of votes, influence the stock company’s affairs
and they can be negative to the capital part of minority stockholders too.
Legal mechanisms of control and responsibility of major stockholder to
minors for managing joint stock company are various, and criterions are: influence on making decisions, dependent of participation in legal capital; illegality
of decisions of general assembly; responsibility of major stockholder for damage;
possibility “to leave” stock company by minority stockholders; possibility to demand the liquidation of joint stock company.
The responsibility of majority stockholder to minority shareholders is protection instrument of minority stockholders interests and also joint stock company’s interests.
Key words:
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Миливоје ИКОНИЋ
судија Привредног суда у Београду

ОДГОВОРНОСТ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗА
ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ
Резиме
У Србији је у последњих неколико година донет велики број закона који предвиђају одговорност правних и њима одговорних лица за привредне преступе. Такође, и усто време је донет и Закон о одговорности
правних лица за кривична дела. Међутим, и поред доношења бројних
прописа из области привредног казненог законодавства, у Србији и даље
важи стари Закон о привредним преступима.
У овом чланку аутор разматра степен неусаглашености казнених
одредаба бројних нових закона са Законом о привредним преступима. На
крају се закључује да постоји очигледна потреба за доношењем новог закона који би прецизније уредио материју привредних преступа.
Кључне речи: привредни преступ, Закон о привредним преступима,
правно лице, одговорно лице.

I Уводно разматрање
Привредно-преступно или привредно-казнено право представља
посебни, специфични део казненог права наше земље. Његов се посебни значај огледа у великом броју закона који у својим казненим одредбама прописују привредне преступе којима се на најразличитије начине
повређују правила о привредном или финансијском пословању.
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Кривично-правна заштита у области привредних друштвених односа, везана је за одређени привредни систем, па су зато битне промене
привредног система биле праћене и одговарајућим изменама у систему привредних деликата и кривично-правној заштити од тих деликата.
Тако, претечу привредно-преступног законодавства представљају одредбе о кривичној одговорности правних лица (Закон о кривичним делима
против народа и државе и Закон о сузбијању недопуштене шпекулације
и привредне саботаже, оба од 1946. године и Кривични законик од 1947.
године) а установљење привредних преступа као посебне врсте деликата
у нашем казненом систему, рачуна се од доношења првог Закона о привредним преступима 1960. године, иако је израз „привредни преступ“
као назив за нову категорију деликата, први пут употребљен у Закону о
привредним судовима из 1954. године. Дакле, можемо констатовати да
одговорност правних и одговорних лица за привредне преступе у правном систему Републике Србије постоји више од 50 година, чиме је привреднопреступна одговорност показала оправданост свога постојања.
У погледу приговора о основаности постајања привредних преступа, треба рећи да је егзистенција ових деликата у нашем правном
систему и даље неопходна. Промене које су се догодиле последњих
година у нашој земљи у сферама друштвено-политичких, економских, социјалних, правних и финансијских односа, праћене су и новим
појавним облицима и видовима општег, а нарочито привредног криминалитета, те је значај утврђивања привредно-преступне одговорности
данас, још више изражен, посебно када се све чешће појављују физичка
лица, оличена у правном лицу, односно када правно лице као субјект
привредног живота и као субјект привредног преступа, чини само једно
лице-власник привредног субјекта.
Дилеме у правној теорији и стручној јавности, да ли привредне
преступе као врсту кажњивих дела задржати и даље, нарочито се актуелизовало током поступка доношења Закона о одговорности правних
лица за кривична дела (Сл. гласник РС, бр. 97/2008). Наиме, прихватајући
Препоруке чланица Европске уније, наша земља је ратификовала Кривичноправну конвенцију о корупцији, која је прописивала обавезу чланица Савета Европе да у својим законодавствима угради и основе одговорности правних лица за кривична дела. Тако је и Република Србија
крајем 2008. године, као последња република из бивше СФРЈ донела свој
Закон о одговорности правних лица за кривична дела. Уношење одговорности правних лица за кривична дела у законодавству Србије, само
је наставак већ успостављене одговорности правних лица за привредне
преступе, јер се основ одговорности заснива на истоветним решењима
као и у Закону о привредним преступима, с тим што се овим законом
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уређују услови одговорности правних лица за кривична дела из посебног дела Кривичног законика и других закона и тек примена овог закона у пракси може дати одговор на питање да ли су све три одговорности
кривична, преступна и прекршајна за правна лица оправдане или не.
Имајући у виду да је Народна скупштина Републике Србије донела у току 2008. и нарочито 2009. године, велики број закона у поступку
усаглашавања прописа Републике Србије са прописима Европске уније
који предвиђају одговорност правних и одговорних лица за привредне
преступе или је чак донела законе који до сада нису постојали у правном систему, а предвиђају привредне преступе, озбиљан проблем ће
представљати околност да није донет нови Закон о привредним преступима. Уставни основ за доношење Закона о привредним преступима
садржан је у члану 97 тачки 11 Устава Републике Србије, по коме Република Србија уређује и обезбеђује контролу законитости располагања
средствима правних лица, као и у тачки 17 наведеног члана Устава по
коме Република Србија уређује и обезбеђује и друге односе од интереса
за Републику Србију.

II Разлози за доношење новог Закона о привредним
преступима
Закон о привредним преступима (Службени лист СФРЈ, бр. 4/77,
36/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90, Службени лист СРЈ, бр. 27/92, 24/94,
28/96, 64/01 и Службени гласник РС, бр. 101/05) који је донет 1977. године, је био у складу са тада важећим друштвеним околностима, уставним принципима и кривичним законодавством. Тим законом се уређују
општи услови и начела за изрицање санкција за привредне преступе,
систем санкција, као и поступак у коме се утврђује одговорност и изричу санкције учиниоцима привредних преступа. Поступак за привредне
преступе се ослања на кривични поступак, изузев у оним сегментима
који су у вези са специфичностима правних лица као окривљених, за које
Закон о привредним преступима даје другачија, адекватнија решења.
У међувремену, престао је да важи Закон о кривичном поступку
чије су се одредбе сходно примењивале на поступак за привредне преступе, а донeт је Закон о изменама и допунама Законика о кривичном
поступку (Сл. гласник РС, бр. 72/2009) који садржи и одредбе које су од
утицаја на привреднопреступни поступак. У том смислу решења у Закону о привредним преступима усклађују се са прописом чије се одредбе
сходно примењују, што захтева доношење новог закона о привредним
преступима.
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Истовремено, чланом 16 важећег Закона о привредним преступима предвиђено је да се и одређене одредбе Кривичног закона СФРЈ,
тј. Основног кривичног закона (Службени лист СФРЈ, бр. 44/76, 46/77,
34/84,74/87, 57/98, 3/90, 45/90, 54/90, Службени лист СРЈ, бр. 35/92,
16/93, 31/93, 37/93, 24/94, 61/01 и Службени гласник РС, бр. 39/03)
примењују сходно у материји привредних преступа (о крајњој нужди,
урачунљивости, умишљају и нехату, о стварној и правној заблуди, о
покушају, саучесништву и о начину, времену и месту извршења кривичног дела). Одредбе Кривичног закона СФРЈ, тј. Основног кривичног закона престале су да важе ступањем на снагу Кривичног законика
(Службени гласник РС, бр. 85/05, испр. 88/05 и 107/05), односно Закона о
изменама и допунама Кривичног законика(Сл. гласник РС, бр. 72/2009),
као и Закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних
санкција, што је још један од разлога за доношење новог закона који
уређује привредне преступе.
Имајући у виду да је нацрт новог Закона о привредним преступима урађен током 2007. године, од стране Радне групе Министарства
правде, на годишњем Саветовању трговинских судова Републике Србије
који се сваке године у септембру одржава у Доњем Милановцу, донет је
закључак да је више пута указивано на потребу да се донесе нови Закон
о привредним преступима, чиме би се обезбедили услови за ефикасан поступак и суђење у разумном року, о чему је Министарство правде обавештавано од стране Вишег трговинског суда.
Да би се могла применити решења у појединим новим законима, потребно је по хитном поступку донети нови Закон о привредним
преступима, а наведени закључак дана 15.9.2009. године, достављен је
Министарству правде Републике Србије и председнику Врховног суда
Србије.

III Материјално право
У условима када се готово потпуно мења правни систем Републике Србије у циљу усаглашавања са прописима Европске уније и када
су закони које доноси Народна скупштина Републике Србије битно
другачији, него што је стручна и друга јавност на то навикла, питања
примене казнених, а нарочито прелазних и завршних одредаба нових
закона нису тако једноставна, о чему ће бити речи у наставку реферата. По правилу, ради се о новим прописима, по концепцији, садржини,
па и начину кажњавања другачијим него што су то били прописи који
престају да важе ступањем на снагу нових прописа.
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– Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма (Сл.
гласник РС, бр. 20/09), прописао је привредно-преступну одговорност
правних лица за 52 врсте привредних преступа са новчаним казнама
за правно лице у распону од 500.000,00 до 3.000.000,00 динара, али је
пропустио да пропише одредбе о кажњавању одговорних лица за наведене привредне преступе, те имајући у виду да се у поступку за привредне преступе води јединствен привредно-казнени поступак против
правног и одговорног лица, те да објективна одговорност правног лица
произлази из субјективне одговорности његовог одговорног лица, то се
наведени закон није могао применити, због чега је Виши трговински
суд указао на мањкавост закона Министарству финансија – Управи за
спречавање прања новца, те су Законом о изменама и допунама овог Закона (Сл. гласник РС, бр. 72/2009), допуњене казнене одредбе и одредбом
о одговорности одговорних лица и прописаном новчаном казном, чиме
је отклоњен пропуст законодавца, али се у времену међузакона ипак радило о примени блажег закона по окривљеног што је водило обустави
поступка који су били у току.
– Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности (Сл. гласник РС, бр. 36/09), предвиђа у чл. 84 одговорност правних и одговорних лица за привредне преступе и прописује новчане казне у износу од 1.500.000,00 до 3.000.000,00 динара за правно лице и од
100.000,00 до 200.000,00 динара за одговорно лице. Ставом 2 истог члана
закона прописано је да се за привредни преступ може изрећи новчана
казна у сразмери са висином учињене штете, неизвршене обавезе или
вредности робе или друге ствари која је предмет привредног преступа,
а највише до двадесетоструког износа учињене штете, неизвршене обавезе или вредности робе или друге ствари која је предмет привредног
преступа.
За поменуту казнену одредбу закона, може се поставити питање
њене усклађености са одредбама Закона о привредним преступима који
у члану 17 прописује да се за привредни преступ може прописати само
новчана казна, а у члану 18 најмања мера новчане казне за правно лице
10.000,00 динара, а највећа 3.000.000,00 динара, односно да је најмања
мера новчане казне која се може прописати за одговорно лице 2.000,00
динара, а највећа 200.000,00 динара. У ставу 2 исте одредбе ЗОПП-а,
прописано је да се висина новчане казне може прописати и у сразмери са висином причињене штете, неизвршене обавезе или вредности
робе или друге ствари која је предмет привредног преступа, у ком
случају највећа мера новчане казне може бити до двадесетоструког износа учињене штете, неизвршене обавезе или вредности робе или друге
ствари која је предмет привредног преступа.
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Очигледно је да приликом доношења наведеног Закона, али и
других који садрже исте одредбе о којима ће овде бити речи, законодавац није имао у виду, или ако јесте, није правилно применио наведене
одредбе Закона о привредним преступима.
Дакле, није до сада постојало решење да се у истом закону новчана казна прописује на оба могућа начина, а нарочито није постојало
решење да се новчана казна прописивала у ефективном одређеном износу и то императивном нормом, а да се истовремено пропише да се
новчана казна може изрећи како је то наведено у ставу 2 одредбе члана 84 овог Закона. У овом случају није ни могуће изрећи ову санкцију
док се вероватно путем вештачења не утврди колика је висина учињене
штете, неизвршене обавезе или колика је вредност робе или друге ствари која је предмет привредног преступа, што ће имати за последицу да
ће поступак свакако дуже трајати, а у ситуацији када је висина новчане
казне већ прописана у ефективном износу, поставља се питање целисходности утврђивања новчане казне у смислу става 2 члана 18 Закона о
привредним преступима.
– Закон о хемикалијама (Сл. гласник РС, бр. 36/2009), одредбом
члана 97 прописује да ће се правно лице казнити за привредни преступ
новчаном казном у износу од 1.500.000,00 до 3.000.000,00 динара, ако
учини неко од дела описаним у тачкама од 1 до 36, а одредбом става 2
да ће казнити и одговорно лице у правном лицу новачном казном у износу од 100.000,00 до 200.000,00 динара. И овим законом је предвиђено
да се за привредни преступ може изрећи нована казна у сразмери са
висином учињене штете, неизвршене обавезе или вредности робе или
друге ствари која је предмет привредног преступа. Као и у претходном
случају могу се поставити иста питања која ће евентуално правити дилему у примени закона.
Већи проблем ће бити прелазне и завршне одредбе овог закона. Наиме, чланом 106 закона прописано је да даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 51 Закона о превозу
опасних материја, а које се односе на одобрење за превоз отрова преко државне границе, а чланом 107 је прописано да ступањем на снагу
овог закона престаје да важи Закон о производњи и промету отровних
материја, осим одредаба о разврставању и испитивању отрова које ће
се примењивати само на средства на заштиту биља од стране органа
надлежног за заштиту биља, до дана ступања Закона којим се уређују
средства за заштиту биља. Овако формулисане законске одредбе су непрецизне, самим тим и нејасне и захтеваће пажњу у оцени шта тачно
престаје да важи ступањем на снагу новог Закона, да ли привредни преступ постоји по новом Закону или не.
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– Закон о заштити ваздуха (Сл. гласник РС, бр. 36/2009) је нови
закон и у члану 79 предвиђа привредно-преступну одговорност и
прописује новчане казне у износу од 1.500.000,00 до 3.000.000,00 динара
за правна лица и од 100.000,00 до 200.000,00 динара за одговорна лица.
Законом је такође прописана могућност изрицања новчаних казни у
смислу става 2 члана 18 ЗОПП-а о чему је већ било речи.
До сада је материја заштите ваздуха била обухваћена Законом
о заштити животне средине, а новим законом одредбом члана 89 је
предвиђено да престају да важе одредбе којима се уређује заштита ваздуха из Закона о заштити животне средине, као и да ће се поступци
покренути по одредбама Закона о заштити животне средине, окончати
по одредбама тог Закона.
– Закон о заштити природе (Сл. гласник РС, бр. 36/2009) је такође
нов закон који предвиђа привредно-преступну одговорност у члану 125
и прописује новчане казне у износу од 1.500.000,00 до 3.000.000,00 динара за правна лица и од 100.000,00 до 200.000,00 динара за одговорна
лица. Законом је такође прописана могућност изрицања новчаних казни у смислу става 2 члана 18 ЗОПП-а о чему је већ било речи.
Међутим, у одредби члана 134 став 4 закона је предвиђено
другачије решење, него у другим законима када су у питању започети
поступци, а то је да ће поступци започети према одредбама Закона о
заштити животне средине, да ће се завршити по одредбама овог закона.
То ће захтевати анализу одредаба раније важећег закона и новог закона
у сваком конкретном случају, почев од одредаба које дефинишу значење
израза, па до саме радње привредног преступа.
– Закон о заштити од буке у животној средини (Сл. гласник РС,
бр. 36/2009) је такође нови закон и не предвиђа привредну-преступну
одговорност, а даном ступања на снагу овог Закона, престале су да важе
одредбе Закона о заштити животне средине којима се уређује заштита
од буке и за коју је била предвиђена привредно-преступна одговорност.
То значи да се нови закон јавља као повољнији за окривљеног, што ће
утицати на исход започетих поступака, који ће се завршити обуставом
или ослобађајућом, односно одбијајућом пресудом.
– Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (Сл.
гласник РС, бр. 36/2009) је нови закон и предвиђа привредну-преступну
одговорност и прописује новчане казне у износу од 1.500.000,00 до
3.000.000,00 динара за правна лица и од 100.000,00 до 200.000,00 динара
за одговорна лица. Законом је превиђена могућност изрицања заштитних мера. У члану 64 закона прописано је да ступањем на снагу престаје
да важи Закон о рибарству, осим одредаба које се односе на производњу
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оплођене икре, рибље млађи и рибе у рибњацима. Прелазна одредба закона је описног и непрецизног карактера и може створити дилему у
примени Закона, па се препоручује анализа одредаба раније важећег Закона и новог Закона у вези сваког конкретног привредног преступа.
– Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС, бр. 36/2009) је такође
нов закон који предвиђа привредно-преступну одговорност у члану 88
и прописује новчане казне у износу од 1.500.000,00 до 3.000.000,00 динара за правна лица и од 100.000,00 до 200.000,00 динара за одговорна
лица. Законом је такође прописана могућност изрицања новчаних казни у смислу става 2 члана 18 ЗОПП-а о чему је већ било речи. Законом
је предвиђена могућност изрицања заштитних мера забране обављања
одређене привредне делатности, односно вршења одређене дужности у
одређеном року, што јесте у складу са одредбама ЗОПП-а. Прелазним
одредбама, предвиђено је да ступањем на снагу овог закона престаје да
важи Закон о поступању с отпадним материјама, члан 57 став 2 Закона
о заштити животне средине и члан 82 став 2 Закона о лековима и медицинским средствима, те у сваком конкретном случају у вези привредног
преступа по раније важећем закону, треба извршити анализу законских
одредаба.
– Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине (Сл. гласник РС, бр. 36/2009) задржава привредну-преступну одговорност, с тим што су повећане новчане казне и то посебан минимум за
правно лице са 150.000,00 динара на 1.500.000,00 динара, а за одговорно
лице са 30.000,00 динара на 100.000,00 динара. Такође, прописана је и
новчана казна у смислу става 2 члана 18 ЗОПП-а, о чему је већ било
речи.
– Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. гласник РС,
бр. 41/2009) у члану 325 предвиђа привредно-преступну одговорност и
прописује навчане казне у износу од 300.000,00 до 2.500.000,00 динара
за правно лице и од 20.000,00 до 200.000,00 динара за одговорно лице,
за повреде само таксативно побројаних материјално-правних одредаба закона, дакле није описана радња извршења дела, што ће правити
проблеме већ у фази сачињавања пријаве за привредни преступ, а на
јавним тужиоцима је да радњу извршења привредног преступа уподобе
садржини и елементима дела, односно материјалној одредби закона.
– Закон о општој безбедности производа (Сл. гласник РС, бр.
41/2009) је нови закон и није до сада постојао у правном систему,
предвиђа привредну-преступну одговорност и прописује у члану 22 и
23 новчане казне од 500.000,00 односно 300.000,00 динара до 3.000.000,00
динара за правно лице, произвођача и дистрибутера, као и новчане каз-
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не од 50.000,00 до 200.000,00 динара за одговорно лице у правном лицу.
Овде је потребно водити рачуна о значењу израза (произвођач, дистрибутер, потрошач, други корисник као и шта је безбедан производ и
сл.).
– Закон о безбедности хране (Сл. гласник РС, бр. 41/2009) је нови
закон и није до сада постојао у правном систему, предвиђа привреднупреступну одговорност и прописује у члану 77 новчане казне од
300.000,00 динара до 3.000.000,00 динара за правно лице, и новчане казне од 50.000,00 до 200.000,00 динара за одговорно лице у правном лицу,
уз могућност изрицања заштитних мера забране правном и одговорном
лицу.
Даном ступања на снагу овог закона, престао је да важи Закон
о здравственој исправности животних намирница и предмета опште
употребе у делу који се односи на животне намирнице. Оваква законска решења стварају дилему у примени ових закона и захтеваће
поређење одредаба оба закона (па и Закона о заштити потрошача) у
идентификацији врсте и радње кажњивог дела, при чему и даље има
места примени закона који је важио у време извршења дела.
– Закон о ауторском и сродним правима (Сл. гласник РС, бр.
104/2009) казненим одредбама у члану 215 став 1 прописује привредне
преступе и новчане казне у износу од 100.000,00 до 3.000.000,00 динара
за привредно друштво или друго правно лице, у ставу 2 новчане казне
у износу од 50.000,00 до 200.000,00 динара за одговорно лице, у ставу 3
да ће предмети извршења привредних преступа бити одузети и уништени, а ставом 4 да ће се пресуда којом је учиниоцу изречена казна за
привредни преступ јавно објавити. У прелазним одредабама, престале
су да важе одредбе из Закона о посебним овлашћењима ради ефикасне
заштите права интелектуалне својине, чиме је на прецизан и потпун начин решена заштита ових права.
– Закон о изменама и допунама Закона о јавном информисању (Сл.
гласник РС, бр. 71/2009) у члану 14 а прописана је обавеза изрицања
мере привремене обуставе делатности издавања јавног гласила у тренутку покретања поступка за привредни преступ, чланом 92 а прописана је новчана казна за привредни преступ у износу од 1.000.000,00 до
20.000.000,00 динара за оснивача јавног гласила, а за његово одговорно
лице у износу од 200.000,00 до 2.000.000,00 динара, а у члану 92б прописана је новчана казна за оснивача јавног гласила у износу од 25% до
100% збира вредности укупно продатог тиража јавног гласила испорученог дистрибутерима на дан објављивања информације и вредности
продатог огласног простора у том броју јавног гласила, а код електрон-
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ског јавног гласила од 25% до 100% вредности огласног простора у дану
у коме је емитован програм у оквиру кога је објављена информација,
а ако је то урађено на насловној страни или у оквиру најавних вести
информативног програма онда се збир вредности рачуна у периоду од
седам дана, а за одговорна лица – оснивача и уредника прописана је
новчана казна у висини од 200.000,00 до 2.000.000,00 динара.
Све наведене одредбе нису у складу са одредбама Закона о привредним преступима, јер висина прописаних новчаних казни прелази
границе најмање и највише мере прописане чланом 18 Закона о привредним преступима. Такође, према члану 28 Закона о привредним
преступима прописане су заштитне мере: јавног објављавања пресуде,
одузимање предмета, забрана правном лицу да се бави одређеном привредном делатношћу и забрана одговорном лицу да врши одређене дужности. Заштитне мере могу се изрећи само у пресуди којом је учиниоцу
изречена казна за привредни преступ. Наведену привремену меру из
члана 14 а Закона о јавном информисању, не познаје Закон о привредним преступима. Но, треба рећи да је наведени Закон о изменама и допунама Закона о јавном информисању у поступку оцене пред Уставним
судом.

IV Закључна оцена
Из наведеног су очигледни проблеми у примени нових закона. Тек
ће судска пракса дати одговор на бројна спорна питања у примени нових закона. До тада, биће потребно анализом одредаба нових закона и
закона који престају да важе ступањем на снагу нових закона, по правилу, у готово сваком конретном случају, утврдити да ли ће опстати привредни преступ за који су окривљени оптужени. Свакако, да ће примена нових закона бити олакшана доношењем новог Закона о привредним
преступима, који ускоро очекујемо.
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RESPONSIBILITY OF BUSINESS ORGANIZATIONS
FOR COMMERCIAL OFFENCES
Summary
In last couple of years Serbia has adopted a number of new laws that
partly regulate the responsibility of legal persons and responsible persons in
them for commercial offences. At the same time, the new Law on the responsibility of legal persons has been adopted. However, beside number of new regulations in the field of commercial criminal law, in Serbia is still valid the old Law
on commercial offences.
In this article the author explores the level of harmonization of criminal
provisions in many different new laws with the Law on commercial offences. At
the end, it is concluded that there is an apparent need to enact a new law in
order to regulate the field of commercial offences more thoroughly.
Key words:

commercial offense, Law on commercial offences, legal person,
responsible persons.
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ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ОСНИВАЊА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА И ЗАШТИТЕ
ЊЕГОВОГ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА У
ПРАВУ ЕУ И ПРАВУ СРБИЈЕ
Резиме
Свесни значаја актуелног процеса хармонизације и изједначавања
националних законодавстава у Европској унији, аутори у овом раду дају
компаративну анализу правне регулативе која се односи на оснивања
привредних друштава, заштиту и промену њиховог капитала, код нас
и у ЕУ. Сама чињеница да је основни капитал у континенталном праву
суштинска гаранција за испуњавање обавеза компанија довољно говори
о важности и значају правног уређивања питања који се на њега односе
у складу за европским захтевима, као полазној основи за остваривање
правне сигурности, отварање пута за нова улагања, а самим тим и
оживљавање наше привреде.
Кључне речи: акционарско друштво, оснивање, заштита капитала,
ЕУ, Друго упутство.
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I Увод
Актуелни процес хармонизације, институализације и изједначавања националних законодавстава унутар држава чланица Европске
уније, свакако није заобишао ни комплексну и значајну област каква је
правно регулисање статуса привредних друштава. Улога ових субјеката
права у друштву је несумњиво велика, па је и сама потреба за адекватним начином њиховог нормирања све значајнија. Рушење тржишних
баријера, стварање слободног простора за неспутано кретање и вршење
делатности привредних субјеката, тежња за смањењем трошкова
међународног пословања, дух космополитизма и универзализма унутар
Уније кључни су фактори у процесу хармонизације правних прописа у
овој области. С обзиром да је један од примарних циљева наше земље у
наредном периоду стицање статуса пуноправног члана Европске уније,
потребно је да се и део права који се односи на привредна друштва постепено прилагоди европским стандардима. Једно од најзначајнијих
питања у овој области јесте усклађивање правне регулативе која се односи на оснивања привредних друштава, заштите и промене њиховог
капитала, како је он у континенталном праву суштинска гаранција за
испуњавање обавеза привредних друштава.

II Оснивање
Правила везана за оснивање акционарског друштва, заштиту и
промену његовог капитала садржана су у Другом упутству Савета,1 које
1

Друго упутство Савета од 13. децембра 1976. године о кординацији гаранција, које
су потребне у циљу заштите интереса чланова и других, и које државе чланице
прописују привредним друштвима која спадају под члан 58 став 2 Уговора, везано
за оснивање акционарских друштава и за одржавање и промену њиховог капитала,
у циљу изједначавања таквих гаранција (77/91ЕЕЗ), на енглеском: „Second Council Directive of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of member and others, are required by Member States of companies
within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, in respect of
the formation of public limited liability companies and the maintenance and alternation of their capital, with a view to making such safeguards equivalent (77/91 ЕЕC).“
Измене и допуне Упутства: Упутство Савета 92/101/ЕЕЗ, ОЈ Л 347, 64, 28.11.1992.;
Упутство 2006/68/ЕЗ Европског Парламента и Савета, ОЈ L 264, 32, 25.9.2006.;
Упутство Савета 2006/99/ЕЗ, ОЈ L 363, 137, 20.12.2006.; Уговор о приступању Данске, Ирске, Уједињеног Краљевства, ОЈ L 73, 14, 27.3.1972.; Уговор о приступању
Грчке, ОЈ L 291, 17, 19.11.1979.; Уговор о приступању Шпаније и Португалије, ОЈ
L 302, 23, 15.11.1985; Уговор о приступању Аустрије, Шведске и Финске, ОЈ C 241,
21, 29.8.1994.; Уговор о условима приступања Чешке, Естоније, Кипра, Летоније,
Литваније, Мађарске, Малте, Пољске, Словеније и Словачке и прилагођавање уговорима на којима се оснива Европска унија, ОЈ L 236, 33, 23.9.2003.
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превасходно брине о интересима акционара и поверилаца.2 Ово Упутство се односи само на акционарска друштва.3 Како оно прописује, акционарско друштво може основати једно4 или више физичких или/и
правних лица (види члан 5(1)(2) Упутства). Исто прописује и наш Закон о привредним друштвима5 (у даљем тексту: ЗПД или Закон),6 иако
постоје нека национална законодавства у свету која предвиђају минималан број оснивача.7 У сваком случају, уколико је одлучујућа већина
акција сконцентрисана у једној руци, није од великог значаја број
акционара.8
Према одредбама Другог упутства, акционарско друштво се оснива оснивачким актом или статутом, у зависности од тога шта прописује
право држава-чланица.9 Код нас, акционарско друштво настаје на основу оснивачког акта, с тим да поред њега оно може имати и статут,10 а у
случају њихове неусаглашености, примењује се оснивачки акт.11
Упутство предвиђа писмену форму, без озира да ли се ради о акту
о оснивању или статуту, а уз то таксативно наводи и њихове неопходне
елементе. То су фирма, форма и делатност друштва, висина основног
капитала, односно ако постоји, овлашћеног капитала, потом подаци ве2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
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Види: Преамбулу Другог упутства.
Мathias Habersack, Europäisches Gesellschaftsrecht, München, 1999, стр. 76.
Државе-чланице могу на основу одредаба Дванаестог упутства, прихватити
постојање једноперсоналног акционарског друштва, било приликом оснивања,
било накнадно, под претпоставком да су се све акције нашле у поседу једног лица.
Упутсtво налаже да ако број акционара падне испод минималног броја, одређеног
прописима држава чланица друштво не престаје аутоматски, него је потребно
одредити рок за измену оваквог стања, под условом да је престанак друштва изрекао надлежни суд. Наш Закон о привредним друштвима (у даљем тексту: ЗПД)
дозвољава постојање једночланог не само акционарског, него и друштва са ограниченом одговорношћу, без обзира да ли су она као таква настала, или се број чланова временом свео на један. Ово произлази из члана 184(1) ЗПД који дозвољава
оснивање једночланог а.д. Такође се на основу екстензивног тумачења члана 345,
може закључити да ни накнадно свођење броја чланова на један, не представља
евентални разлог за престанак акционарског друштва.
Закон о привредним друштвима, Службени гласник РС, бр. 125/2004.
Види: ЗПД, чл. 184, ст. 1.
Золтан Виг, Правно регулисање статуса привредних друштава секундарним изворима права ЕУ, Сремска Каменица, 2008, стр. 9.
У вези овог питања види: Manfred Dauses, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts,
München, 2000, стр. E.III.25.
З. Виг, нав. дело, стр. 9.
Са тиме да овај докуменат није исти као статут споменут у Упутству. Наш статут
није обавезан, и без њега долази до оснивања друства, у њему се регулису питања
међусобних односа чланова, не предаје се регистру, итд.
Види: ЗПД, чл. 185, 186, 187.
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зани за заступање, послодавство, надзор и контролу друштва, осим ако
се то не уређује законом. Такође се у овом документу наводи и време
на које се друштво оснива, сем уколико није основано на неодређено
време.12 Државе чланице, могу поред ових, предвидети да се и други подаци унесу у оснивачки акт, односно статут.13 Трећи члан Упутства захтева уношење и података који се односе на седиште друштва,
номиналну вредност уписаних акција и њихов број, као и број уписаних акција без номиналне вредности (ако држава чланица дозвољава
њихово издавање), навођење специјалних услова везаних за пренос
акција, врсте акција, износ уплаћеног капитала при оснивању, номиналну вредност акција, имена физичких и правних лица која су потписала
оснивачки акт, износа свих трошкова оснивања, свих привилегија које
су дате особама које су учествовале у прибављању дозвола за оснивање
и почетак привредне делатности друштва.14 Оснивачки акт (статут), као
и његове измене и допуне не морају бити у форми јавне исправе, уколико прописи држава-чланица предвиђају претходну управну, судску или
неку другу контролу од стране надлежног органа.15 У сваком случају,
сви видови оваквих претходних контрола обезбеђују јачање правне сигурности, као и сама форма јавне исправе.
Друго упутство не одређује време у којем друштво стиче правни
субјективитет, па га стога одређују национална законодавства државачланица.16 У вези са питањем одређивања тренутка стицања правног
субјетивитета у Европи постоје две теорије. Према првој, декларативној,
привредно друштво стиче правни субјективитет након потписивања
оснивачког акта (статута), док се према другој конститутивној, то догађа
после уписа у регистар. Наш ЗПД прихвата конститутивну теорију, па
самим тим привредни субјекти стичу својства правног лица у тренутку
уписа у Регистар.17
У погледу садржине оснивачког акта предвиђене чланом 185 ЗПД
и оне из Другог упуства можемо приметити велику сличност. Оно што је
посебно прописано ЗПД, а није наведено као неопходни садржински елемент оснивачког акта у Другом упутству јесте посебна идентификација
оснивача који су дали неновчане улоге,18 опис тих улога и број и врста
12
13
14
15
16
17
18

Види: Друго упутство, чл 5, ст. 2; Дејан Јовановић, Друга директива Европске уније
о оснивању и капиталу акционарског друштва, Нови Сад, 2003, стр. 5.
Исто.
Види: Друго упутство, чл. 3.
Види: Прво упутство, чл. 10.
Радован Д. Вукадиновић, Право Европске уније, Београд, 1996, стр. 172.
Види: ЗПД, чл. 8.
Види: Друго упутство, чл. 3(1)(х).
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акција за те улоге,19 што свакако није у супротности са Упутством, јер
оно државама оставља слободу у погледу уношења и додатних садржинских елемената. С обзиром да наш ЗПД садржи посебне одредбе везане
за заступање, послодводство, надзор и контролу акционарског друштва,
ови елементи се не наводе посебно у акту о оснивању, што такође није
противно правилима Упутства. Наш Закон прописује још неке факултативне елементе који се могу унети у оснивачки акт,20 што се опет не
коси са правилима Упутства.

III Основни капитал
Упутство садржи одредбе везане за основни капитал који је као
кључни имовински институт у друштвима капитала континенталог
права,21 неопходан не само као почетни улог за обављање делатности
друштва, него представља и известан вид гаранције повериоцима и
трећим лицима везан за намирење њихових потраживања.22 Упутство
предвиђа строги механизам заштите основног капитала и прописује да
његов минималан износ не може бити мањи од 25.000 евра.23 То значи,
да се он мора одржати бар на овом прописаном нивоу све до престанка
друштва.24 У исто време, Упутство је флексибилно у смислу да допушта
државама чланицама да пропишу и много виши минимални капитал.25
Наш ЗПД не искориштава ову могућности, али је иначе у складу са
Упутством прописујући идентичан износу из Упутства када су у питању
отворена акционарска друштва.26
19
20

21
22

23
24
25

26
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Види: ЗПД, чл. 185, ст. 1, т. 8.
Види: ЗПД, чл. 185, ст. 2, т. 1–2. То су: имена и адресе првог директора, односно
чланова првог управног одбора, овлашћење управном одбору да изда одобрене
(овлашћене, неиздате) акције, као и поменута ограничења преноса акција затвореног а.д.
Види: Вук Радовић, „Измене Друге директиве ЕУ и могући правци будућег развоја“,
Право и привреда, бр. 5–8/2007, стр. 182.
Види: Златко Стефановић, Јелена Хрле, Статусно привредно право, Београд, 2005,
стр. 246; John Armour, Legal Capital: An Outdated Concept?, Cambridge, 2006, доступно на адреси: http://www.cbr.cam.ac.uk/pdf/WP320.pdf, 18.02.2010, стр. 5.
Види: Друго упутство, чл. 6, ст. 1.
З. Виг, нав. дело, стр. 34.
Јако висок минимални капитал може имати негативни ефекат на привреду дате
државе чланице. Види: Paolo Santella, Riccardo Turrini, „Capital Maintenance in the
EU: Is the Second Company Law Directive Really That Restrictive?“, European Business
Organization Law Review, Vol. 9, 2008, стр. 430.
Види: ЗПД, чл. 233, ст. 2.
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Како Упутство прописује, улози који образују основни капитал,
могу бити у новцу или у стварима одређене имовинске вредности.27
Па тако, рад и услуге не могу бити предмет улога, што је и опште
прихваћено правило у државама-чланицама, када су у питању акционарска друштва.28 Међутим, члан 192 ЗПД, дозвољава да улог у акционарско друштво поред у новцу и стварима, буде и у правима, што није
изричито предвиђено Упутством.
Неновчане улоге процењује овлашћени процењивач, односно вештак, али државе-чланице могу искључити примену овог правила Упутства
под одређеним условима.29 Наши прописи, не користе слободу која је дата
по основу Упутства, па обавезују на процену улога у стварима и правима,
при чему то чине један или више овлашћених лица.30 Процењивачи могу
бити физичко лице или привредно друштво задужено за ревизију.31 Ово
у суштини само повећава правну сигурност, тј. штити интересе трећих
савесних лица. Неновчани улози према правилима Другог упутства
морају бити стављени на располагање друштву у целости у року од пет
година, од дана регистрације друштва.32 Код нас важе строжа правила, те
се уношење ствари и права у имовину друштва мора извршити у краћем
року, од две године од дана његове регистрације.33
Према Упутству емисиона цена акција не може бити нижа од
њихове номиналне вредности.34 Исто правило садржи и наш Закон у
члану 212, став 1, којим се забрањује издавање акција за емисиону цену
која је нижа од њихове номиналне вредности, односно рачуноводствене, када се оне издају без номиналне вредности.
Како Упутство налаже основни капитал се мора одржати на
одређеном нивоу, јер само тако он служи заштити интереса поверилаца,
због тога су акционари обавезни да врате све противправно исплаћене
износе, уколико се докаже да су за такве околности знали или морали
знати. Исто предвиђа и члан 231 ЗПД, с тим да поред акционара за противправне исплате одговарају и директор и чланови управног одбора
друштва, што у суштини није у супротности са правилима Упутства.
Друго упутство забрањује упис сопствених акција друштва. Са
једне стране, уписом сопствених акција би основни капитал друштва
само привидно био повећан, а то би свакако штетило интересу повери27
28
29
30
31
32
33
34

З. Виг, нав. дело, стр. 34.
Види: Друго упутство, чл. 7; види исто: Д. Јовановић, нав. дело, стр. 8.
Види: Друго упутство, чл. 9; види исто: В. Радовић, нав. дело, стр. 185.
Види: ЗПД, чл. 191, ст. 1.
Види: ЗПД, чл. 191, ст. 2.
Види: Друго упутство, чл. 9.
Види: ЗПД, чл. 192, ст. 4.
Види: Друго упутство, чл. 8, ст. 1.
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оца. Са друге стране, таквим уписом би управа друштва (која би у име
друштва располагала са таквим акцијама и правима везаним за њих)
могла стећи већи утицај на скупштини друштва, што би се могло негативно одразити на права мањинских акционара.35 И наш Закон изричито забрањује упис сопствених акција акционарског друштва, директно
или индиректно преко другог лица које их стиче за његов рачун.36 Према томе, можемо констатовати, да су одредбе ЗПД, када је реч о овом
питању потпуно усаглашене са захтевима Упутства.
Упутство регулише и питање стицања сопствених акција на секундарном тржишту, које треба разликовати од забране уписа сопствених акција.37 Под секундарним прометом подразумевамо, стицање
сопствених акција на берзанском и ванберзанском тржишту.38 Упутство налаже претходно испуњавање одређених услова, у случају да прописи државе чланице допуштају акционарским друштвима да стичу
сопствене акције.39 Са оваквим начином прибављања акција се најпре
мора сагласити скупштина, која има овлашћење и да одреди услове
стицања. Ипак у стању „озбиљне и непосредне опасности“ Упутство
дозвољава одступање од овог услова.40 Такође, оно прописује и да номинална (емисиона) вредност свих прибављених акција не сме прелазити 10% основног капитала, као и да се стицањем сопствених акција
не сме умањити имовина друштва испод износа основног капитала.41
Овакав вид долажења до акција мора да представља трансакцију у којој
се прибављају искључиво потпуно уплаћене акције.42 Државе-чланице
могу у одређеним случајевима одступити од поменутих улова, прописаних Упутством.43 У случају да су акције стечене противно правилима Упутства, неопходно је поништити их у року од годину дана.44 Ако
прописи држава-чланица омогућавају стицање сопствених акција, неопходно је суспендовати сваки глас везан за њих, јер су у власништву
друштва, а такође уколико се такве акције приказују као имовина, потребно је у исто време резерва исте вредности навести међу обавезама.45
Упутство строго забрањује друштву да за стицање његових акција даје
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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Види: З. Стефановић, Ј. Хрле, нав. дело, стр. 352–354.
Види: ЗПД, чл. 220, с. 1.
Види: В. Радовић, нав. дело, стр. 188; З. Виг, нав. дело, стр. 35.
Исто.
Види: Друго упутство, чл. 19, ст. 1.
Исто, чл. 19, ст. 2.
Исто, чл. 19, ст. 1.
Исто.
Исто, чл. 20.
Исто, чл. 21.
Исто, чл. 22.
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авансе и кредите трећим лицима.46 Ово правило познаје изузетак, па се
овакви уступци могу учинити запосленим лицима у друштву, са циљем
стимулисања њиховог финансијског учешћа.47 ЗПД, као и прописи
многих земља, омогућава стицање сопствених акција.48 Акционарско
друштво може стећи своје преференцијалне акције као сопствене акције
и само део обичних акција,49 што се свакако не коси са правилима Упутства. Услови везани за стицање сопствених акција према Упутству и нашем Закону су слични. Правило Упутства које прописује и да номинална
(емисиона) вредност свих прибављених акција на овај начин не сме прелазити 10% основног капитала, постоји и код нас, али познаје извесна
одступања,50 која не предвиђа Упутство. У случају да су стечене сопстевене акције премашиле износ од 10% основног капитала (нпр. стечене
без накнаде), друштво је дужно да их отуђи, у дужем року (од 3 године)
у односу на рок из Упутства. Уколико се то не учини у прописаном року,
неопходно је извршти њихов поништај од стране управног одбора и то
без посебне одлуке скупштине.51 Наш Закон предвиђа сличну судбину
и за сопствене акције стечене до износа од 10% основног капитала, али
је рок за отуђење краћи и износи годину дана,52 што се у принципу,
као строже правило, не коси са правилима Упутства. Одлуку о стицању
сопствених акција, према ЗПД, као и према Упутству доноси скупштина
акционара.53 Постоје и случајеви у којима управни одбор самостално
доноси одлуку о стицању и када га на то не овлашћује скупштина које
ЗПД прописује у члану 222, став 4, тачке 1–3.54 Ови изузеци су усклађени
са одредбама Упутства.55 Исто као и Упутство и наш Закон забрањује
46
47

48
49
50

51
52
53
54

55

З. Виг, нав. дело, стр. 36.
Види: Друго упутство, чл. 23. Види исто о томе: Jens Lowitzsch, Financial Participation of Employees in the New Member and Candidate Coutries of Central and Eastern
Europe, Berlin, 2006.
Види: ЗПД, чл. 221, с. 2.
Исто, с. 3–4.
Види: ЗПД, чл. 221, с. 5, т. 1–4; Па тако ово правило важи осим у случају: када
друштво има резерве које се могу користити за ове намене и ако их користи за ова
стицања; стицање акција без накнаде које су у потпуности плаћене, стицање акција
у поступку принудне продаје на основу судске одлуке за плаћање дуга акционарском друштву од стране акционара, ако нема другог начина наплате, као и у случају
статусних промена.
Исто, чл. 224, с. 2–3.
Исто, чл. 224, с. 2.
Исто, чл. 222, с. 1.
То су ситуације када се стичу хартије од вредности које нису акције, потом када до
5% било које класе акција које се издају једино ради доделе запосленима у друштву или повезаном друштву, када је стицање акција и других хартија од вредности
нужно како би се спречила већа и непосредна штета по друштво.
Види: Друго упутство, чл. 19 с. 2–3.
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право гласа на основу сопствених акција, а оне се не урачунавају ни у
кворум скупштине акционара.56 И према нашим прописима, друштво
не сме давати зајмове, кредите и друге облике финансијске подршке
трећим лицима за стицање својих акција, осим запосленима у друштву
или у повезаним друштвима.57 Наш Закон такође предвиђа да за време
поседовања сопствених акција, њихова номиналана вредност (односно
рачуноводствена код акција без номиналне вредности), може остати
укључена у основни капитал, или се из њега искључити, с тим да се тада
за овај износ повећавају резерве друштва,58 што је такође у складу са
одредбама Упутства.

IV Промена основног капитала
Упутство се бави и питањима повећања и смањења основног капитала друштва. Одлуку о томе доноси скупштина акционарског друштва,
с тим да се оснивачким актом, статутом или одлуком скупштине, може
овластити и други орган да то чини до одређених граница, за период
од највише пет година.59 ЗПД предвиђа могућност да се поред скупштине акционарског друштва, одлучивање о повећању основног капитала
у појединим ситуацијама припадне другом органу – управном одбору у периоду од такође 5 година.60 Према правилима Упуства, уколико
се повећање капитала остварује у новчаним улозима, акције се морају
понудити на пречу куповину, постојећим акционарима и то сразмерно њиховом уделу.61 Ово право се не може ограничити нити искључити
оснивачким актом, али може одлуком скупштине акционара и то на
основу двотрећинске већине основног капитала у скупштини. Државечланице ипак могу, на основу слободе које им оставља Упутство, прописати као довољну и обичну већину гласова, али под условом да је у
скупштини у тренутку гласања, била заступљена бар половина основног капитала друштва.62
Наш Закон предвиђа три начина повећања основног капитала акционарског друштва, и то: новим улозима, претварањем заменљивих обвезница у акције и уписом акција по основну права ималаца вараната за
56
57
58
59
60
61
62
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Види: ЗПД, чл. 224, с. 5, т. 2.
Исто, чл. 190, с. 1–2.
Исто, чл. 224, с. 5, т. 1.
Види: Друго упутство, чл. 25, с. 2. Види исто: István Sándor, A társasági jog története
Nyugat-Európában, Budapest, 2005, стр. 273.
Види: ЗПД, чл 237, с. 1 и чл. 205, с. 4–6.
Види: Друго упутство, чл. 29, с. 1.
Види: Друго упутство, чл. 29, с. 4.
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такав упис (условно повећање) и повећање из средстава друштва.63 Како
би њихова појединачна анализа свакако премашила оквире овог рада,
задржаћемо се само на заједничким и уопштеним питањима повећања
основног капитала. Како важи правило да све што није посебно регулисано Упутством, уређује право држава-чланица, онда са тим у вези
и наш ЗПД у погледу посебног начина регулисања појединих видова
повећања основног капитала, има одређену слободу, која није у супротности са одредбама Упутства. Па се тако акције отвореног акционарског
друштва при повећању основног капитала могу издавати у виду отворене (јавне) и затворене емисије, при чему је само затворена намењена
постојећим акционарима, који тада имају право пречег уписа.64 Са друге стране отворена емисија је упућена лицима која немају право пречег
уписа.65
Према Упутству, и у случају смањења основног капитала одлуку доноси скупштина акционара, односно скупштина акционарског
друштва и то са најмање две трећине гласова (осим уколико одлуку не
доноси суд).66 Наш ЗПД разликује смањење основног капитала у редовном, поједностављеном и поступку ради претарања у резерве.67 Основни капитал се може умањити на три начина: смањењем броја акција,
смањењем њихове вредности или повлачењем акција тј. амортизацијом.68
Одлуку у случају поништавања сопствених акција, доноси управни одбор, а у осталим случајевима то чини скупштина, осим ако оснивачким актом или статутом није другачије одређено,69 што се једним делом
разликује од правила које предвиђа Упутство. До смањења основног капитала, долази у случају када је његов износ превисок, па се не може на
одговарајући начин искористити, када су друштву потребна средства за
покривање губитака, као и када друштво жели да води активнију политику дивиденди (смањењем основног капитала, умањује се и пасива друштва, па се по основу ослобођеног дела основног капитала, при
једнаким осталим условима повећава добит друштва).70
Упутство пружа извесне гаранције повериоцима приликом
смањења основног капитала. Па тако они, чија су потраживања
63
64
65
66
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69
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Види: ЗПД, чл. 238. с. т. 1–3.
Види: исто, чл 239. с. 1–2.
Види: исто, чл 239. с. 3.
Види: Друго упутство, чл. 30. с. 1.
Види: ЗПД, чл. 262, с. 1.
Види: Стеван Шогоров, Миленко Радоман, Пословно право, 2007, стр. 90.
ЗПД, чл. 261, с. 1.
Види: С. Шогоров, М. Радоман, нав. дело, стр. 89; З. Стефановић, Ј. Хрле, нав. дело,
стр. 339.
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установљена пре тренутка објављивања одлуке о смањењу основног
капитала, имају право на јемство за тражбине које нису приспеле до
дана објављивања одлуке.71 Ипак, у одређеним случајевима Упутство
пружа слободу државама-чланицама да одступе од овог правила.72 И
наш ЗПД, штити на сличан начин интересе поверилаца, па они чија
су недоспела потраживања настала пре последње објаве регистрације
одлуке о смањењу основног капитала,73 имају право на обезбеђење
својих потраживања, иако она нису доспела, и то у року од 90 дана од
дана друге објаве регистрације те одлуке.74 Такође, наши прописи, дају
као могућност повериоцима, да уместо обезбеђења, захтевају исплату
потраживања,75 што Упутством није посебно прописано. Обезбеђење не
могу тражити повериоци који у случају стечаја имају право првенственог
намирења из стечајне масе, као ни други са обезбеђеним потраживањима
– што исто није у супротности са одредбама Упутства.76
Када је у питању проблематика правног регулисање питања
оснивања, заштите и промена капитала акционарског друштва, можемо
рећи да наш ЗПД не одступа од постављених европских захтева. Извесне разлике постоје када је реч о начину уношења улога у акционарско
друштво. Ипак, најзначајнија питања као што су очување основног капитала, регулисање његовог смањења, потом забрана уписа сопствених
акција друштва, могућност постојања једночланог акционарског друштва, допуштеност стицања сопствених акција друштва у секундарном
промету, важна не само за регулисање статуса и односу у акционарском
друштву, него и за заштиту акционара, поверилаца и трећих лица, су у
нашем праву регулисана на готово исти начин као и Упутству. Самим
тим, решења која нуди ЗПД на овом пољу достојна су похвале и озбиљно
претендују на то да буду и званично под окриљем Другог упутства.

V Закључак
Током реформе компанијског права, наша правна регулатива се
у великој мери прилагодила европским захтевима. Самим тим испунили смо многобројне стандарде у начину регулисања ове материје, и у
71
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Види: Друго упутство, чл. 32, с. 1.
Исто, чл. 34.
Види: ЗПД, чл. 268, с. 1. Одлука о смањењу основног капитала у редовном поступку после регистрације објављује се два пута у размаку од 30 дана са позивом поверилаца да пријаве своја потраживања.
Исто, с. 2.
Исто.
Исто.
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исто време хармонизовали готово све домаће прописе са најважнијим
секундарним изворима права ЕУ који се односе на регулисање статуса
трговачких друштава. Правне норме које се односе на основни капитал, његову промену и заштиту добро су конципиране, чиме се најпре
остварује пожељан ниво правне сигурности. Детаљно и квалитетно
регулисање ове материје служи заштити инетереса широког круга лица
која ступају у различите осносе са једним привредним друштвом. На
крају основни капитал је као гаранција за испуњење обавеза привредног друштва и својеврсно сведочанство његове спремности да се носи
са изазовима пословања и условима који владају на тржишту, као одговоран и ликвидан субјект, и потенцијална основа за нека нова улагања.
Правно регулисање материје основног капитала, али и статуса
привредних друштава уопште, указују да је Србија последњих година
угледајући се на европско право квалитетно надградила и реформисала систем компанијског права од којих ће у догледном периоду имати
бројне користи. Не само да смо добили прогресивна, модерна и квалитетна решења која су значајно унапредила наш правни систем,77 него и
створили повољно окружење за бројне потенцијалне инвестиције. Важни кораци начињени на овом пољу у догледном периоду свакако ће се
одразити на оживљавање српске привреде, јачање конкурентности на
тржишту, укупан друштвени просперитет, а Србију несумњиво довести
под окриље европског права трговачких друштава.

77

Наравно, не смемо заборавити да ЗПД има и своје мане.
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LEGAL REGULATION OF THE FORMATION OF
PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANIES
AND PROTECTION OF LEGAL CAPITAL
IN THE EU AND SERBIA
Summary
Being aware of the importance of the current process of harmonization of
national legislations within the European Union, the authors in this work give
a comparative analysis of legal regulations on the formation of public limited
liability companies, maintenance and alteration of their share capital in Serbia
and the European Union. Share capital is the basic guarantee for the fullfillment
of obligations of a company in continental legal systems, thus, it is important for
Serbia to take over European standards in this field of law. Such harmonization
can significantly contribute to better legal security, increase foreign investments
and revive our economy.
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др Душан Д. ДАБОВИЋ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за заштиту биља

РЕГИСТРАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У
ФИТОСАНИТАРНОЈ ОБЛАСТИ
Резиме
Mајa 2009. године, у Републици Србији донето је шест закона у
фитосанитарној области: Закон о здрављу биља, Закон о средствима за
заштиту биља, Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима
земљишта, Закон о генетички модификованим организмима, Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти и Закон о безбедности хране.
Ови закони уз Закон о семену и Закон о садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља, чине нови правни систем у фитосанитарној области.
Поред бројних новина, успостављен је систем регистрације привредних
субјеката за обављање фитосанитарних послова. Законима се утврђују
услови и процедура за упис у одговарајући регистар. При томе, сви подаци из регистара су јавни, воде се углавном у електронској форми и могу се
повезивати са другим базама података и регистрима Министарства.
Кључне речи: фитосанитарни систем, регистар, пољопривреда, биље.

I Увод
У процесу усклађивања нашег правног система са правом Европске уније, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у
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даљем тексту: Министарство) је у мају 2009. године, донело шест нових закона у фитосанитарној области: Закон о здрављу биља,1 Закон
о средствима за заштиту биља,2 Закон о средствима за исхрану биља
и оплемењивачима земљишта,3 Закон о генетички модификованим
организмима,4 Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти5 и
Закон о безбедности хране.6 Наведени закони у фитосанитарној области су прописали бројне новине, пре свега у погледу услова за обављање
послова привредних субјеката (привредних друштава и приватних предузетника), као и физичких лица. Наиме, у овој области је успостављен
систем регистрације привредних субјеката за обављање одређених послова, при чему испуњеност услова утврђује фитосанитарна инспекција,
а решење о упису у регистар доноси Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министар). Тиме се за обављање
ових делатности, поред уписа у Регистар привредних субјеката, захтева
и упис у одговарајући посебни регистар. Нови закони са важећим Законом о семену7 и Законом о садном материјалу воћака, винове лозе
и хмеља,8 предвиђају укупно 17 регистара за обављање различитих делатности у фитосанитарној области. Сви подаци из регистара су јавни,
воде се углавном у електронској форми и могу се повезивати са другим
базама података и регистрима Министарства.

II Oбављање послова у области здравља биља
Законом о здрављу биља уређује се заштита и унапређење здравља
биља, мере за спречавање уношења, откривање, спречавање ширења
и сузбијање штетних организама, фитосанитарна контрола, услови за
производњу, прераду, дораду, увоз, складиштење и промет биља, биљних
производа и прописаних објеката, као и услови за пружање услуга у области заштите здравља биља. Овај закон утврђује услове за упис у Регистар произвођача, прерађивача, дорађивача, увозника, складиштара
1
2
3
4
5
6
7
8
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Закон о здрављу биља (Службени гласник РС, бр. 41/2009).
Закон о средствима за заштиту биља (Службени гласник РС, бр. 41/2009).
Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта (Службени гласник РС, бр. 41/2009).
Закон о генетички модификованим организмима (Службени гласник РС, бр.
41/2009).
Закон о заштити права оплемењивача биљних сорти (Службени гласник РС, бр.
41/2009).
Закон о безбедности хране (Службени гласник РС, бр. 41/2009).
Законом о семену (Службени гласник РС, бр. 45/2005).
Законом о садном материјалу воћака, винове лозе и хмеља (Службени гласник РС,
бр. 18/2005).
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и прометника биља, биљних производа и прописаних објеката, као и
услове за упис у Регистар пружалаца услуга у области средстава за заштиту биља.
Производњом, прерадом, дорадом, увозом, складиштењем и прометом одређених врста биља, биљних производа и прописаних објеката,
може да се бави привредни субјект, који је регистрован у Регистар привредних субјеката и који је уписан у Регистар произвођача, прерађивача,
дорађивача, увозника, складиштара и прометника биља, биљних производа и прописаних објеката (у даљем тексту: Регистар) који води Министарство. Производњом наведених врста биља, биљних производа и
прописаних објеката који су намењени промету, може да се бави и физичко лице које је уписано у Регистар, док врсте биља, биљних производа и прописаних објеката одређује Министар подзаконским прописом.9
Упис у Регистар врши се на основу захтева који мора да садржи:
податке о подносиоцу захтева (назив, седиште, адреса, матични број,
порески идентификациони број и податке о одговорном лицу); шифру
делатности; податке о одговорном лицу за здравље биља (име и презиме, адреса, јединствени матични број); податке о пољопривредном
земљишту које се користи за производњу биља и намени коришћења
(катастарска општина и број катастарске парцеле); као и податке о облику и месту складиштења, доради, преради или промету биља, биљних
производа и прописаних објеката. Уз захтев се подноси и доказ да одговорно лице за здравље биља има радно искуство од најмање годину
дана на пословима здравља биља. Физичко лице за упис у Регистар подноси следеће податке: име и презиме, адресу, јединствени матични број
грађана, као и број из Регистра пољопривредних газдинстава.10
Привредни субјект, односно физичко лице које је уписано у Регистар дужно је да: води тачне податке о производњи, преради, доради, складиштењу и промету биља, биљних производа и прописаних
објеката, које складишти, сеје, сади, производи, дорађује, прерађује или
ставља у промет; чува податке о местима где се биље, биљни производи
или прописани објекти гаје, производе, дорађују, прерађују, складиште, чувају или користе пет година; редовно врши визуелне прегледе на
присуство штетних организама на за то прописан начин; чува прописану документацију, у складу са овим законом пет година. Правно лице,
предузетник, односно физичко лице биће избрисано из Регистра ако
донесе одлуку о престанку обављања делатности која је уписана у Регистар; као и ако у прописаном року не пријави промену података.11
9
10
11

Закон о здрављу биља, чл. 11.
Закон о здрављу биља, чл. 12.
Закон о здрављу биља, чл. 13–15.
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У Регистар пружалаца услуга у области заштите здравља биља (у
даљем тексту: Регистар пружалаца услуга) може да се упише привредни субјект који је регистрован у Регистар привредних субјеката и који
испуњава услове у погледу објеката, опреме и стручно оспособљеног кадра (у даљем тексту: пружалац услуга). Такође, пружалац услуга је дужан
да пружање услуга усагласи са јединственим методама, критеријумима
и смерницама које прописује Дирекција за националне референтне
лабораторије, у зависности од врсте услуга у области заштите здравља
биља. Осим тога, пружалац услуга у области здравља биља дужан је и да
води евиденцију о извршеним услугама у електронској и писаној форми
на прописаном обрасцу, да Министарству доставља редовне извештаје
на прописан начин и у прописаном року, као и да о извршеним услугама чува доказе пет година.12
При томе, под услугама у области заштите здравља биља подразумевају се: лабораторијске анализе и тестирање биља, биљних производа
и прописаних објеката, ради утврђивања присуства штетних организама; праћење и прогноза појаве штетних организама, развоја и кретања
њихове популације и утврђивање оптималних рокова за њихово
сузбијање и давање препорука у складу са тим; примењена и друга истраживања у области заштите здравља биља; едукација и давање
савета и препорука о штетним организмима и њиховом сузбијању;
сузбијање штетних организама применом дезинфекције, дезинсекције,
дератизације, деконтаминације и применом других поступака третирања;
као и издавање биљног пасоша.13

III Обављање послова у области средстава за заштиту биља
Законом о средствима за заштиту биља уређује се регистрација,
контрола, промет, увоз и примена средстава за заштиту биља у
пољопривреди и шумарству, послови од јавног интереса у области средстава за заштиту биља, као и друга питања од значаја за средства за
заштиту биља. Овим законом се прописују услови и поступак за упис у
Регистар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља и у Регистар пружалаца услуга у области средстава за заштиту биља.
У Регистар дистрибутера и увозника средстава за заштиту биља
уписује се, на основу захтева Министарству, привредни субјект који
испуњава услове у погледу стручне оспособљености кадрова, објеката
и опреме. Наиме, произвођачи средстава за заштиту биља морају има12
13
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Закон о здрављу биља, чл. 21.
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ти у радном односу најмање три радника са високом стручном спремом, и то: дипломираног хемичара, технолога и стручњака за заштиту
биља или биљне производње. Такође, произвођачи средстава за заштиту биља морају имати следеће просторије и уређаје: фабричку халу
прилагођену производњи средстава за заштиту биља, са одговарајућом
вентилацијом и прилазом и без прикључка на директну канализацију;
складишта сировина за производњу средстава за заштиту биља; складишта готових средстава за заштиту биља; уређаје за пречишћавање отпадних вода; уређаје за пречишћавање отпадних гасова; као и уређаје
за сагоревање неутрошених количина средстава за заштиту биља и амбалаже изграђене регионално. Осим тога, произвођачи средстава за заштиту биља морају имати одговарајућу опрему која испуњава следеће
услове: да је погодна за употребу према техничким карактеристикама и
капацитету; да је могуће редовно одржавање и чишћење; да обезбеђује
заштиту од сваког загађивања у процесу производње; да обезбеђује
сталну сигурност у процесу производње; да је у току производње обележена видним ознакама које садрже назив, број серије и друге податке
о средству за заштиту биља.14
Пружалац услуга уписује се у Регистар пружалаца услуга, ако
испуњава услове у погледу објеката, опреме и ако има најмање једног
запосленог дипломираног инжењера заштите биља, односно дипломираног инжењера мастера са дозволом за пружање услуга у области средстава за заштиту биља.

IV Обављање послова у области средстава за исхрану биља
Законом о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта уређује се разврставање, квалитет, обележавање, фитосанитарна
контрола и узорковање у промету, увозу и примени средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта и испитивање средстава за исхрану
биља и оплемењивача земљишта, као и друга питања од значаја заову
област. Овим законом се утврђују услови и поступак уписа у Регистар
дистрибутера и увозника средстава за исхрану биља (у даљем тексту:
Регистар), који се односи и на регистрацију произвођача средстава за
исхрану биља.
Према овом закону, производњом средстава за исхрану биља може да се бави привредни субјект који је регистрован у Регистар привредних субјеката и који испуњава услове за производњу средстава за
исхрану биља у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине. При том, произвођач је дужан да врши контролу квалитета
14

Закон о средствима за заштиту биља, чл. 32.
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сваке партије произведених средстава за исхрану биља пре стављања у
промет и да о томе води евиденцију коју мора да чува у периоду у коме
се средства за исхрану биља налазе у промету, као и у року од две године од дана престанка њиховог стављања у промет.15
Да би био уписан у Регистар као дистрибутер средстава за исхрану биља на велико, привредни субјект мора бити регистрован у Регистар привредних субјеката и испуњавати услове у погледу објеката
за складиштење средстава за исхрану биља и запосленог са високим
образовањем пољопривредне, технолошке, односно хемијске струке.
Уколико жели да се бави прометом средстава за исхрану биља на мало,
привредни субјект, осим уписа у Регистар привредних субјеката, мора
на продајном месту имати просторију за продају средстава за исхрану
биља, просторију или посебно одвојен део за смештај средстава за исхрану биља и запосленог са најмање средњим образовањем пољопривредне
струке. Увозом средстава за исхрану биља може да се бави увозник
који је такође регистрован код Агенције за привредне регистре и ако
испуњава услове у погледу објеката за складиштење средстава за исхрану биља.16
При томе, произвођач, односно дистрибутер, који је уписан у овај
регистар, дужан је да Министарству доставља податке о произведеним
и у промет стављеним средствима за исхрану биља два пута годишње, и
то за прво полугодиште до 15. јула текуће године, а за друго полугодиште до 15. јануара наредне године.17

V Обављање послова у области семена
Законом о семену уређују се услови и начин производње, дораде, коришћења, промета, увоза и испитивање квалитета семена пољопривредног биља, расада пољопривредног биља и мицелија јестивих и лековитих гљива, признавање новостворених домаћих сорти и одобравање
увођења у производњу страних сорти и упис сорти пољопривредног биља
у Регистар сорти пољопривредног биља. Такође, овим законом утврђују се
услови и поступак уписа у Регистар произвођача семена, расада, мицелија
јестивих и лековитих гљива (у даљем тексту: Регистар произвођача) и у
Регистар дорађивача семена (Регистар дорађивача).
Законом се прописује да се производњом семена може бавити
привредно друштво, односно предузеће, друго правно лице и предузетник, који је уписан у Регистар произвођача. Међутим, остављена је
15
16
17
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могућност да се производњом семена може бавити и физичко лице на
основу закљученог уговора о сарадњи са произвођачем семена.18
Захтев за упис у Регистар произвођача садржи: податке о произвођачу (назив, седиште, адреса, матични број и порески број); шифру делатности произвођача; податке о месту производње семена (катастарска парцела, обрада, нега, заштита земљишта и очување биолошких и
хемијских својстава земљишта за производњу семена); податке о врсти
и категорији семена и обиму производње; податке о одговорном лицу
(име и презиме, адреса, јединствени матични број и доказ да има завршен пољопривредни факултет, смер ратарски, повртарски, општи или
други смер са положеним испитом из семенарства са најмање три године радног искуства). Ако произвођач обавља делатност на више различитих места, у захтеву наводи податке за свако место производње.19
Произвођач је дужан да води књигу евиденције о производњи
семена која садржи: број решења о упису у Регистар произвођача, име
лица које обавља послове стручног руковођења производњом семена,
прегледни план семенског усева, односно објекта са јасно означеним делом где се производи семе, врсту, односно сорту и годину производње
семена са којим заснива производњу, количину укупно примљеног семена, податке о начину производње, врсти и датуму извођења радова.20
Пословима дораде семена може да се бави привредно друштво,
односно предузеће, друго правно лице и предузетник, који је уписан
у Регистар дорађивача. Захтев за упис у Регистар дорађивача садржи:
податке о дорађивачу (назив, седиште, адреса, матични број и порески
број); шифру делатности дорађивача; податке о складишном простору за
одвојен смештај и чување натуралног (недорађеног) односно дорађеног
семена појединих врста, сорти и категорија семена, који обезбеђује
очување квалитета и здравственог стања семена и податке о простору
за смештај отпада који је настао дорадом семена; уређаје и опрему за
досушивање, пречишћавање, селектирање, паковање, затварање амбалаже, пломбирање а у зависности од врсте семена које се дорађује; податке о одговорном лицу (име и презиме, адреса, јединствени матични
број и доказ да има завршен пољопривредни факултет, смер ратарски,
повртарски или општи са најмање три године радног искуства на пословима дораде семена). Ако дорађивач обавља делатност на више различитих места, у захтеву наводи податке за свако место дораде.21
18
19
20
21

Закон о семену, чл. 5.
Закон о семену, чл. 6.
Закон о семену, чл. 9.
Закон о семену, чл. 11.
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VI Обављање послова у области садног материјала воћа,
винове лозе и хмеља
Привредни субјект, односно привредно друштво, друго правно
лице и предузетник који жели да обавља послове призводње, промета и
увоза-извоза садног материјала, према Закону о садном материјалу воћа,
винове лозе и хмеља, мора бити уписан у Регистар произвођача садног
материјала (у даљем тексту: Регистар). Прописано је да производњом
садног материјала може да се бави и физичко лице на основу закљученог
уговора о сарадњи са произвођачем садног материјала, а садни материјал
произведен у тој сарадњи сматра се производњом произвођача.22
Захтев за упис у Регистар садржи: податке о произвођачу (назив,
седиште, адреса, матични број и порески број); шифру делатности произвођача; податке о месту производње садног материјала (катастарска парцела, обрада, нега, заштита земљишта и очување биолошких и хемијских
својстава земљишта за производњу садног материјала); детаљан план
производње (подаци о врсти, сорти и категорији садног материјала); податке о одговорном лицу (име и презиме, адреса, јединствени матични
број). Ако произвођач обавља делатност на више различитих места, у захтеву наводи податке за свако место производње.23
Произвођач је дужан да води књигу евиденције садног материјала
и може производити садни материјал само оних сорти које су уписане у Регистар сорти воћака, винове лозе, хмеља и подлога. При томе је
дужан да од власника сорте обезбеди сагласност за умножавање садног
материјала заштићене сорте.24
Произвођач је дужан да сваке године поднесе пријаву о производњи садног материјала Министарству, при чему Министар ближе прописује начин и поступак производње за сваку категорију садног материјала, рокове за подношење пријаве за производњу и образац пријаве
за производњу.25
Министар издаје сертификат о производњи садног материјала
којим се потврђује да је садни материјал произведен у складу са одредбама овог закона и прописима донетим на основу њега. Сертификат
садржи нарочито, податке о: произвођачу, врсти, сорти (клону), подлози, категорији, броју биљака на које се односи сертификат, број биљног
пасоша и појединачни серијски број сертификата. Трошкове за упис
22
23
24
25
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Закон о садном материјалу воћа, винове лозе и хмеља, чл. 5.
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Закон о садном материјалу воћа, винове лозе и хмеља, чл. 9, 10.
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у Регистар, за подношење пријаве за производњу садног материјала
и за издавање сертификата о производњи садног материјала, сноси
произвођач и уплаћује на одговарајући рачун за уплату јавних прихода
буџета Републике. Висина трошкова утврђује се у складу са прописима
о накнадама трошкова у управном поступку.26
Промет садног материјала може да се обавља само на продајном
месту које обезбеђује очување својстава садног материјала у погледу врсте, сорте, категорије и др. Прометом садног материјала на мало
може да се бави привредно друштво, односно предузеће, друго правно
лице и предузетник ако на сваком продајном месту има запослено лице
са најмање IV степеном стручне спреме пољопривредне струке. Садни
материјал сорти и подлога може да се увози ако су те сорте и подлоге
уписане у Регистар сорти воћака, винове лозе, хмеља и подлога.27

VII Обављање послова у области генетички модификованих
организама
Законом о генетички модификованим организмима уређује се поступак за издавање одобрења за употребу у затвореним системима и за
намерно увођење у животну средину генетички модификованих организама и производа од генетички модификованих организама, услови
за употребу у затвореним системима и за намерно увођење у животну
средину генетички модификованих организама, руковање, паковање и
превоз генетички модификованих организама и производа од генетички модификованих организама, као и друга питања од значаја за генетички модификоване организме и производе од генетички модификованих организама.
Одобрење за употребу у затвореним системима и за намерно
увођење у животну средину генетички модификованих организама
(ГМО) и производа од ГМО издаје Министарство, на основу мишљења
Стручног савета. Поступак за издавање овог одобрења покреће се на
основу пријаве ствараоца, корисника или њиховог овлашћеног заступника. Пријава садржи: опис ГМО; пословно име, седиште и адресу
правног лица или предузетника, име, пребивалиште и јединствени матични број грађана физичког лица, одосно лично име и адресу њиховог
овлашћеног заступника; локацију на којој се ГМО уводи у животну средину; план и методе надзора ГМО и производа од ГМО, као и план мера
за случај инцидента; процену ризика по здравље људи и животну сре26
27

Закон о садном материјалу воћа, винове лозе и хмеља, чл. 14.
Закон о садном материјалу воћа, винове лозе и хмеља, чл. 18, 20.
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дину. Пријава се подноси и у случају када је ГМО добијен укрштањем
два или више ГМО применом класичних метода. Одобрење за употребу
у затвореним системима ГМО издаје се правном лицу у виду дозволе за
један или више степена ризика.28
Правно лице мора да формира стручно тело за процену ризика
приликом употребе у затвореним системима и да испуњава услове у
погледу стручног кадра, објекта и техничке опремљености прописане
овим законом и прописима донетим на основу овог закона. Поносилац пријаве дужан је да поднесе пријаву за обнављање одобрења Министарству шест месеци пре истека одобрења. Пријава садржи: копију
одобрења чије се обнављање тражи; извештај о резултатима мониторинга; нове информације везане за процену ризика по здравље људи и
животну средину.29
За сваки прекогранични промет ГМО који се намерно уводи у животну средину ради извођења огледа, демонстрационих огледа и развоја
нових варијетета примењују се све обавезе које се по Картагена протоколу о биолошкој заштити уз Конвенцију о биолошкој разноврсности
односе на први прекогранични промет ради намерног увођења у животну средину. Подносиоцу пријаве може се издавањем једног одобрења
дозволити намерно увођење у животну средину на истом месту или на
различитим местима за исту намену. У току и по завршетку намерног
увођења у животну средину, у роковима утврђеним у одобрењу, стваралац, корисник или њихов овлашћен заступник у Републици Србији
дужан је да поднесе Министарству извештај о резултатима намерног
увођења у животну средину у писменој или електронској форми.30

VIII Обављање послова у области безбедности хране
Законом о безбедности хране (у даљем тексту: Закон) уређују се
општи услови за безбедност хране и хране за животиње, обавезе и одговорности субјеката у пословању храном и храном за животиње, систем
брзог обавештавања и узбуњивања, хитне мере и управљање кризним
ситуацијама, хигијена и квалитет хране и хране за животиње.
Према Закону, производњом и прометом хране и хране за животиње може да се бави привредни субјект, односно правно лице и предузетник који је регистрован у Регистар привредних субјеката и који
је уписан у Централни регистар објеката (у даљем тексту: Централни
28
29
30
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Закон о генетички модификованим организмима, чл. 22, 26.
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регистар) који води Министарство. Привредни субјект се уписује у
Регистар привредних субјеката у складу са законом којим се уређује
регистрација привредних субјеката. При томе, производњом хране и
хране за животиње која је намењена промету може да се бави и физичко
лице у складу са прописом којим се уређује област ветеринарства, односно област здравља биља, које је уписано у Централни регистар.31
У Централном регистру воде се подаци о одобреним објектима
и регистрованим објектима. Објекти за производњу и промет хране и
хране за животиње одобравају се или региструју, како се наводи у Закону, у складу са посебним прописима. Објекат за производњу и промет хране и хране за животиње, одобрен или регистрован, у складу са
посебним прописом, сматра се објектом уписаним у Централни регистар и подаци о томе воде се у Централном регистру. Ако посебним
прописом није предвиђено претходно утврђивање испуњености услова
за обављање одређене делатности, ти објекти се уписују у Централни
регистар, на основу пријаве субјекта у пословању храном и храном за
животиње. Привредни субјект не може да отпочне производњу и промет хране и хране за животиње пре уписа у Централни регистар, односно у регистар утврђен посебним прописом, а физичко лице пре уписа
у Централни регистар.32

Dušan D. DABOVIĆ, PhD
Ministry for Agriculture, Forestry and Water Management
Department for Protection of Plants

REGISTRATION OF BUSINESS ENTITIES WHICH
CARRY OUT PHYTOSANITARY ACTIVITIES
Summary
In May 2009 the six laws were enacted in the phytosanitary field: the
Plant Health, the Law on Plant Protection Products, the Law on Fertilizers
and Land Breeders, the Law on Genetically Modified Organisms, the Law on
Protection Breeders Varieties, and the Law on Food Safety. These laws with the
Law on Seeds and the Law on Propagation materirial, of fruit trees, grapes and
hops, establish new Serbian phytosanitary system. Besides many new solutions
31
32

Закон о безбедности хране, чл. 15.
Ibid.
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this phytosanitary system carries out a system of registration for business
entities which inend to carry out phytosanitary activities. The laws determine
the conditions and procedure for registration in the appropriate register. In
addition, all data from the registers are public, legal forms are mostly electronic
forms, and may be linked to other databases and registries of the Ministry.
Key words:
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Јелена ЛEПЕТИЋ
сарадник у настави Правног факултета Универзитета у Београду

O ПОЈМУ INSIDER-А У ПРАВУ
СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА
Prodesse sibi unisquisque, dum aliis non nocet, non prohibetur.
(Ulpianus)

Резиме
Решења до којих је дошао Врховни суд Сједињених Америчких
Држава (САД), стварајући различите теорије о одговорности insider-a,
утицала су у великој мери на права земаља широм света. У последње
време чак ни САД не прихватају чисто фидуцијарни приступ заштите на пољу insider trading-a. Управо су одлуке поменутог Суда
и данас инспирација за нове идеје и конкретне предлоге за измену законских решења. Аутор је указао на актуелне проблеме дефинисања
појма insider-а и повлашћене информације у пракси. Истакнут је значај
разликовања повољне од неповољне повлашћене информације и различите (не)потребе санкционисања коришћења информација у зависности
од врсте. Анализом свих категорија лица која могу бити правно одговорна као insider-и аутор долази до закључка ко се заиста може сматрати insider-ом у праву САД-а.
Кључне речи: insider, outsider, повлашћена информација, заштита
инвеститора, фидуцијарна дужност.
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I Увод
Важан задатак законодаваца широм света је успостављање и
очување поверења инвеститора. Трновит пут до данашњих законских
решења, био је различит на америчком и европском континенту.1
Трговина уз коришћење повлашћених информација (енг. insider
trading, insider dealing, фр. délit d’initié, нем. Insidergeschäfte) представља
трговину хартијама од вредности и другим финансијским инструментима од стране лица које због свог положаја поседује ценовно осетљиве,
необјављене информације користећи их за куповину или продају хартија
на које се те информације односе.2
Постоје двa концепта заштите на пољу трговине уз коришћење
привилегованих информација. Jедан је тржишни, примењен на европском тлу, а други фидуцијарни који је општеприхваћен у праву
Сједињених Америчких Држава (у даљем тексту САД).3 Данас готово да нема разлике у резултатима примене та два приступа. У зависности од прихваћеног, различито се може одредити и појам insider-a
(енг. и нем. insider, фр. initié). Адекватност овог термина је упитна,4
посебно када се узме у обзир његово различито значење с обзиром на
прихваћени концепт. Неопходно је дати одговор на питање ко је insider
ради разумевања које забране се односе на кога, када је у питању злоупотреба повлашћених информација.
Све до берзанског краха 1929. године у САД-у трговина уз
коришћење привилегованих информација сматрана је прихватљивом.5
Једна од последица велике кризе била је и промена поменутог схватања
на северноамеричком тлу, далеко раније него што је то био случај на
европском континенту. И данас се могу чути мишљења да је ова појава
корисна, а тиме и неподобна за санкционисање.6
1
2

3
4

5
6
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Вид. Мads Adenas, Frank Wooldridge, European Comparative Company Law, Cambridge, 2009, стр. 517–519.
Вид. Ibid., стр. 517; Кlaus Ј. Hopt, „The European Insider Dealing Directive“, Common
Market Law Review, Vol. 27, 1990, стр. 51; Carmen Estevan-Quesada, „The Implementation of the European Insider Dealing Directive: A Comparative Analysis of the Insider
Concept in Germany and Spain“, European Business Law Review, No. 11–12, 1999, стр.
492; Небојша Јовановић, Берзанско право, Београд, 2009, стр. 413.
C. Estevan-Quesada, нав. чланак, стр. 492.
Неки аутори сматрају да је термин неодговарајући. Вид. Stephen M. Bainbridge, „An
Overview of US Insider Trading Law: Lessons for the EU?“, European Company Law, Vol.
2, 2005, стр. 25.
Вид. Steven E. Harbour, „Damages to Uninformed Traders for Insider Trading on Impersonal Exchanges“, Columbia Law Review, Vol. 74, No. 2, 1974, стр. 299.
Више о томе вид. Sharon Brown-Hruska, Robert S. Zwirb, „Legal clarity and regulatory
discretion – exploring the law and economics of insider trading in derivatives markets“,
Capital Markets Law Journal, Vol. 2, No. 3, 2007, стр. 251–253.
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Логика критичара актуелних забрана је следећа: уколико се
омогући трговина уз коришћење привилегованих информација, те
информације ће постати јавне, што ће резултирати тиме да тржишна
цена хартија од вредности буде реална. На тај начин биће омогућена
адекватнија алокација ресурса.7 Економски можда оправдана теорија
није прихваћена у пракси, с обзиром да је правно санкционисање описаног понашања insider-a општеприхваћено. Insider се у најширем смислу може одредити као лице које поседује повлашћене информације.8

II Повлашћена информација
1. Појам
Разматрање појма insider-а је несврсисходно без објашњења појма
повлашћене информације. Неодвојивост произлази из чињенице да се
insider може дефинисати само посредно као лице које поседује повлашћену
информацију. Moже се с правом рећи да је повлашћена/привилегована/поверљива информација (енг. inside information, фр. information
privilégiée, нем. Insiderinformation) централни елемент института трговине уз коришћење исте. Повлашћена информација је информација непозната јавности, која се односи на тачно одређену чињеницу у вези са издаваоцем или хартијама од вредности, услед чијег би објављивања било
разумно очекивати битну промену цене односне хартије9 (нпр. планирано преузимање, проналазак руде, статусне промене, исплата дивиденди, оставка „успешног“ директора, економско стање, нова улагања, итд.).
Дефиниција је опшеприхваћена у теорији и у пракси.10 Америчко право
не дефинише појам повлашћене информације. Да би се информација
7
8
9

10

Ibid.
Вид. Мирко Васиљевић, Компанијско право, Београд, 2009, стр. 428.
Вид. Eric Engle, „Insider Trading: Incoherent in Theory, Inefficient in Practice“, Oklahoma City University Law Review, Vol. 31, 2008, стр. 502; Мирко Васиљевић, „Insider
trading (dealing)-повлашћене информације“, Право и Привреда, бр. 9–12/2001, стр.
7; Зоран Арсић, „Insider trading“, Право и Привреда, бр. 1–2/1996, стр. 43–44; Соња
Бунчић, „Појам привилеговане информације у европском и српском праву“, Право
и Привреда, бр. 9–12/2007, стр. 53–56.
Интересантно је да аустралијски Закон о привредним друштвима из 2001. године (Corporation Act) не дефинише само повлашћену информацију већ и саму
информацију као такву. Законодавац је очигледно препознао потребе праксе, јер
постоје ситуације када није једноставно одредити да ли се уопште може говорити о
информацији. Закон наводи да информација може бити и претпоставка или намера неког лица. Вид. Одељак 1043 (1)(а) аустралијског Закона, доступно на адреси:
http://www.comlaw.gov.au/comlaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/0/06B599E3181C33F
CCA2570C20001B061/$file/Corps2001Vol4WD02.pdf, 27.2.2010.
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сматрала повлашћеном, она мора бити недоступна јавности, односно необјављена. Може се поставити питање да ли је довољно објавити
информацију у локалним новинама, или у другој држави, или у новинама
довољног тиража на језику који не користи већина становништва државе
у којој је седиште компаније, да би се информација могла окарактерисати
као лако доступна! Такође информација мора бити одређена, тј. мора се
односити на тачно одређену чињеницу у вези са хартијама од вредности
или самим издаваоцем. Последњи услов је да информација мора бити и
ценовно осетљива, односно таква да разуман човек може очекивати да ће
доћи до битне промене курса хартија њеним објављивањем. У америчкој
доктрини за означавање информације чије би објављивање утицало на
промену цене користи се израз материјална информација (енг. material
information).11 Информација се сматра повлашћеном само уз кумулативно испуњење сва три наведена услова.

2. Врсте
а) С обзиром на утицај информације на цену, информације могу
бити повољне када утичу на раст цене хартија од вредности и неповољне
када утичу на њено смањење. Поред оспоравања санкционисања трговине уз коришћење повлашћених информација, у новије време постоје
мишљења да је за тржиште неповољна једино злоупотреба повољних
(позитивних) информација, а не и неповољних (негативних), јер ове
друге доводе до тога да цена хартија прикаже њихову реалну вредност и
(не)успешност пословања издаваоца, што би спречило крахове на берзама, а можда и случајеве као што је Енрон.12
Полазиште за овакав став може се пронаћи у случају Dirks v. SEC.
Претходно из разлога што је суд нагласио да се радило о превари која
је на тај начин разоткривена, без икакве личне користи лица које је
открило повлашћену информацију.13 Није ли боље за инвеститоре да
лице које поседује повлашћену информацију избегне губитак тако што
ће хартије од вредности продати пре пада курса, што опет утиче на
смањење цене по закону тржишта? Пад курса хартија је сигнал за инвеститоре да их не купују, а онима који их већ поседују да их продају, чиме
се цена додатно обара. Из ове перспективе описана трговина корисна је
на дуже стазе. С обзиром на то да је на северноамеричком континенту
прихваћена фидуцијарна концепција одговорности insider-a, али и да је
11
12

13
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Вид. S. Harbour, нав. чланак, стр. 300.
Упор. Кristoffel R. Grechenig, „Positive and Negative Information-Insider Trading Rethought“, у: Paul U. Ali, Greg N. Gregoriou (editors), Insider trading Global Developments
and Analysis, Boca Raton, 2009, стр. 247–249.
Ibid.
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акценат стављен на заштиту инвеститора у виду спречавања преваре
као и на теорију „једнаке доступности информацијама“, чини се да има
основа за прихватање оваквог става.14
Трговина хартијама од вредности уз коришћење повлашћених
информација може се разматрати и на други начин. Претпоставимо да одређено лице већ неко време поседује хартије од вредности
компаније за коју не обавља никакав посао и да због своје тренутно
лоше финансијске ситуације одлучи да их прода. Након доношења одлуке, дође до повољне повлашћене информације која се односи на хартије
од вредности у његовом поседу. Лице сада мења своју одлуку и ипак
их не продаје у реалном очекивању да ће им цена порасти. Лице није
располагало хартијама од вредности, тј. није трговало нити открило
информацију или подстицало другог на трговину. На овај начин избегло је одговорност, иако је било у поседу повлашћене информације, што
га чини insider-oм, при том успевши да избегне губитак искористивши
информацију. Након неког времена оно може продати своје хартије од
вредности по новој, вишој цени.
У америчком Закону о трговини хартијама од вредности посебно
је регулисана тзв. брзообртна трговина, тј. стицање брзообртне добити
(енг. short-swing trading; short-swing profit) која се односи на акционаре који
поседују више од 10% капитала, директоре и руководиоце (наведена лица
су корпоративни insider-и).15 Сву добит коју ова лица стекну располагањем
хартијама од вредности и другим финансијским инструментима, у року
од 6 месеци од куповине или продаје, дужна су да уступе компанији. Ни
на овај начин не решава се проблем у напред описаном хипотетичком
случају с обзиром на то да лице не мора да располаже хартијама од вредности у поменутом року или се може радити о лицу на кога се одредба
не односи (нпр. акционар који поседује „само“ 9% капитала компаније).
Речено важи и за случај када лице одлучи да купи акције компаније а није
било акционар исте, па након одлуке дође до неповољне привилеговане
информације. Последица је да одустаје од куповине и на тај начин избегава
губитак, што је био случај и у претходној ситуацији. Изгледа да је понекад
„најисплативије“ држати се законских одредби.16 Узимајући у обзир претходно, требало би у најмању руку размислити о предлогу за допуштање
14

15
16

Теорију „једнаке доступности информацијама“ („parity of access to information“) је
створио и у једном тренутку прихватио Врховни суд САД-а. Вид. Donna M. Nagy,
„Insider Trading and the Gradual Demise of fiduciary Principles“, Iowa Law Review, Vol.
94, 2008/2009, стр. 1324.
Одељак 16б Закона. Детаљније о брзообртној добити вид. Тhomas Lee Hazen, David
L. Ratner, Securities Regulation Cases and Materials, St. Paul, 2003, стр. 616–652.
Упор. Robert W. McGee, „Insider Trading Regulation in Transition Economies“, у: Paul
U. Ali, Greg N. Gregoriou (editors), Insider trading Global Developments and Analysis,
Boca Raton, 2009, стр. 74.
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трговања уз коришћење нeповољних повлашћених информација. Треба
имати у виду корист за друштво у смислу избегавања економских криза,
губљења поверења инвеститора и њихово повлачење са берзе, наспрам
избегавања губитака неких појединаца, тј. њиховог личног профитирања
на штету друге стране који би тиме били заслужни за откривања лоших
економских стања компанија.
Информација мора потећи од корпоративног инсајдера. Привредним
друштвима не иде у прилог откривање по њих неповољних информација.
Чини се да оне из тог разлога теже постају доступне јавности, или да бар
мора проћи дужи временски период до откривања него што би то био
случај са повољним информацијама Ако је информација повољна управа
компаније ће желети да је објави што пре.
б) С обзиром на то од кога потиче (извор информације), информација
може потећи од корпоративног insider-а, односно из компаније, тј. од лица
која раде у њеном интересу, када је у питању унутрашња повлашћена
информација. Ако информација потиче од других лица, тј. лица ван
компаније, ради се о спољној повлашћеној информацији.
Ова подела има значај код давања одговора на питање када
информација престаје да буде повлашћена по својој природи. Колико лица
треба да има сазнање о тој информацији да се она не би више сматрала
поверљивом? Коликo треба да буде дугачак низ тзв. „tippees“?17 Чини се да
на ово питање законска регулатива не може дати одговор. Решење треба
тражити у сваком случају појединачно, а то је посао суда.
в) У америчком праву позната је подела на тзв. тржишну информацију („market information“) и тзв. insider-ску информацију („inside information“), имајући у виду на шта се односи и од кога потиче. Тако се
insider-ска информација односи на чињенице које утичу на имовину и
зараду друштва и потиче из интерних извора компаније, док се тржишна информација не тиче добара компаније нити њене зараде и потиче из
других извора.18

III Критика
Cui bono? Ко заиста трпи штету од трговине хартијама од вредности уз коришћење неповољне повлашћене информације, од забране
откривање исте другима и на крају подстицања трећих лица на трго17

18
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Вид. случај United States v. Chestman у коме је Ira Waldbaum, корпоративни insider
у својству контролног акционара, открила повлашћену информацију својој сестри
Shirley која ју је пренела кћерки Susan, која је потом открила информацију мужу
(Keith) који је позвао и пренео информацију свом брокеру, по имену Chestman, који
је на крају трговао акцијама компаније на коју се информација односила. Вид. T.
Hazen, D. Ratner, нав. дело, стр. 690.
S. Bainbridge, нав. чланак, стр. 25.
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вину хартијама. Штету могу претрпети сви, инвеститори, националне економије, а ни ту не мора бити крај негативним ефектима. Проблем је посебно актуелизован услед избијања светске економске кризе.
Неозбиљно је рећи да је то једини или најважнији узрок кризе, али сигурно представља један мали део читавог мозаика. Укидањем три напред наведене забране коришћења неповољне повлашћене информације
сваки би инвеститор био потенцијални „чувар куће“ (енг. gatekeepers).
Управа компаније би на тај начин била под још већим притиском.
Аргумент против оваквог приступа могао би бити поштовање
принципа поступања у корист привредног друштва. Повлашћена информација потиче од корпоративног insider-a, што би значило да трговина, откривање или подстицање у сваком случају представља повреду
фидуцијарне дужности, било према компанији или уколико се ради о
другим врстама insider-а према извору информације. Одговор лежи у
прихватању тржишног приступа, односно давања приоритета заштити
инвеститора. Иако је начелно у правима на европском континенту под
утицајем права Европске уније прихваћен тржишни концепт, описана
забрана постоји.
У случају Dirks v. SEC, по мишљењу суда Диркс није одговоран
иако је био тзв. „tippee“ и подстицао друге да продају акције компаније,
будући да insider Secrist није стекао личну корист. Уколико insider није
повредио фидуцијарну дужност према компанији, није ни „tippee“.
Диркс је покушао да објави повлашћену информацију, што му није пошло за руком. Суд је у образложењу своје одлуке навео да је на овај начин спречена даља превара инвеститора, што значи да је у основи прихватио тржишну концепцију одговорности!
Материјална добит у смислу избегавања губитака коју би остварила неколицина лица тргујући уз коришћење неповољне повлашћене
информације неупоредива је са могућом користи за све. Биће веома тешко начинити корак у овом смеру, тј. донети нове прописе за решавање
овог проблема, узимајући у обзир да су законодавства широм света прихватила забрану описаног понашања без обзира на врсту информације.

IV Insider
1. Појам
Појам insider-a у америчком праву значајно је ужи од истог појма
у правима европских држава.19 Имајући у виду да не постоји законска
19

Трговина хартијама од вредности и другим финансијским инструментима уз
коришћење повлашћених информација представља кршење одељка 10б Закона о
трговини хартијама од вредности из 1934. године (Securities Exchange Act) и прави-
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дефиниција insider-a,20 с правом се може рећи да је најзначајнију улогу у одређењу појма insider-a имао Врховни суд САД-а. Суд је развио
више теорија о одговорности лица за трговину хартијама од вредности
уз коришћење привилегованих информација. Ради се о одговорности
insider-а, као и других лица тј. outsider-а, која се третирају као insider-и у
смислу подлегања истим санкцијама за исто понашање.
Према фидуцијарном приступу, insider је лице које поседује повлашћену информацију на основу свог сталног положаја у привредном
друштву због чега има фидуцијарну дужност према компанији. Да би
insider био одговоран потребно је да исту искористи ради стицања добити или избегавања губитка и на тај начин повреди фидуцијарну дужност. Из претходног се може закључити да лицу које поседује повлашћену
информацију није забрањено да тргује хартијама од вредности. Да би дошло до одговорности потребно је не само располагање хартијама већ и
незаконито коришћење повлашћене информације од стране insider-а или
outsider-a због поседовања повлашћене информације, тј. стицање добити
или избегавање губитка.21

2. Врсте
Лица која могу бити одговорна због трговине хартијама уз
коришћење повлашћених информација у праву САД-а сврстана су у четири категорије: корпоративни insider-и, изведени insider-и, незаконити
присвојиоци повлашћене информације (у које не спадају лица која су до
информације дошла извршењем кривичног дела), као и лица којима су
insider-и открили информацију (тзв. технички фидуцијари).22 Само корпоративни insider-и су insider-и у ужем смислу, док су сва остала лица
outsider-и који могу бити грађанскправно, управноправно и кривичноправно одговорни због злоупотребе повлашћених информација.
а) Insider-и у ужем смислу су лица која имају фидуцијарну дужност према компанији, односно према акционарима компаније према старијем схватању. Ради се о лицима која на основу свог положаја,

20
21

22
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ла 10б–5 који је усвојила Комисија за хартије од вредности и берзе (Securities and
Exchange Commission – SEC). Вид. Јoan MacLeod Heminway, „Martha Stewart: Insider
Trader?“, у: Paul U. Ali, Greg N. Gregoriou (editors), Insider Trading Global Developments and Analysis, Boca Raton, 2009, стр. 50.
Вид. E. Engle, нав. чланак, стр. 507.
Уколико постоји писмени план који се односи на трговање хартијама сачињен пре
сазнања привилеговане информације insider неће бити одговоран за трговину уз
коришћење повлашћених информација иако је поседовао исту по правилу 10б5–1.
Ibid., стр. 1353–1357.
Вид. Frank B. Cross, Robert A. Prentice, Law and Corporate Finance, CheltenhamNorthampton, 2007, стр. 142–143.
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односно сталног односа са компанијом могу доћи до повлашћених
информација. To су корпоративни insider-и, тј. директори, руководиоци
компаније (енг. officers), запослени, акционари који имају веће капитал
учешће.
б) Изведени (конструктивни) insider-и23 су преузималац емисије,
рачуновођа, ревизор, правник, консултант и друга лица која ангажује
компанија, због чега имају фидуцијарну дужност према компанији и
тиме приступ информацијама само ради користи компаније.24 Обавезе да се уздрже од трговине хартијама на које се информација односи
или да открију информацију јавности произлазе из односа поверења
и њихове обавезе да раде у интересу свог принципала. Разлика између
insider-а у ужем смислу и изведених insider-а је у другачијем карактеру њихових односа са компанијом. Изведени insider-и имају привремен
однос са компанијом, тј. ангажовани су ради конкретног посла због чега
по правилу имају увид само у податке који се односе на тај посао.
в) Незаконити присвојиоци (енг. misappropriators) су лица која користе повлашћену информацију и тиме врше повреду фидуцијарне дужности, тј. нарушавају однос поверења, према лицу које им је поверило
информацију, при чему она сама немају никакве везе са компанијом.25
Незаконити присвојилац је нпр. штампар (запослени у штампарији)
који је штампајући документа открио информацију о преузимању
компаније са којом није био ни у каквој вези. Штампар је био у односу
поверења са својим послодавцем за кога радећи је дошао до повлашћене
информације.26 Исти важи за конобарицу, таксисту или стјуардесу који
23
24
25
26

Eнг. constructive insider. Вид. S. Bainbridge, нав. чланак, стр. 25.
Вид. Мarc I. Steinberg, Understanding Securities Law, New York, 2001, стр. 302.
Вид. F. Cross, R. Prentice, нав. дело, стр. 143.
Случај Chiarella v. United States. Chiarella није проглашен одговорним, јер теорија по
којој лице има фидуцијарну дужност према извору информације није представљена
пороти. Вид. Т. Hazen, D. Ratner, нав. дело, стр. 672–679. Приликом одлучивања
поводом случаја Кјарела створен је основ за прихватање теорије проневере, тј,
незаконитог присвајања (енг. misappropriation theory) која је коначно прихваћена
у случају United States v. O’Hagen и тако заменила до тада прихваћену класичну
теорију. По класичној теoрији insider је одговоран због постојања фидуцијарног
односа између њега и компаније, односно акционара, чијим акцијама тргује. Недостатак нове теорије је да се одговорност може избећи уколико лице које је дошло
до информације открије своју намеру да тргује лицу које му је омогућило да сазна
информацију. Друга мана је што лица која су дошла до информације кривичним
делом не би била одговорна услед непостојања односа поверења између тог лица
(нпр. хакер у случају SEC v. Dorozhko) и извора. Да би се то избегло потребно је
усвојити варијанту теорије проневере по којој трговина уз коришћење повлашћене
информације представља превару инвеститора (енг. fraud on investors). Конгрес
је усвојио овај приступ у одељку 20А, давши право на подизање приватне тужбе
инвеститорима који су трговали истовремено када и insider. У августу 2000. год.
усвојено је правило 10б5–2 којим је решена дотадашња дилема да ли је однос мужа
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би чули разговор између лица које услужују и на тај начин дошли до
привилеговане информације.27 Ниједно од наведених лица не сматра
се правим insider-ом у америчком праву. Након усвајања алтернативне верзије теорије проневере (незаконитог присвајања) с акцентом на
превару инвеститора, фидуцијарна концепција трговине хартијама
уз коришћење повлашћених информација значајно се приближила
тржишној концепцији.
г) Лице коме је insider поверио повлашћену информацију није
insider, већ тзв. технички фидуцијар (енг. „tippee“).28 Одговорност тих
лица произлази из повреде фидуцијарне дужности од стране insider-а
који му је повлашћену информацију открио. У овом случају је важан
субјективни елемент, односно неопходно је да је „tippee“ знао или морао знати да је информација поверљива.29 Да ли је insider повредио
фидуцијарну дужност види се из чињенице да ли је имао личну корист,
директно или индиректно. Корист не мора бити новчана већ и у виду
стицања добре репутације, а тиме и веће будуће зараде.30 Уколико нема
личне користи нема ни одговорности.31

27

28

29
30
31
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и жене однос поверења. Правилом су регулисане три различите ситуације у којима
постоји такав однос: када лице које је дошло до информације пристане да исту сачува у поверењу, када лице укључено у разговор има прошлост, модел или праксу
дељења поверења због чега се очекује поверљивост, као и у случају када лице прими информацију од члана породице, осим уколико може да докаже да није знало
нити морало знати да је особа која му је поверила информацију очекивала да је оно
сачува као поверљиву. Вид. D. Nagy, нав. чланак, стр. 1335, 1340–1344, 1359–1360.
Cлучај United States v. O’Hagen. Џејмс О’Хаген је био партнер у адвокатској
канцеларија Dorsey и Whitney у Минеаполису. У јулу 1988. год. компанија Grand
Metropoliten PLC (у даљем тексту ГМ) са седиштем у Лондону ангажовала је
канцеларију Дорси и Витни као локалног консултанта да би је заступала због
планиране понуде за преузимање Пилзбури компаније (Pillsbury Company). О’Хаген
није радио на том послу. Дорси и Витни су престали да заступају ГМ у септембру
1988., после чега је у октобру ГМ званично објавио понуду за преузимање. О’Хаген
је у августу почео да закључује куповне опцијске уговоре. До септембра је имао
2.500 „куповних опција“ и 5.000 обичних акција Пилсбури компаније које је купио
по цени нижој од 39$. Када је после објављивања понуде за преузимање цена акција
скочила на 60$, продао је „куповне опције“ и обичне акције и тиме зарадио више
од 4.300.000$. О’Хаген је био одговоран за кршење одељка 10б и правила 10б–5 јер
је „проневерио“ повлашћену информацију нарушивши однос поверења са извором
информације. Вид . Т. Hazen, D. Ratner, нав. дело, стр. 679–683; вид. и мишљење
Врховног суда САД-а, доступно на адреси: http://www.law.cornell.edu/supct/html/96842.ZO.html, 27.2.2010.
Енг. technical fiduciaries. Вид. William F. Highberger, „Common Law Corporate Recovery for Trading on Non-Public Information“, Columbia Law Review, Vol. 74, No. 2, 1974,
стр. 284.
Вид. Т. Hazen, D. Ratner, нав. дело, стр. 674, фн. 12.
Ibid., стр. 686.
Случај Dirks v. SEC. Вид. ibid., стр. 683–690.
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IV Закључак
Број лица која су у поседу повлашћене информације може се неограничено повећавати. Питање је до када је информација нејавна уколико постоји више од једног, два или десет лица којима је прослеђена
(„tippees“). Није ли информација у међувремену постала јавна? У америчком праву одговор на ово питање не налази се у броју лица или неком
другом објективно мерљивом критеријуму, већ у постојању фидуцијарне
дужности лица према компанији и односу поверења између лица које је
дошло до повлашћене информације и лица које му је открило исту (извор). Решење ваља тражити у сваком случају појединачно, а то је посао
суда.
Некада није једноставно препознати ни саму повлашћену информацију као такву. Потребно је правити разлику између повољне и неповољне повлашћене информације. Само повољна повлашћена информација
је такве природе да треба забранити њено коришћење у циљу стицања
личне добити. Коришћење неповољне повлашћене информације има
значајније позитивне него негативне ефекте. Избегавање губитака лица
која тргују хартијама од вредности је мала цена за општедруштвену корист која из тога произлази, као што је откривање преваре инвеститора.
Случај Dirks v. SEC је то показао и дао повод за осмишљавање нових идеја
за побољшање постојеће законске регулативе.
У праву САД-а појам insider-а је врло узак. Потребно је правити разлику између insider-а у ужем смислу (прави insider-и) и свих других лица,
тј. outsider-а, у америчком праву. Оutsider-и нису insider-и, већ лица која
поседују повлашћену информацију и могу одговарати исто као insider-и
у одређеним случајевима. Важно је нагласити да америчко право више
не прихвата фидуцијарни приступ одговорности у чистом облику. Током
времена концепт се толико развио да данас има примесе чисто тржишног приступа. Врховни суд је врло опрезан, увек покушава да пронађе
решење у постојању и повреди фидуцијарне дужности, али се не либи да
јасно каже да је од изузетне важности заштита инвеститора од преваре,
што је суштина тржишног приступа.
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ABOUT THE CONCEPT OF INSIDER IN THE LAW OF
THE UNITED STATES OF AMERICA
Summary
Solutions reached by the Supreme Court of the United States of America
(USA), creating various theories of insider liability, affected the legislation of
countries world-wide to a large extent. Lately, even USA does not accept pure
fiduciary protection approach in the field of insider trading. Decisions of the
said Court are even today an inspiration for new ideas and specific proposals
for amendments to legal solutions. The author points out current problems
in defining the concept of insider and inside information in practice. The
importance of distinguishing positive from negative inside information and
existing or non-existing needs to sanction using information depending on the
type, is emphasized. Analyzing all categories of persons who may be subject to
legal liability as insiders, the author comes to the conclusion who may really be
considered as insider in the law of USA.
Key words:
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Вања СЕРЈЕВИЋ
судијски помоћник Привредног суда у Нишу

КОНТРОЛА ЗАКОНИТОСТИ ПОСЛОВАЊА
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА И ЛИЧНА
ОДГОВОРНОСТ ДИРЕКТОРА (УПРАВЕ) ДРУШТВА
Резиме
Предмет ауторовог истраживања је одговорност директора
(управе) привредног друштва за преварно и незаконито пословање. У
том смислу, рад садржи приказ основних обавеза директора које су прописане законским одредбама, и то: Закона о привредним друштвима, Закона о стечају и других закона. Повреде ових обавеза су кривична дела,
привредни преступи и прекршаји којима се нарушава општи интерес
(нпр. интереса добављача, радника, потрошача, друштва као целине).
Анализом предметних законских одредаба, аутор скреће пажњу
на важан недостатак Закона о привредним друштвима – непостојање
целовитог процесног и институционалног механизма за спровођење
ликвидације привредног друштва у јавном интересу.
Коментари и сугестије дати у раду у складу су са принципима
владавине права и социјално одговорног корпоративног управљања, које
аутор професионално заступа и подржава. И поред тога, она закључује
да строгост у примени права није себи циљ. Примена прописа има много шире импликације и судија мора бити способан да процењује сврху
норме и последице њене непосредне примене, као и да пажљиво одмерава
околности примене норме. Разумна примена права треба да „охрабри“
предузетништво, засновано на објективној и пажљивој пословној процени у складу са принципима социјално одговорног управљања.
Kључне речи: директори, управа, привредно друштво, одговорност,
јавни интерес, ликвидација.
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I Увод
У савременој теорији и пракси пословног права постоји дихотомија
аналитичко-синтетског и телеолошког објашњења природе права директора (управе) привредног друштва на управљање (представљање,
заступање, доношење пословних одлука, пословног плана и политике
развоја привредног субјекта).1 Једна група академика и судија привредних судова заступа гледиште о аутономији (суверености) права директора, која произлази из слободе предузетништва. Према том схватању,
аутономија статутарних права управе привредног субјекта ограничена
је императивним законским одредбама и правима других. Друга група
заступа гледиште о правима директора као привилегији, наглашавајући
да су статутарна права управе ограничена обавезом директора (управе)
да у њиховом коришћењу воде рачуна о ужем и ширем јавном интересу (интересу пословних партнера, потрошача, интересу запослених,
друштва у целини, итд).2
Ово друго гледиште има, у последње време, све више присталица. Интерес и тежња сваког демократског и отвореног друштва је да
има социјално одговорне чланове друштва, укључујући ту и привредне субјекте. Посматрајући основне поставке и циљеве домаћих закона
– пре свега, Закона о привредним друштвима, Закона о стечају и Закона
о извршном поступку – можемо с правом закључити да постоје правни
темељи на којима се и код нас може заступати и бранити гледиште о
правима директора привредног субјекта као друштвеној привилегији.
Истовремено, присутна је јасна политичка воља усмерена ка јачању
правне државе у свим сегментима друштвеног живота, па и у сегменту
контроле законитости пословања привредних субјеката. На то указује
нови Закон о одговорности правних лица за кривична дела, али и аутономна нормативна правила удружења привредника, као што је Кодекс
пословне етике, чији је доносилац Привредна комора Србије.3
Циљ овог рада је да аналитичко-синтетски и телеолошки расветли све битне одредбе Закона о привредним друштвима и Закона
о стечају, али и других домаћих закона, које пружају правни основ за
нови, рестриктивнији (тачније, потпунији) приступ у примени права.
1
2

3

172

О томе видети у књизи: Vanessa Finch, Corporate Insolvency Law – Perspectives and
Principles, 2nd edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, стр. 719–740.
О томе видети у чланку: Мирко Васиљевић, „Акционарско друштво – друштво акционара и/или носилаца других интереса/ризика“, Правни живот, бр. 12/2008, том
IV, Удружење правника Србије, Београд, 2008, стр. 5–18.
Закон о одговорности правних лица за кривична дела (Службени гласник РС, бр.
97/2008); Кодекс пословне етике (Службени гласник РС, бр. 1/2006).
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Циљ такве примене права је у контроли законитости пословања привредних субјеката и кажњавању „преступника“, као и активној примени
одредаба о непосредној (личној) одговорности чланова управе за штету.
Крајњи циљ је јачање правне државе и друштвене одговорности.
Правилна примена права, с друге стране, захтева одмеравање
супротстављених интереса и, тиме, „умеравање“ рестриктивности.
Другим речима, строгост у примени права не сме прекомерно утицати
на слободу доношења пословних одлука, тачније, не сме имати ефекат
„гушења“ предузетништва, тј. пословне иницијативе. Разумна пословна
иницијатива и са њом преузети пословни ризик не смеју бити предмет
разматрања од стране судова, још мање предмет осуде и кажњавања,
чак и ако су довели до штетних последица. Знање и разумност судије,
тако, постају одлучни инструменти налажења „праве мере“ у примени
права.

II
Генерално посматрано, може се закључити да су основни предуслови успешног пословођења привредним субјектом следећи атрибути
директора, тј. чланова управног одбора: стручност, добро познавање
прописа из области привредног (пре свега, пословног) права, етичност
и разумност пословне процене. Непостојање или недовољно коришћење
неког од ових ресурса може бити један од кључних фактора лошег
пословања, које ће фирму довести до сукоба са правним поретком или
до инсолвентности.
Сукоб са правним поретком настаје када орган управе друштва: доноси пословне одлуке са намером да оштети друге учеснике на
тржишту, било да је реч о конкурентима или добављачима; не поштује
прописане услове за обављање делатности или техничке нормативе и
стандарде; повредом прописа из области заштите потрошача или кодекса добре пословне праксе угрожава интересе и права потрошача; не
поштује прописе из области заштите животне средине, чиме нарушава природну равнотежу еко-система; не поштује прописе из области
радно-правних односа, чиме доприноси појави социјалних тензија и немира и незапослености, и тако даље. Ови, и други примери неетичког
понашања директора (чланова управног одбора) представљају разлог за
престанак привредног друштва.
Јасно је да у наведеним случајевима настаје потреба принудне
ликвидације, односно, ликвидације у јавном интересу, због чега се одлука о покретању поступка ликвидације не може препустити органи-
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ма самог друштва.4 Правно-системска недоследност и недореченост
(а тиме и неефективност) одредаба Закона о привредним друштвима
(даље у тексту: ЗПД) и Закона о стечају (даље у тексту: ЗС) у делу којим
се уређују поступак ликвидације и стечаја привредних субјеката, више
је него очигледна.5 Тако, према одредби чл. 52 тач. 9 ЗПД, предузетник се брише из регистра у случају стечаја и ликвидације. Таква одредба
је потребна и целисходна, али њена примена у пракси није обезбеђена
– институт личне управе и стечаја предузетника није регулисан Законом о стечају. С друге стране, и одредба чл. 347 ЗПД (која се односи на
ликвидацију привредних друштава) није ефективна у пракси, и то из
више разлога. Први, и основни, тиче се одсуства механизма покретања
ликвидације по службеној дужности органа који у току и/или поводом
обављања својих послова уочи повреду јавног интереса. Други разлог је
техничке природе и тиче се обавезе предлагача да предујми трошкове
поступка ликвидације, коју нико није вољан да преузме, иако у том поступку, као и у поступку стечаја, предлагач има приоритетно право на
повраћај ових средстава из стечајне/ликвидационе масе (пре свих осталих исплата).
Разлози за покретање принудне ликвидације су бројни – они су
или изричито предвиђени (набројани) у одредби чл. 347 ЗПД, или произлазе из других одредаба Закона.6 Тако, примера ради, у чл. 347 ЗПД
предвиђени су следећи разлози за престанак друштва покретањем поступка ликвидације: ако му је изречена мера забране обављања делатности због тога што не испуњава услове за обављање делатности, а у року
одређеном у изреченој мери не испуни те услове, односно, не промени
делатност (чл. 347 тач. 1); ако се број оснивача, односно чланова привредног друштва, осим код акционарског друштва и друштва са ограниченом одговорношћу, сведе на један, а у року од шест месеци, ако
овим законом није друкчије уређено, регистру се не пријави нови члан
(тач. 4); ако није организовано у складу са овим законом (тач. 5); ако
не обавља делатност дуже од две године непрекидно (тач. 6); у случају
ништавости оснивања друштва у складу са законом (тач. 7).
4

5
6
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Термин „друштво“ ће у даљем тексту послужити као генерични појам за све облике обављања привредне делатности – предузетнике, привредна друштва, задруге и
јавна предузећа.
Закон о привредним друштвима (Службени гласник РС, бр. 125/2004); Закон о
стечају (Службени гласник РС, бр. 104/2009).
Ликвидација привредног друштва уређена је одредбама чл. 347–365 Закона о привредним друштвима. У чл. 345 ЗПД набројани су основи престанка акционарског
друштва. Сходно чл. 345 тач. 6 ЗПД, друштво престаје и у „другим случајевима
утврђеним законом и оснивачким актом друштва који су наведени као основ за
престанак друштва“.
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У раду ће бити речи о свим могућим случајевима принудне
ликвидације који проистичу из непоштовања одредаба ЗПД. Међутим, не
треба изгубити из вида ни шири смисао одредбе чл. 345 тач. 6 ЗПД, која
упућује на могућност престанка а.д. и „у другим случајевима утврђеним
законом“. Треба, наиме, сматрати да термин „закон“ у овој одредби подразумева све остале законе, поред ЗПД, који регулишу одређени, на дати
случај применљиви, сегмент привредног живота.
Један од веома битних основа за покретање принудне ликвидације
(од стране суда, а на захтев мањинских акционара/чланова друштва) предвиђен је у чл. 346 у вези чл. 183 ЗПД. Разлози из којих се може
поднети захтев суду за престанак друштва односе се на нестручни и/
или несавесни рад управе друштва, али и друге, непремостиве проблеме у структурно-организационим и функционалним односима управе друштва, с једне стране, и власника капитала, с друге стране. То су
следећи проблеми (чл. 346 ст. 1 тач. 1–4 ЗПД): 1) чланови управног одбора друштва не могу да воде послове друштва, било због поделе или
других разлога, а акционари друштва не могу да прекину блокаду, тако
да се послови друштва не могу више водити у интересу акционара
друштва; 2) акционари су блокирани у одлучивању и на најмање две
узастопне годишње скупштине не успевају да изаберу чланове управног
одбора, тако да се послови друштва не могу водити у интересу друштва;
3) чланови управног одбора, као и других органа друштва, делују противзаконито, непоштено или преварно према акционарима који подносе такав захтев; 4) имовина друштва се расипа и умањује. Захтев суду
за престанак друштва покретањем принудне ликвидације из наведених
разлога могу поднети само мањински акционари са најмање 20% основног капитала. На основу слободне судске процене, у случају отклоњивих
недостатака, суд може, уместо покретања поступка ликвидације за престанак друштва, наложити једну или више мера са роком за отклањање
неправилности од најдуже годину дана, а нарочито: разрешење било ког
члана управног одбора, избор члана управног или извршног одбора,
именовање привременог заступника друштва, ревизију рачуноводствених извештаја и друге мере (чл. 346 ст. 4 ЗПД).
Међу набројаним мерама које суд може изрећи у циљу отклањања
уочених неправилности, посебну важност има именовање привременог заступника друштва. Иако је овај инструмент интервенције суда
применљив у почетној фази организационих и/или финансијских проблема друштва, и у домаћој пословној пракси често потребан и користан, готово да се и не примењује.7 Не примењује се чак ни у неким очи7

Готово једини случај именовања привременог заступника у пракси јавља се као
последица Законом предвиђене обавезе у случају раскида уговора о купопродаји
друштвеног капитала. Обавеза је Агенције за приватизацију да, у таквим
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гледним случајевима грубог кршења основних људских права од стране
управе друштва, као што су: право на једнаки и правични третман (забрана дискриминације – чл. 21 Устава РС) и право на рад (чл. 60 Устава
РС). Право на рад, у смислу одредбе чл. 60 ст. 4 Устава, предвиђа: право
на поштовање достојанства своје личности на раду, безбедне и здраве
услове рада, потребну заштиту на раду, ограничено радно време, дневни и недељни одмор, правичну накнаду за рад и на правну заштиту за
случај престанка радног односа.
Непосредност примене Уставом зајемчених људских права (чл. 18
ст. 1 Устава) указује на потребу заштите јавног интереса (појединачни
интерес јемчен Уставом постаје јавни интерес). Заштита индивидуалних људских права је примарни циљ сваке демократски уређене државе
која своју функционалну организацију заснива на принципу владавине
права. Из те потребе проистиче обавеза државе да омогући ефикасну
правну заштиту свим субјектима чија су индивидуална или колективна
права и интереси угрожени или повређени.
Јасно је, дакле, да право на подношење захтева из чл. 346 ЗПД треба дати и запосленима у друштву (квалификованој већини запослених,
репрезентативном синдикату), али и повериоцима друштва (већинским
повериоцима необезбеђених потраживања), као и свим државним органима који су, у обављању својих редовних дужности, уочили противзаконите, непоштене или преварне радње управе друштва.
Кључни правно-системски недостатак ЗПД у делу којим се уређује
поступак ликвидације, видљиво проистиче из одредбе чл. 348 ст. 1
ЗПД: „Ликвидација привредног друштва спроводи се одлуком ортака,
чланова или акционара...“ Уређен је, дакле, само поступак добровољне
ликвидације друштва, док принудна ликвидација у јавном интересу
остаје без процесно-институционалне правне заштите, а тиме, практично, и без икаквог реалног ефекта у стварном животу. Из претходно
датог коментара одредбе чл. 346 ЗПД, јасно је да је чак и тај покушај
уређења принудне ликвидације друштва остао безуспешан – због своје
фрагментарности и осталих изнетих разлога неефикасности.

III
У овом делу рада посветићемо се осталим случајевима принудне
ликвидације који проистичу из основних одредаба ЗПД, као и његових
случајевима, именује привременог заступника, који ће управљати имовином и
пословима друштва до продаје акција пренетих Акцијском фонду. Приметно је,
међутим, да чак ни овај обавезни случај именовања привременог заступника не
даје позитивне резултате у пракси, због атмосфере неповерљивости и нерешених
статусних спорова и спорова о испуњавању обавеза из уговора о купопродаји
друштвеног капитала.
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одредаба о непосредној одговорности директора и других лица која
имају обавезе према друштву.8
Прва група разлога која даје повода покретању принудне (судске)
ликвидације/стечаја односи се на делатност друштва (чл. 5 ЗПД). Разлози за престанак друштва су: обављање законом забрањене делатности,
обављање делатности без прописане потребне сагласности или дозволе
надлежног органа, обављање делатности у неодговарајућој правној форми. Такође, разлог за престанак друштва може бити и неиспуњавање
услова у погледу техничке опремљености, заштите на раду и заштите и
унапређења животне средине и др. прописаних услова (чл. 6 ЗПД).
Један од набројаних разлога за престанак друштва – обављање незаконите делатности или делатности супротне јавном интересу – истовремено је предвиђен и као разлог ништавости регистрације оснивања
друштва (чл. 11 ст. 2 тач. 2 ЗПД). Овај разлог подводи се под чл. 347 тач.
7 ЗПД – представља аутоматски повод за ex offo покретање поступка
принудне ликвидације/стечаја друштва. Једини претходни услов техничке природе тиче се обавезног уписа ништавости регистрације оснивања
друштва у одговарајући регистар, сходно Закону о регистрацији привредних субјеката.
Остале неправилности у вези са делатношћу друштва подводе
се под чл. 347 тач. 1 ЗПД, тачније, не производе аутоматски разлог за
престанак друштва. Радије, бар када је реч о отклоњивим недостацима, представљају основ за изрицање мере забране обављања делатности
или отклањања уочених неправилности. Тек пошто у року одређеном
у изреченој мери (који не би требало да буде дужи од 90 дана, према
аналогији са одредбом чл. 11 ст. 3 ЗПД) друштво не испуни предвиђене
услове за обављање делатности, настаје основ за покретање поступка
принудне ликвидације/стечаја.
У случају постојања неког од разлога ништавости друштва, треба
нагласити важност одредбе чл. 11 ст. 5 ЗПД о солидарној одговорности оснивача за намирење потраживања поверилаца друштва. Нажалост, у пракси ова одредба не остварује свој циљ, пре свега, због неинформисаности субјеката на које се те одредбе односе. Код значајног
броја средњих и малих предузећа (СМП), директори немају потребну
8

То су, истовремено, и разлози за покретање стечајног поступка по службеној дужности, ако предлагач има несумњиве доказе о инсолвентности друштва. Одредбом чл. 40 ст. 6 претходног Закона о стечајном поступку (Службени гласник РС,
бр. 84/2004 и 85/2005) прописано је да надлежни јавни тужилац може да покрене стечајни поступак ако учини вероватним да је стечајни дужник неспособан за
плаћање, а има основа за сумњу да је његова неспособност плаћања повезана са
извршењем кривичног дела које се гони по службеној дужности. Нажалост, ова
одредба је изостављена у новом Закону о стечају (види: чл. 55 ЗС).

177

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Право и привреда

стручност, нити професионално искуство потребно за рационално
пословођење фирмом. У још већој мери, недостаје познавање корисних
механизама превенције и ex post правне заштите повређених права и
интереса.
Следећи битан инструмент правне заштите поверилаца друштва предвиђен је у чл. 15 ЗПД – „Злоупотреба правног лица“. У правној
теорији овај институт се још назива и „пробој правне личности“ (енг.
lifting the veil), јер подразумева непосредну-личну одговорност чланова
друштва са ограниченом одговорношћу за обавезе друштва. Таква одговорност настаје када командитори, чланови и акционари злоупотребе друштво за незаконите или преварне циљеве или ако са имовином
друштва располажу као са сопственом имовином, као да привредно
друштво као правно лице не постоји.
Проблеми у примени ове одредбе у пракси, међутим, нису занемарљиви. Прво, требало је одредити и личну одговорност директора,
одн. чланова управног одбора друштва, а не само оснивача, тј. чланова
друштва. Друго, нису јасно опредељени критеријуми за утврђивање одговорности и врста поступка, а тиме и надлежност суда за утврђивање
злоупотребе. Правна формулација одредбе чл. 15. ЗПД указује да је
реч о одговорности по основу кривице („злоупотреба“, „незаконити“
циљеви, „превара“). Из такве формулације би се могло закључити да је
надлежни суд за утврђивање одговорности – основни суд у кривичном
поступку – који, у складу са правилима Законика о кривичном поступку, може одлучити и о имовинско-правном захтеву оштећених лица.
Кривична пријава се може поднети само за дело које је као кажњиво
прописано Кривичним закоником РС. Одговорност по основу злоупотребе правног лица могла би се, тако, подвести под кривична дела
против привреде, предвиђена у чл. 234–237, чл. 238, 241–243 КЗ РС. У
случају да су злоупотребом правног лица повређена права запослених у
друштву, могла би се, кумулативно, захтевати и одговорност по основу
почињених кривичних дела против права по основу рада (чл. 163–169
КЗ РС).
Јасно је да оваква неодређеност у регулисању овог, и те како важног института правне заштите, није одржива. Имајући у виду упоредну
правну регулативу и судску праксу, можемо закључити да је потребно
прецизно и шире уредити питање надлежности и поступка утврђивања
одговорности.9 Мишљење је аутора да нема никаквих сметњи да при9
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Аутор је, пре свега, имао у виду енглеско право, тачније, следеће прописе:
Стечајни закон из 1986. године (Insolvency Act) и Компанијски закон из 2006. године (Companies Act). Тако, у енглеском праву постоји јасно подвајање преварног
пословања (fraudulent trading) од непрописног пословања (wrongful trading). Преварно пословање прописано је у sec. 213 Insolvency Act 1986, sec. 993 Companies Act 2006,
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вредни суд, у случајевима очигледне злоупотребе правне личности, у
поступку стечаја или извршном поступку утврди постојање личне и солидарне одговорности чланова и директора (чланова управног одбора)
за обавезе друштва. У случају преварног пословања, суд би постојање
одговорности утврђивао применом „субјективног“ критеријума, док
би се утврђивање непрописног пословања заснивало на примени
„објективног“ критеријума чији су елементи разрађени у чл. 32 ЗПД.
Такође, требало би, по угледу на енглеско право, институт пробоја
правне личности проширити личном одговорношћу директора de lege,
али и директора de facto, тј. директора „из сенке“.
Објективни приступ утврђивању одговорности директора и осталих лица која имају дужности према друштву (чл. 31 ЗПД) заснива се
на тесту пажње и правилне пословне процене „доброг привредника“
који извршава своје послове савесно, у разумном уверењу да делује у
најбољем интересу привредног друштва (чл. 32 ЗПД). Такође се заснива на објективним тестовима лојалности према привредном друштву,
као и посебних дужности лица са личним интересом (чл. 33 ЗПД). Лица
са личним интересом набројана су у чл. 34 ЗПД. То су лица која имају
дужност према друштву (чл. 31 ЗПД) или чланови њихове породице,
када су та лица: 1) уговорна страна у правном послу са привредним
друштвом; 2) у финансијском односу са лицем из правног посла или
радње које закључује уговор са привредним друштвом или које има
финансијски интерес у том послу или радњи, по основу којих се разумно може очекивати да утичу на његово поступање супротно интересу
привредног друштва; 3) под контролним утицајем стране из правног
посла или радње или лица које има финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати да утичу на његово
поступање супротно интересу привредног друштва.
sec. 9–10 Fraud Act 2006. Заснива се на принципу одговорности по основу кривице
– свесне намере управе да се оштете необезбеђени повериоци друштва. Последице
су двојаке – у виду судске одлуке којом се обавезују директори (чланови управног
одбора) да надокнаде штету из личне имовине, и то у поступку заштите колективних интереса класе поверилаца у стечајном поступку; као и у виду кривичне
одговорности која се утврђује у кривичном поступку.
С друге стране, непрописно (wrongful) пословање уређено је у sec. 214 Insolvency Act
1986. Одговорност за непрописно пословање (изван домета кривичне одговорности) има основ у повреди принципа разумне пословне процене директора просечних способности у датим околностима, одн. пословне процене „са пажњом доброг
привредника“. Последица је у обавези директора (управе) да стечајну масу увећају
средствима из личне имовине, у висини штете коју су непрописним пословођењем
нанели повериоцима друштва. Одговорност је овде субјективно проширена и на
тзв. директоре „из сенке“, чија је дефиниција дата у sec. 251 Insolvency Act 1986 – то
су лица у складу са чијим налозима или инструкцијама de lege директори доносе
пословне одлуке.
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Дужност лојалности лица са личним интересом према друштву
заснива се на поштовању забрана прописаних у чл. 33 ст. 2 ЗПД: да не
користе имовину привредног друштва у личном интересу; да не користе
повлашћене информације и не злоупотребљавају позиције у друштву за
лично богаћење; да не користе пословне могућности друштва за своје
личне потребе, и слично. Такође, дужност лојалности ових лица подразумева њихову обавезу да пријаве друштву посао из сукоба интереса,
ради одобрења (чл. 35 ЗПД). Одобрење правног посла из сукоба интереса има екскулпирајуће дејство – лице са личним интересом у правном
послу није одговорно за штету која произиђе из сукоба интереса, под
условом из чл. 35 ст. 2 ЗПД.
Основни недостатак ових одредби је у томе што је право на накнаду штете подношењем деривативне тужбе дато само члановима и
акционарима са најмање 5% основног капитала друштва, а не и повериоцима друштва. Враћајући се овде на одредбу чл. 15 ЗПД, примећујемо
још један системски недостатак уређења института злоупотребе правне
личности – не само што није одређена врста поступка и процесни механизми утврђивања одговорности чланова друштва, није утврђена ни
временска граница остваривања права поверилаца. Тај период је одредив када је реч о кривичној одговорности, у складу са правилима ЗКП
о застарелости права на кривично гоњење. С друге стране, право на
подношење деривативне тужбе од стране чланова друштва и акционара
застарева истеком рока од 60 дана од дана сазнања за учињену повреду,
односно, три године од дана учињене повреде (чл. 37 ст. 2 ЗПД).
Закључак је аутора да треба отклонити негативне последице суженог ефекта одредаба чл. 31–42 ЗПД које право на правну заштиту пружају
само члановима и друштву (уређивањем инструмената индивидуалне
и деривативне тужбе), али не и оштећеним повериоцима. До тада, повериоцима остаје ограничена могућност употребе института побијања
правних радњи, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. Истовремено, има места и за „преуређење“ одредаба о одговорности
лица која имају дужности према друштву. Иако права по основу одговорности ових лица за штету припадају друштву, треба имати у виду да
у периоду финансијске кризе друштва (претеће или постојеће неликвидности и инсолвентности) примарни значај има интерес поверилаца, а не
интерес друштва. У таквим околностима, ризик погрешне или злонамерне пословне одлуке теже погађа повериоце друштва него његове чланове
(акционаре). Зато је потребно проширити личну одговорност лица из чл.
31 ЗПД и у односу на повериоце друштва, али не по основу права на индивидуалну тужбу, већ по основу права на колективну тужбу.
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Могло би се, на први поглед, учинити да је интерес поверилаца
друштва довољно заштићен одредбама Закона о стечају о побијању правних радњи стечајног дужника, али то није тако. Институт побијања правних радњи стечајног дужника заснива се на принципу привилеговања
појединих поверилаца у односу на друге повериоце. У случају повреде дужности лица из чл. 31 ЗПД, није реч о повреди принципа
недискриминације припадника једне интересне групе, већ о повреди принципа недискриминације између различитих интересних група (класа).
Лица која имају дужности према друштву чине једну класу, остали чланови, одн. акционари друштва чине другу класу, повериоци обезбеђених
потраживања чине трећу класу, повериоци необезбеђених потраживања
четврту класу, запослени у друштву пету класу, и тако даље.10
Закон није решио проблем тзв. „Феникс“ компанија (енг. „Phoenix
syndrome“, „Phoenix companies“), које су прилично одомаћене у нашој
пословној пракси. Уочљиви су, наиме, примери оснивања новог привредног друштава „на згаришту“ банкротиране фирме, преузимањем у
целости или у препознатљивом делу пословног имена те фирме. Таквој
пракси, неретко, претходи одлив, одн. преливање имовине презадуженог
друштва у новоосновано друштво. Требало би, стога, у ЗПД и ЗС унети
одредбе по угледу на чл. 216 и 217 енглеског Закона о стечају.11 Тачније,
треба предвидети забрану директору (члану управног одбора) стечајног
дужника да оснива или буде члан управе у друштву које користи исто
или слично пословно име имену стечајног дужника у периоду од 5 година
од дана покретања стечајног поступка. Наведена обавеза је у енглеском
закону проширена и на претходне директоре стечајног дужника (који су
ту функцију обављали у периоду од годину дана пре покретања стечаја).
Одговорност за непоштовање прописане забране је грађанска и кривична. Грађанска одговорност подразумева личну одговорност директора за
обавезе „новог“ друштва.12 У случају „скривљеног“ стечаја, ову забрану у
енглеском праву замењује мандаторно изрицање директору мере забране
обављања делатности, која може трајати и до 15 година.13

IV
У претходном делу рада било је речи о општим разлозима за престанак друштва, било због повреде јавног интереса, било због повреде
10
11
12
13

Редослед класа овде није дат по принципу приоритета интереса, већ по принципу
обичног набрајања у циљу илустрације.
Sec. 216 and 217 (UK) Insolvency Act 1986.
V. Finch, нав. дело, стр. 703.
Sec. 6 Company Directors’ Disqualification Act 1986 (CDDA).

181

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Право и привреда

интереса и права поверилаца. Овде ћемо указати на најважније облике
непрописног пословања које, као такво, објективно проистиче из повреде (намерне или случајне) појединачних, јасно и прецизно дефинисаних
законских обавеза управе друштва. У таквим случајевима лична одговорност управе је крајње објективизирана. Нема потребе за оценом да
ли је конкретна пословна одлука разумна или не. Довољно је, на основу
непосредних доказа, закључити да је она супротна императивним законским одредбама.
Прва група обавеза органа друштва, чије непоштовање може
угрозити финансијску стабилност (ликвидност и солвентност) друштва
и довести до непосредне личне одговорности директора за причињену
штету, односи се на ограничења плаћања и стицања сопствених удела/
акција. Те су обавезе прописане у чл. 121, 133, 217, 220 и 230 ЗПД. Њима
је предвиђена забрана исплате привремених дивиденди и дивиденди и
осталих плаћања, као и стицања сопствених акција уз плаћање, уколико би то угрозило структуру основног капитала друштва, тиме што би
његов износ пао испод законом прописаног минимума. Непоступање у
складу са овим одредбама повод је личној одговорности чланова и акционара и чланова органа друштва за штету услед забрањених исплата (чл. 134 и 231 ЗПД). Одговорност директора или чланова управног
одбора друштва је објективна, док одговорност чланова/акционара
укључује субјективни елемент свести – да је знао или је, према околностима случаја, могао знати да су исплате које је примио од друштва
забрањене.
Обавеза одржавања основног капитала акционарског друштва је
у Европској унији, у начелу, уређена на јединствен начин Директивом
77/91/ЕЕC од 13. децембра 1976. о координацији инструмената заштите
интереса чланова отворених акционарских друштава и других лица у
погледу одржавања и промене основног капитала тих друштава, као и
Директивом 2006/68/ЕC од 6.9.2006. год. о изменама и допунама прве
директиве.14 Посебно је, у том смислу, значајна одредба чл. 17 Директиве,
у којој је предвиђено обавезно сазивање скупштине акционара у случају
озбиљног смањења основног капитала, ради одлучивања о покретању
14
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Second Council Directive of 13 December 1976 on coordination of safeguards which,
for the protection of the interests of members and others, are required by Member States
of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty,
in respect of the formation of public limited liability companies and the maintenance
and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent (77/91/
EEC), Official Journal of the European Communities (OJ), L 26, 31.1.1977, стр. 1–13.
Directive 2006/68/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September
2006 amending Council Directive 77/91/EEC as regards the formation of public limited
liability companies and the maintenance and alteration of their capital, Official Journal of
the European Communities, (OJ), L 264, 25.9.2006, стр. 32–36.
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поступка ликвидације/стечаја друштва, или предузимања других мера.
У нашем ЗПД, обавезно сазивање скупштине акционара (чланова доо)
прописано је у чл. 114, 233 ст. 5 и чл. 280, али уз озбиљну редакцијску
грешку, која наведену одредбу чини нејасном и неприменљивом.15
Следеће ограничење исплате акционарима предвиђено је у чл. 268
ст. 3 ЗПД: „У случају смањења основног капитала у редовном поступку отвореног акционарског друштва, исплате акционарима могуће су
по протеку 90 дана од друге објаве уписа те одлуке у регистар и после
пружања обезбеђења или подмирења потраживања повериоцима који
су благовремено пријавили потраживања.“ Јасно је да у случају исплате
супротно наведеној забрани, настаје основ директне одговорности акционара и директора (чланова управног одбора) друштва за штету, у
смислу чл. 231 ЗПД.
У вези са тим, могу се поставити следећа питања: Ко је титулар
права на накнаду штете и у ком поступку (по ком процесно-правном
механизму), као и у ком временском периоду? У случају кршења забране
исплате из чл. 268 ЗПД, јасно је да су повређени интереси поверилаца,
па су они титулари права на накнаду штете, уколико нису добили тражено испуњење или обезбеђење својих потраживања у року од 90 дана
од дана друге објаве регистрације одлуке о смањењу капитала. Надлежни суд за решавање о захтеву за накнаду штету је привредни суд, а временско ограничење права на подношење тужбе је прописано општом
одредбом чл. 47 ст. 2 ЗПД о застарелости потраживања поверилаца (180
дана од дана сазнања за разлог подношења тужбе, три године од дана
престанка друштва или од дана престанка својства члана и акционара).
У случају повреде забране плаћања из чл. 133, 217 и 230 ЗПД, није
јасно одређена одговорност акционара и органа управе. Вршење исплата супротно ограничењима плаћања је, према одредби чл. 450 ст. 1 тач.
11 ЗПД, привредни преступ привредног друштва и одговорног лица у
друштву. Јасно је да одговорност није само привредно-казнене природе, већ и грађанско-правне. Овде не може бити само речи о грађанскоправној одговорности према друштву (на шта упућују одредбе чл.
134 и 231 ЗПД), већ и о непосредној одговорности за накнаду штете
причињену повериоцима друштва. Такође, реч је о објективној одговорности управе и субјективној одговорности акционара. Право да се захтева накнада штете застарева у року предвиђеном у чл. 47 ст. 2 ЗПД.
Практичан проблем у остваривању наведених права поверилаца
произлази из (не)доступности информација о финансијском пословању
15

О томе видети у чланку: Вања Серјевић, „Инструменти заштите мањинских акционара и поверилаца отворених акционарских друштава у погледу одржавања и
промене основног капита (Директива ЕУ 77/91/ЕЕЦ)“, Европско Законодавство, бр.
17–18/06, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 2006, стр. 10.
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друштва. Тај проблем је могуће превазићи код отворених акционарских друштава, контролом финансијских извештаја чије је објављивање
по закону обавезно. У том смислу, важан је извештај ревизора, који
је друштво дужно обезбедити сходно чл. 37 Закона о рачуноводству и ревизији (у даљем тексту: ЗРР).16 Код друштва са ограниченом
одговорношћу и затвореног акционарског друштва, извор информација
је, такође, извештај ревизора, уколико је реч о средњим и великим правним лицима, или о малим правним лицима која јавном понудом издају
хартије од вредности или чијим се хартијама тргује на организованом
тржишту хартија од вредности (чл. 37 ст. 1 ЗРР). Према одредби чл. 34
ЗРР, обрађени подаци извештаја на основу којих се сагледавају резултати пословања и финансијски положај привредних субјеката – јавни су и
доступни свим правним и физичким лицима.
Следеће питање је везано за природу права на накнаду штете од
управе – да ли је реч о индивидуалном или колективном праву поверилаца. Наш ЗПД не познаје процесни инструмент колективног судског
остваривања права једне интересне групе (нпр. групе поверилаца), осим
колективног намирења у поступку ликвидације. ЗС, с друге стране,
уређује судски поступак колективног намирења поверилаца стечајног
дужника, али не уређује питање активне страначке легитимације поверилаца, као класе, у поступцима по тужби за накнаду штете против
директора и чланова управног одбора стечајног дужника, одговорних
за ту штету. У стечајном поступку, обим заштите ових права зависи
искључиво од процене и стручности стечајног управника.
Исплате извршене супротно закону доводе до смањења нето имовине друштва која, у случају пословања са губитком, може пореметити
структуру капитала. Према одредби чл. 274 ст. 1 ЗПД, у случају смањења
основног капитала испод прописаног минимума, покреће се поступак
ликвидације или стечаја друштва у складу са законом. Питање практичне
ефективности ове одредбе, такође, може бити предмет критичке оцене.
Обавеза одржавања вредности основног капитала уређена је у чл. 236 у
вези чл. 114 ЗПД. У ставу 2 тог члана предвиђено је да у случају пада
вредности нето имовине испод законом прописане минималне вредности
основног капитала, а.д. (доо) има обавезу да повећа капитал до те вредности у року од 6 месеци од дана смањења, или да промени правну форму
друштва. У супротном, покреће се поступак ликвидације. У претходном
делу рада указано је на непостојање процесно-институционалног механизма за покретање и вођење поступка ликвидације у јавном интересу. Та
примедба важи и у овом случају.
Као што је већ речено, једини начин да се уоче неправилности
у финансијском пословању друштва јесте у контроли финансијских
16
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извештаја. Целисходност те контроле зависи од више фактора које ћемо
овде, због ограниченог оквира рада, само поменути: 1) тачност фин.
извештаја (независност, стручност и етичност ревизора, правилна примена МРС); 2) контрола тачности фин. извештаја, правилно утврђивање
вредности акција и друге имовине у складу са законом (чл. 313 ст. 1 тач.
1 и 10 ЗПД); 3) пуноважна одлука скупштине акционара о усвајању фин.
извештаја, извештаја о пословању и извештаја ревизора (чл. 291 и чл.
304 ЗПД). Додатни инструмент контроле пословања и заштите интереса
мањинских акционара обезбеђен је преко института „стручног повереника“ у чл. 334–336. ЗПД.
Посебан вид одговорности директора и чланова управног одбора прописан је у чл. 371–375 ЗПД – одговорност за штету причињену
контролисаном друштву. Није, међутим, уређено питање одговорности
групе (а тиме и личне одговорности управе) за спољни дуг, односно,
одговорности према повериоцима члана групе.17 То питање је изузетно
актуелно, чак и на нивоу међународних форума за унификацију трговинског права.18

V
У наредном делу рада биће речи о неким специфичним облицима
непосредне одговорности лица са посебним овлашћењима у поступку
реорганизације и банкротства привредног друштва.
Први се тиче одговорности за правилно утврђивање сразмере
акција или удела у поступку реорганизације стечајног дужника статусном променом или конверзијом потраживања у капитал друштва.
Статусна промена је једна од могућих мера за реорганизацију стечајног
дужника, сходно чл. 157 ст. 1 тач. 15 Закона о стечају. Опште одредбе ЗПД о ограничењима спровођења поступка статусне промене, као
ни одредбе о посебној заштити права поверилаца (чл. 395–7), нити
одредбе чл. 380 и 378 ст. 5 ЗПД, не могу важити у случају предузимања
статусне промене у поступку реорганизације стечајног дужника, па
је неопходно то ограничење примене унети у текст закона. У вези са
могућом одговорношћу стечајног управника за правилно спровођење
17

18

О томе види у: Александар Ћирић, „Мултинационална предузећа и off-shore
компаније“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, 2007, Том 4 бр. 12
(2007), стр. 117; Дара Миленовић, „Повезивање привредних друштава“, ParagrafLex
– E-press, 2009/313, објављен дана 21/09/2009 у Рубрици: VII-1 – Општи привредни
прописи/Привредна друштва.
United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Forty-second
session, Vienna, 29 June – 17 July 2009, Report of Working Group V (Insolvency Law) on
the work of its thirty-sixth session (New York, 18–22 May 2009), стр. 5–23.
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реорганизације статусном променом, треба имати у виду одредбу чл.
378 ст. 3 ЗПД: „Одлука о статусној промени не може се побијати због
утврђене сразмере акција или удела у складу са овим законом.“ Значи,
неправилности у поступку утврђивања сразмере акција или удела не
могу бити повод истицању ништавости предузете мере реорганизације.
Међутим, оне не утичу на могућност утврђивања одговорности за неправилности у спровођењу реорганизације. Та одговорност је лична и
може бити кривично-правна и грађанско-правна. Сносиће је, свакако,
лице коме је поверен посао утврђивања сразмере акција или удела, али
и стечајни управник по основу одговорности за избор (culpa in eligendo)
и пропуштање дужног надзора и контроле.
Аналогно наведеној ситуацији, до непосредне одговорности ових
лица за штету може доћи и у поступку спровођења реорганизације
конверзијом потраживања у капитал друштва. Неправилности у
спровођењу те мере имале би за последицу неједнаки (неправични)
третман ове класе поверилаца у односу на остале повериоце. С друге
стране, мера конверзије потраживања доводи до значајног финансијског
растерећења стечајног дужника, јер се његови дугови умањују за износ
конвертованих потраживања.
Други, посебно интересантан, облик одговорности директора
у поступку стечаја (банкротства) друштва тиче се статуса зајма који
директор (члан управног одбора) друштва, који је истовремено члан
доо/ад са најмање 1/10 основног капитала, одобри друштву у време пословне кризе уместо да друштву (као добар привредник) увећа основни капитал.19 Овде, заправо, и није реч о правој одговорности, већ
о губитку права на повраћај зајма у периоду од годину дана пре дана
покретања стечајног поступка. Лице које је, противно овој забрани, повратило зајам у наведеном периоду, дужно је да врати зајам, односно, да
за износ зајма обештети стечајну масу. Поред тога, уколико је то лице
по основу датог зајма имало статус обезбеђеног повериоца, долази до
законске субординације његовог потраживања. Тачније, одредбама чл.
135 ст. 1 и чл. 232 ст. 1 ЗПД предвиђено је да члан/акционар друштва
који друштву у време пословне кризе не повећа основни капитал као
добар привредник, већ друштву да зајам, може у стечајном поступку остваривати захтев за повраћај зајма само као стечајни поверилац
са необезбеђеним потраживањем. Проблем у примени ових одредаба
може настати при оцени постојања „пословне кризе“. Сматрам да тај
термин треба у тумачењу и примени изједначити појму „претеће неспособности плаћања“. Друштво у време давања зајма не мора бити
инсолвентно, чак ни неликвидно, али морају бити присутне чињенице
19
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и околности на основу којих је директор (члан управе) могао бити свестан постојања озбиљног (претећег) ризика неспособности плаћања у
ближој будућности.
Нека страна права познавала су или познају и строжији третман
права на повраћај зајма, почев од недопуштености истицања захтева
за повраћај у стечајном поступку, до изједначавања тог права (његове
конверзије) у право члана/акционара на деобу ликвидационог (стечајног
вишка).20

VI Закључак
Према чл. 10 ст. 1 Кодекса пословне етике, етичко понашање у
пословним активностима заснива се на поштовању закона, других прописа, уговора између привредних субјеката и обичаја. Забрањено је
вршење права из пословних односа противно циљу због кога је оно законом установљено или признато (чл. 12 Кодекса). Сходно чл. 66 Кодекса, привредни субјект мора својим привредним активностима да допринесе друштвеном развоју.
Анализом императивних законских одредаба ЗПД и ЗС у раду
указали смо на битне случајеве повреде дужности одговорних лица
према друштву, али и на повреде законских обавеза у корист привредног друштва, а на штету поверилаца или, чак, на штету ужег или ширег
јавног интереса.
Сви наведени случајеви законом су предвиђени разлог престанка друштва, под одговарајућим условима. Одредбама ЗПД о престанку
друштва због повреде закона или јавног интереса, међутим, није „удахнут живот“, јер није уређен процесно-институционални механизам за
покретање принудне ликвидације привредног друштва у јавном интересу. Због тога се, сасвим оправдано, може поставити и питање ефективности одредаба чл. 63–68 Закона о одговорности правних лица за
кривична дела.

20

О томе видети у чланку: Dirk A. Verse, „Shareholder Loans in Corporate Insolvency
– A New Approach to an Old Problem“, German Law Journal, Vol. 9 No 9–1 September
2008 (HTML-Offprint).
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CONTROL OF THE LEGALITY OF THE BUSINESS
ENTERPRISE TRADING AND THE PERSONAL
LIABILITY OF DIRECTORS (MANAGERS)
Summary
The focus of the author’s research is on the directors’ (managers’) liability
for fraudulent and wrongful trading. On that account, the paper encapsulates
the major mandatory duties of directors, prescribed by the statutory rules
of the Serbian Business Enterprise Act (BEA), the Insolvency Act, and other
statutes. The breaches of those duties are offenses and misdemeanors which
are prejudicial to the public interest (i.e. the interests of the suppliers, workers,
consumers, society as a whole).
Analysing the pertinent statutory provisions, the author draws attention
to the important downside of the BEA – the lack of the comprehensive procedural
and institutional mechanism for the administration of the “PIL” – public interest
liquidation, i.e. public interest winding-up.
The author’s comments and suggestions, presented in the paper, are in
line with her espousal of the principles of the rule of law and of the socially
responsible corporate governance. However, she concludes that the strictness
of the law-abiding principle is not an end in itself. It has a much broader
implication and the judge must be able to apply a “balancing approach”, i.e. a
rule of reason, in order to avoid stifling the necessary business risk associated
with entrepreneurship.
Key words:
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ПРАВИЛО ПОСЛОВНЕ ПРОЦЕНЕ
Резиме
Правило пословне процене има своје порекло (макар у облику у
којем сада постоји) у одлукама судова Савезне државе Делавер (САД).
Сврха правила је да заштити директоре привредног друштва од одговорности акционарима и привредном друштву за повреду „дужности
пажње“ при доношењу пословних одлука.
Уколико су директори своју одлуку донели у одсуству несавесности,
без сукоба интереса, на основу доступних информација, испуњеност дужности пажње неће бити испитивана и директори ће бити заштићени
од одговорности.
Разликовање стандарда понашања који се захтевају код „правила
пословне процене“ и „дужности пажње“ је од највеће важности да би се
оправдало уопште постојање правила пословне процене.
Правило има своје модификоване облике у случају доношења одлука од стране директора у условима јавне понуде за преузимање привредног друштва и у случају деривативне тужбе акционара.
У Србији је направљен покушај увођења правила пословне
усвајањем Закона о привредним друштвима (члан 32). То је разлог због
ког је потреба за разјашњењем садржине и идентификовањем поља примене правила пословне процене још и више наглашена.
Кључне речи: правило пословне процене, дужност пажње, „доктртина
уздржаности судије“, „стандард одговорности“, директор, деривативна тужба, мере одбране, правни трансплант.
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I Порекло правила
Не постоји консензус о томе када је настало правило пословне
процене (енг. the business judgment rule). Постоји мишљење да је институт настао из енглеских принципа англосаксонског права, конкретно из
случаја Charitable Corp. vs. Sutton1 (2 Atk. 400, 404 (1742), 26 Eng. Rep. 642
(Ch. 1742)), пре 260 година. Има оних који сматрају да је концепт правила настао у америчкој судској пракси пре 160 година.2
Више вере треба поклонити америчким коренима настанка института, пре свега јер га енглеско право ни дан данас не познаје у опште
признатом облику, тако да се може рећи да је правило пословне процене настало у судској пракси САД, где се пре свега развијало кроз праксу
судова једне од савезних држава, познате по томе што у њој има седиште већина корпорација које се котирају на Њујоршкој берзи – Савезне
државе Делавер. Од свог настанка до данас правило пословне процене
се прилагођавало посебним ситуацијама (модификације правила пословне процене) и добијало нове елементе садржине.
Постоји тренд правне трансплантације овог правила у различите правне системе и у различитој форми (законској, што је случај у
Аустралији или прихватањем овог правила у судској и пословној пракси). Тај тренд није заобишао ни нашу земљу, те је из тог разлога битно
дефинисати правило, пре свега се ослањајући на праксу и теорију земље
порекла правила пословне процене.

II Дужности директора и правило пословне процене
Орган чија је примарна функција управљање компанијом је борд
директора (управни одбор, board of directors или једноставно – борд).
Директори као агенти управљају туђом имовином (уговорно-заступничка природа корпорације). Лица у чијем су интересу директори
примарно дужни да раде и којима су одговорни за неиспуњење дужности су привредно друштво и његови акционари.3 Дужност рада у
1

2

3
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интересу акционара добија свој нарочити израз у случају јавне понуде за преузимање (takeover). У том случају и правило пословне процене
добија свој специфичан вид (један од случајева модификације правила
пословне процене).
Управни одбор привредног друштва постаје снажан центар моћи
у животу корпорације са сопственим интересима (нпр. интерес за
повећањем накнада члановима борда насупрот интересима акционара
за расподелу дивиденде или интересу корпорације за реинвестирање
добити).4 Из тог разлога веома је битно установити дужности које ће
директори морати да поштују ако не желе да буду изложени одговорности.
Са друге стране, превелики страх од оваквог сценарија може водити претераном ограничавању слободе деловања у условима непредвидивости тржишта где је профит корелативан ризику, који би директори,
забринути због сопствене одговорности за резултат одлуке, били обесхрабрени да предузимају, имајући у виду да је стварна штета (damnum
emergens) много лакша за доказати од изгубљене добити (lucrum cessans).
Правило пословне процене (the business judgment rule) би требало да
представља механизам коjим се може успоставити релативна равнотежа
између поменутих интереса.
Да би се правило пословне процене разумело и применило треба претходно идентификовати које су то дужности које морају бити
испуњене према друштву (и акционарима) од стране директора, да не
би били одговорни за евентуално насталу штету коју претрпи привредно друштво или његови акционари.
Две су основне дужности које директори дугују корпорацији и
акционарима, којима је деловање директора ограничено или боље рећи
усмерено – фидуцијарна дужност (дужност лојалности друштву) и
дужност пажње.

1. Фидуцијарна дужност (лојалности друштву)
Фидуцијарне дужности су скуп правила уговорне природе која се
примењују за случај да нема другачијег споразума а која прати широко

4

овде најизраженији, приликом излагања користићемо терминологију која се односи на ову форму привредних друштава.
Акционари, који гласају на скупштини друштва, бирају управни одбор. У неким
случајевима одлазећи борд директора има довољно моћи (у пракси се често дешава
да одлазећи генерални директор – Cheef Executive Officer, предложи свог наследника) да путем пуномоћника за гласање (proxy) у условима дисперзованог акционарства и уговора о гласању, именују нове чланове одбора.
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постављено овлашћење да се управља туђом имовином.5 Фидуцијарна
дужност (лојалност друштву) настаје самим чином вршења дужности
директора.
Постоји више случајева повреде фидуцијарне дужности које се често помињу у законодавствима и теорији:6 a) уговор са самим собом (Self
Dealing; the No-Conflict Rule), б) сопствено коришћење корпорацијских
шанси (the No-Profit Rule), в) присвајање имовине друштва (под шта
се може подвести и злоупотреба поверљивих информација – insider
trading), г) користи од трећих лица из послова повезаних са компанијом
(различити видови корупције), д) индиректне користи преко повезаних
у свим поменутим ситуацијама, ђ) неконкуренција друштву, е) постуговорне дужности (забрана рада против интереса друштва уговором се
може продужити на одређено време након окончања вршења дужности
директора).

2. Дужност пажње (Duty of Care)
Дужност пажње се појављује и у случајевима где носилац дужности нема „неограничено“ овлашћење управљања. Дужност пажње се
примењује и на фидуцијаре и на нефидуцијаре.
Судови ову дужност најчешће дефинишу као поступање разумне
и опрезне (брижне) особе (reasonable and prudent person). Стандард разумне, просечно пажљиве особе је објективан, с тим што треба узети у
обзир и обим, природу, стање финансијског пословања корпорације као
и хитност и обим проблема који је предмет одлуке.
Постоје разлози због којих директори не треба да дугују дужност вештине (skill), тј. професионалне пажње (доброг стручњака) који
се захтева од осталих професионалаца и који је по природи ствари
захтевнији.7
5
6
7
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The Business Judgment Rule in Good and Bad Times, http://www.home.law.uiuc.
edu/~ribstein/ribsteinalces.pdf, 19. април 2008., стр. 5.
Детаљније о фидуцијарним дужностима: М. Васиљевић, нав. дело, стр. 145–147.
Прво, остали професионалци похађају широку теоријску припрему, праћену периодом практичног оспособљавања. Са друге стране, директори, без обзира на
поседовање универзитетског образовања, морају да се прилагоде филозофији и
култури компаније имајући у виду природу и комплексност активности. Друго,
остали професионалци делују у уском спектру где оно што су за њих константе (и
где постоје кодекси којих треба да се држе) за директоре су варијабиле. Директори
делују у непредвидивим околностима где фактори, као што су услови на тржишту, нису под њиховом контролом. И треће, на крају третмана (код лекара) или
трансакције (код адвоката) веза се гаси, са друге стране директори су у трајном
односу са компанијом.
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Дужности чланова борда директора представљају облигацију
средства користећи се апстрактним стандардом разумног и пажљивог
човека – доброг привредника.8
Најважније питање код дужности пажње јесте њена садржина – питање који се стандард понашања захтева да би дужност била
испуњена. Да ли је то стандард разумне и просечно пажљиве особе или
разумне и нарочито пажљиве особе или само разумне особе. Већинско
становиште у упоредном праву поставља стандард просечно опрезне
особе (ordinary prudent person).
У вези са тим треба обратити пажњу на одређене конкретне дужности директора, а чије испуњење индицира испуњеност дужности
пажње. Као таква пре свега се наводи дужност (активног) учешћа на
седници (што се доказивати увидом у записник са седнице). 9
У случају да наведене дужности нису испуњене, директори постају
одговорни за штету коју су претрпела лица у чијем су интересу директори били дужни да раде (генерално, то су привредно друштво и акционари).
Постоје две врсте тужби путем којих се у парничном поступку
може утврдити одговорност за насталу штету проузроковану повредом
дужности од стране директора. Уколико акционар мисли да је директор својим понашањем директно њему проузроковао штету – умањење
његове имовине или измаклу добит, може у своје име и за свој рачун
тужити директоре (индивидуална тужба). Као проблем се може јавити
доказивање узрочне везе понашања директора и настале штете за акционара.
Друга могућност је подношење деривативне тужбе од стране акционара за рачун друштва, где ће предмет тужбеног захтева бити накнада штете друштву. Ретко се дешава (мада могућност постоји) да привредно друштво поднесе тужбу за накнаду штете против директора, а
по пријему писаног обавештења о намери подношења деривативне тужбе од стране акционара.
Ни примена правила пословне процене није идентична у поступцима иницираним поменутим тужбама. Модификације правила у
случају покретања поступка деривативном тужбом биће посебно образложене.
8
9

М. Васиљевић, нав. дело, стр. 155–156.
Постоји и дужност неслагања у мишљењу. Ради се о питању везе, информисаности
и одлучивања. Због одговорности директора за донете одлуке, они се морају чувати простог одобравања тј. „простог печатирања“ садржаја одлуке (rubber-stamping).
Детаљно: М. Васиљевић, нав. дело, стр. 159.
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III Сврха и смисао правила пословне процене
(the Business Judgment Rule)
Правило пословне процене служи томе (у условима непредвидивости тржишта, нужности преузимања ризика у пословним операцијама,
као ни сложености материје у којој делује) да се заштити позиција чланова управног одбора привредног друштва стварањем необориве претпоставке испуњености дужности пажње уколико су одређени елементи
испуњени. На тај начин ствара се правна сигурност за њихово деловање
и грешке у процени директора сматрају се нетипичним.
Као што смо видели постоје две основне дужности директора према друштву (посредно и акционарима) – фидуцијарна дужност
(лојалности) и дужност пажње.
Правило пословне процене се односи на једну од две основне
дужности директора – на дужност пажње.
Правило пословне процене ствара претпоставку да је директор
поступао у доброј вери, независно и без личног интереса, информисано
и са разумним уверењем да је одлука у интересу друштва. Уколико тужилац не обори неку од претпоставки (елемената правила) чији је број
ограничен (тиме и могућности напада сужене) неће ни доћи до суштинског испитивања ваљаности меритума пословне одлуке и испитивања
дужности пажње применом стандарда које она захтева. Основна сврха
правила је да омогући „сигурну луку“ за директоре и са њима изједначена
лица, од одговорности за (евентуалну) повреду дужности пажње.
Чак и у случају да тужилац обори неку од ових претпоставки, не значи аутоматски да је дужност пажње повређена, иако постоје
индиције да јесте. У том случају треба утврдити да ли је „дужност
пажње“ повређена и да ли је сама процена (садржина пословне одлуке)
у складу са стандардом разумне и пажљиве особе у датим околностима
(добар привредник). У овом случају од круцијалног значаја је расподелити терет доказивања на прави начин, што је ствар законодавства и
судске праксе.
Друга могућност за одбрану директора од одговорности за штету
(губитак) је да докажу да њихова одлука, ма каква била, није узрок настале штете или у крајњем случају да штете није ни било.
У пракси америчких судова могу се пронаћи најмање три разлога
који оправдавају примену правила пословне процене:10
1. акционари добровољно инвестирају у корпорацију,
2. тешко је (некада годинама касније) у судници оцењивати ваљаност пословне одлуке, и
3. потенцијални профит компензује потенцијални ризик.
10

194

Joy v. North, 692 fD 880 (1982).
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IV Предуслови примене правила пословне процене
Као што се може видети, да би уопште дошло до испитивања
постојања елемената правила пословне процене, одређени предуслови
морају бити испуњени: 1. постојање пословне процене и 2. донете од
стране директора корпорације.

1. Постојање пословне процене
а) Процена
„Процена“ представља одлуку да се гласа „за“ или „против“ предлога.
Потребно је да постоји процена која ће резултирати одређеним
закључком (одлуком), који не мора обухватити и евентуални успех или
неуспех.
Одлука мора да буде донета, што представља и израз дужности
учествовања у раду и дужности гласања у управном одбору корпорације.
Кршење ове обавезе би, очигледно, још пре питања испуњености елемената за примену правила пословне процене, довело у питање испуњеност
дужности пажње директора.
Директор не може ни просто да „печатира“ одлуку донету од
стране неког другог директора (или саветника), прихватајући да је у
најбољем интересу корпорације.
Постоји и подела на редовне (нпр. расподела дивиденде) и ванредне одлуке (нпр. продаја веће имовине корпорације) које захтевају ближе
испитивање одлуке од стране суда.

б) Пословна
Процена (одлука) мора бити пословна. Предмет одлуке треба да
се односи на предмет пословања корпорације (планирање и унапређење
пословања, старање о трошењу средстава, стицање и располагањем
имовине корпорације, узимање кредита и остали послови који зависе
од обима, сложености и предмета пословања корпорације).11
11

У случају Shlensky v Wrigley (36 NE A2d 766 1968) одлука борда директора да се
не инсталирају рефлектори за ноћне утакмице на стадиону Chicago Cubs бејзбол
клуба (који би повећали присуство публике и тиме избегли губитке у пословању) је
тумачена као пословна одлука коју покрива правило пословне процене. Директори
су се успешно бранили аргументима да је пословна одлука да се не инсталирају
рефлектори била узрокована страхом од узнемиравања и уништавања комшилука,
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2. Процену мора донети директор, који има дужност према
корпорацији
Директори су ти којима је поверено управљање корпорацијом и
њеном имовином јер поседују одговарајуће искуство и информације.
Сваки члан борда директора може да се ослони на правило пословне процене, чак и ако је гласао против одлуке већине. За разлику од
тога, дужност пажње ће се ценити индивидуално и биће разматрана у
сопственом меритуму.12
У упоредном законодавству и судској пракси појам лица које може
бити заштићено правилом пословне процене се прилично проширио.13

V Елементи правила пословне процене
Елементи широко прихваћени у упоредној судској пракси, законодавству и теорији (а у вези којих правило поставља претпоставку
постојања) су:

1. Добра вера (good faith for a proper purpose)
Правило пословне процене штити директоре ако су искрено веровали да је одлука у најбољем интересу корпорације, а да при том није
противна сврси пословања корпорације (the proper purpose doctrine).
Да би установио постојање лоше вере (несавесности у континенталном праву) тужилац мора да презентира објективне чињенице које
откривају постојање скривених („задњих“) мотива. Фактори који указују
на постојање таквих мотива могу бити insider trading, конкуренција
компанији, употреба корпорацијских могућности,...14 Ако постоји било
која од ових чињеница business judgment rule се неће применити, а терет
доказивања корисности одлуке је на директорима. Терет доказивања несавесности (лоше вере) је на тужиоцу. Уколико генерализујемо, може-

12
13

14
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што би на дужи рок довело до пада цене земљишта, као основне имовине и тиме
губитка у случају продаје.
A. Greenhow, нав. чланак, стр. 40.
Постоји више врста директора (директори по праву и фактички директори, извршни и неизвршни, унутрашњи и спољни, независни директори и директори
који имају интерес у послу, директори и административни руководиоци (оfficers,
administrateurs), директори присутни и одсутни са седнице... У аустралијском
праву појам officer обухвата и друга лица која управљају компанијом или њеном
имовином, нпр. стечајни и ликвидациони управници (receivers and liquidators).
Trustee je заштићен америчким правилом.
Kennedy-Good, Stephen Coetzee, Lindi, The Business Judgment Rule (part 1), стр. 71.
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мо рећи да се елемент добре вере, тј. савесности односи на испуњеност
дужности лојалности друштву.
Често се за елемент добре вере каже да представља „кишобран
правило“, који је уткано у остале елементе (прекрива их), поготово у
америчком праву где се овај елемент ретко самостално наводи.
Ипак, изгледа да има случајева где овај елемент има самосталну
улогу. Примера ради, могуће је да директор нема материјалног, личног
интереса у послу, да буде потпуно информисан и да разумно верује да
је одлука у најбољем интересу корпорације, али да је одлука била усмерена на избегавање плаћања пореза. У том случају, било би противно
јавном поретку пружити заштиту правила пословне процене.

2. Одсуство сукоба интереса (absence of self-dealing)
Правило штити директоре који немају материјални, лични интерес у послу на који се одлука односи. Постојање сукоба интереса
представља најочигледнији индикатор сумње у савесност директора
те је и издвојено у посебни елемент. Било би неоправдано пружити
могућност директору који се налази у тој позицији да се користи заштитом од одговорности коју пружа правило пословне процене.
Одсуство сукоба интереса је једна од дужности која потпада под
дужност лојалности друштву.
Материјални интерес – значи да конфликт интереса, ако је присутан, мора да се односи на нешто више од нематеријалног или безначајног
интереса, да би се ускратила примена правила пословне процене. Појам
материјални треба да буде посматран објективно.
Директор без личног интереса се нити појављује на обе стране
трансакције, нити очекује да извуче било какву личну финансијску корист (директно или индиректно, преко повезаних лица). Ако се директор
налази на обе стране трансакције, суд ће пребацити терет доказивања
на туженог да докаже да је трансакција била у корист корпорације. У
том случају тужени ће очигледно морати да доказује да је меритум одлуке користан за корпорацију (што очигледно искључује примену правила
пословне процене).
Постоји и захтев да директори треба да буду независни15 и то у
суштинском смислу, а не у смислу категоризације позиција директора.
Тужилац, да би оспорио претпоставку независности директора, мора да
докаже постојање његовог личног финансијског циља.
15

Директор је независан ако је „...способан да одлуке за корпорацију доноси на бази
чињеница предмета, пре него на спољним сугестијама и утицајима“. Аronson v.
Lewis, 473 A.2d 805, 812 (Del.1984).

197

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

Право и привреда

3. Информисано донета одлука, за коју разумно верује да је у
најбољем интересу корпорације (informed basis)
Овај елемент, који се делом преклапа по садржини са дужношћу
пажње, није био захтеван у традиционалној примени правила пословне
процене (до 80-их година XX века), где се захтевало само то да су се директори понашали у доброј вери и без сукоба интереса. Сматрало се да
су судови недовољно снабдевени искуством из пословне праксе и да је
макар и делимична процена меритума одлуке крајња солуција.
Овај елемент преводи правило пословне процене из „доктрине уздржаности“ (doctrine of abstention) у „стандард одговорности“ (standard
of liability).
Као што се на први поглед може запазити, овај елемент се може
разложити на два дела: a) информисаност, као основа за одлуку и б) разумно уверење да је одлука у најбољем интересу корпорације. Поставља
се питање односа ових делова (негде постављених као посебних елемената).
a) Информисаност као основа за доношење одлуке је централно
питање за модеран приступ, који је настао као последица корпорацијских
крахова и потребе за повећаном одговорношћу директора.
Иако се каже да је акценат пре свега на процедури прикупљања и
количини информација, не каже се са којим степеном пажње директор
треба да се понаша приликом испуњавања те „процедуре“. Питање нпр.
може да се постави: да ли је искористио све доступне информације, да
ли је то урадио на време, да ли је ангажовао одговарајућег експерта да
то уради. Све те радње директор треба да уради са одређеним степеном
пажње у датим околностима (нпр. не може се информисати од лица које
је на лошем гласу у вези своје стручности или упознавати се са питањем
у вези којег треба да буде донета одлука један сат пре гласања и поред
тога што му је дневни ред седнице управног одбора био достављен много раније).
Због значаја процедуре прикупљања информација, која је код
правила пословне процене нарочито изражена, могуће је захтевати
стандард информисаности разумне и просечно пажљиве особе у истим
околностима, а разграничење правила пословне процене од дужности
пажње (business judgment rule и duty of care) извршити у другом делу овог
елемента, као и овде, одвајањем процедуралног од суштинског захтева информисаности, где би суштинска информисаност подразумева и
вредновање значаја информација. Тако да је код процедуралне информисаности акценат пре свега на формалном и квантитативном аспекту
процеса прикупљања информација (да ли је узео у обзир све доступне
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информације, да ли је обезбедио и мишљење различитих експерата и
саветника за дато питање...).16
б) Други део формулације овог елемента (који се понекад
издваја као посебан елемент) јесте захтев да на основу прибављених
информација, директор разумно и искрено верује да је одлука коју је донео, у најбољем интересу корпорације.
И док захтев „искрености“ потпада под „кишобран“ елемента добре вере који се претпоставља и субјективно се цени на бази објективних
показатеља, дотле појам „разумно“ уводи објективни стандард понашања
који се захтева поред субјективног уверења да је одлука у најбољем интересу корпорације.
Ово је „последњи степеник“ у примени правила пословне процене, на којем морамо да извршимо јасно разграничење између правила
пословне процене и дужности пажње у доношењу одлука, да би оправдали сврху постојања оба института.
Суду би требало дозволити да улази у меритум и не дозволи примену правила пословне процене уколико је из обезбеђених информација
директор извукао такав закључак који би се свакој разумној особи
учинио погрешним, толико погрешним да се неисправност одлуке
примећује prima facie.
Ради се о томе да правило пословне процене као „стандард одговорности“ (standard of liability) води примени стандарда грубе непажње
при процењивању одговорности директора за губитке проузроковане
„погрешним“ проценама.17
У случају Gimbel v. Signal Companies Inc18 тужилац је на бази експертског мишљења тврдио да је реална цена зависне компаније била
761 милион долара (директори одлучили да је продају за цену од 480
милиона долара), као и да је одлука донета у журби. Након узимања у
16

17
18

У случају Smith v. Van Gorkom (488 A2 d 858 (Del 1985)) разматрано је питање
да ли су директори били разумно информисани. Врховни суд Америчке савезне државе Делавер је установио да директори нису донели пословну одлуку на
основу довољно информација, понашајући се са грубом непажњом пристајући на
продају компаније за само 55$ за акцију, и то на основу доказа који су показали да
су директори донели одлуку да продају по тој цени на основу двадесетоминутне
презентације која се тицала продаје. Суд је још приметио да директори нису имали
(добили) ниједан документ који би указао на то да је продајна цена адекватна и
да нису захтевали израду студије која би им помогла да одреде да ли је цена била
праведна. Директори су, према мишљењу суда, имали обавезу деловања да заштите
акционаре обезбеђивањем и разматрањем информација неопходних да им помогну да донесу исправну одлуку.
Carlos Andres Laquado Giraldo, Maria Paula Diaz Canon, Modern Conception of Business
Judgment Rule: a Case Study on Delaware Jurisprudence, стр. 22.
Kennedy-Good, Stephen Coetzee, Lindi, нав. рад, стр. 70.
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обзир процеса доношења одлуке, суд је закључио да крајње питање у
овој инстанци није метод који је пратио процес доношења одлуке, него
вредност компаније која је драстично и очигледно била већа. Овај случај
показује да, иако ће се генерално ограничити на питање мотивације и
процедурална питања, судови могу, ако пстоји доказ да је одлука била
„озбиљно погрешна“ (груба непажња), сматрати овај доказ као недостатак дужне пажње и добре вере.
Што је одлука важнија за корпорацију, то ће се пре суд упустити у
(делимично) разматрање меритума одлуке.
Елементи и етапе у примени правила пословне процене се најбоље
могу видети на шематском приказу:
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VI Модификовано правило пословне процене у случају
именовања специјалног комитета директора за спорове
У случајевима именовања специјалног комитета за спорове ради
се о једном од два случаја где се примењује тзв. модификовано правило
пословне проценe (други случај се јавља приликом takeover-а).
Главно питање је да ли борд директора има право да контролише
(одузме право на) деривативну тужбу поднету од стране акционара и то
путем специјалног комитета за спорове. Наиме, пре него поднесу деривативну тужбу за рачун привредног друштва, акционари са одређеним
процентом учешћа у основном капиталу су дужни да се обрате привредном друштву (управном одбору) са захтевом да друштво поднесе
тужбу у своје и за свој рачун. Управни одбор може да образује комитет
за спорове који треба да установи да ли је тужба у интересу привредног
друштва. Уколико установи да није, поставља се питање да ли одлука
управе да не подноси тужбу против директора који је проузроковао
штету везује и акционаре и онемогућава их да поднесу деривативну
тужбу. Управо је одлука да се не поднесе тужба од стране управног
одбора (комитета директора за спорове) предмет процењивања путем
примене модификованог правила.
Модификовано правило пословне процене у случају именовања
специјалног комитета директора за спорове поставља иницијални
терет доказивања на директоре (специјални комитет за спорове), да
доказују да су се понашали разумно, у доброј вери и без сукоба интереса у доношењу своје одлуке да одбију захтев акционара за подношење
деривативне тужбе или одустану од вођења поступка по деривативној
тужби. Дакле, све док корпорација испуњава терет доказивања да су
одлуке комитета донесене без личног интереса, са дужом пажњом током процеса доношења одлуке (информисаност) и у искреном уверењу
да је одлука корисна за корпорацију, судови морају одбацити тужбу.

VII Модификовано правило пословне процене
у случају takеоver-а
Модификовано правило пословне процене, пре испитивања испуњености основних елемената, поставља додатне захтеве да би се одлука
подвела под правило пословне процене.
Мере одбране од преузимања чланова управе циљног друштва такође
представљају пословне одлуке (посебну врсту). Класичан облик правила
пословне процене се показао као недовољан у овим условима. Правило у
пракси непрестано трпи модификације у жељи да се пронађе начин да се
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помире „инхерентни сукоб интереса“19 у коме се налазе чланови управе
и захтев за заштитом акционара у „утакмицама“ за преузимање контроле
над корпорацијама.
О покушајима судова у Савезној држави Делавер да пронађу одговарајући стандард за процену мера одбране управе писано је и нашој
литератури те овде треба дати само сумарни приказ.20
Може се препознати више „генерација“ развоја примене модификованог правила пословне процене:

1. Тест примарне (основне) сврхе
У питању је претпоставка постојања инхерентног сукоба интереса на страни чланова борда директора циљног друштва (слично
структуралној пристрасности када је у питању први случај модификације
правила пословне процене у случају именовања специјалног комитета за
спорове) тако да суд пребацује терет доказивања са тужилаца (акционара) на тужене (директоре), као и у претходном случају модификације.
При томе, посебно треба напоменути да се овде не ради о ситуацији
постојања личног интереса у послу на страни директора. Директори
неће бити одговорни, ако докажу да су одлуку донели у доброј вери и
да су били разумно информисани. Тужилац треба да докаже да је одлука доминантно (ако не искључиво) узрокована жељом да се очувају
позиције у управи компаније – да би се искључила примена правила и
директор изузео из окриља његове заштите (отуда назив за ову форму
модификације правила пословне процене у случају преузимања – тест
примарне сврхе).

2. Тест пропорционалности (сразмерности)
Код примене овог стандарда суд уводи нови захтев да би се применило правило пословне процене. Поред испуњености елемената из
теста примарне сврхе (да докажу поступање у доброј вери, разумно информисано на основу чега су установили претњу по пословну политику
и ефикасност компаније), захтева се још један услов који треба да буде
испуњен да би правило пословне процене штитило директоре – да је
усвојена мера одбране била сразмерна претњи.
19
20
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Потребно је да су мере одбране од стране управе циљног друштва
биле разумне у односу на претњу за коју су „рационално и разумно“
веровали да понуда садржи. На управи циљног друштва је доказ пропорционалности.

3. Аукцијски тест
Примењује се када је циљно друштво „стављено на продају“, тј.
када је преузимање постало неизбежно. Тада престаје опасност од неадекватне понуде по корпоративну политику и ефикасност друштва, као
и интересе акционара, а улога директора се мења. Од тренутка када је
привредно друштво „стављено на продају“ одлуке директора се морају
доносити имајући у виду једино циљ остварења најбоље цене за акционаре.
Овде обавеза рада (доношења одлука) у најбољем интересу друштва (посредно и акционара) постаје обавеза рада (доношења пословних
одлука) искључиво у најбољем интересу акционара.
Овај тест носи са собом и правну несигурност, коју стварају питања од којих зависи примена правила пословне процене. Прво, питање
момента од ког се сматра да је друштво стављено на продају, а друго,
када је продаја постала неизбежна.21

4. Однос три теста
На крају треба одредити однос између наведених тестова, због
могуће конфузије у примени ове врсте модификације правила пословне
процене.
Тест примарне сврхе се утопио у тест пропорционалности и постао први захтев у његовом испуњавању.
Тест пропорционалности је добио епитет општег теста за оцењивање
мера одбране управе. „Он се примењује у сваком појединачном случају
осим када су испуњени услови за примену аукцијског теста.“22
Примена модификованог правила пословне процене у наведеним
случајевима огледа се у правној несигурности.
Модификовано правило пословне процене није широко прихваћено, поготово у Европи, где и поред постојања одређеног тренда
приближавања континенталног и англосаксонског права, у материји
компанијског права.
21
22

В. Радовић, нав. дело, стр. 147.
В. Радовић, нав. дело, стр. 150.
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VIII Правило пословне процене и право Републике Србије
Закон о привредним друштвима Републике Србије23 у чл. 32, који
носи наслов „Дужност пажње и правило пословне процене“, у ставу 1,
прописује обавезу лица која имају дужности према привредном друштву да „...извршавају своје послове савесно, са пажњом доброг привредника, у разумном уверењу да делују у најбољем интересу привредног
друштва.“ У ставу 2 истог члана, прописује се обавеза поменутих лица
да „...своју процену заснивају на информацијама и мишљењима лица
стручних за одговарајућу област за које верују да су у том погледу савесна и компетентна.“ У ставу 3 се каже „Лице које поступа у складу
са ст. 1 и 2 овог члана није одговорно за штету која из такве процене настане за друштво.“ Законодавац је на овај начин желео да уведе
правило пословне процене у наш правни систем. Проблем је што нису
јасно постављени елементи правила пословне процене, претпоставка
испуњености или неиспуњености тих елемената, као и однос правила са
дужношћу пажње која се захтева такође у члану 32 ст. 1 („...са пажњом
доброг привредника...“).
Разумна информисаност се захтева у ставу 2 иако су остали елементи правила пословне процене („кишобран елемент“ добра вера, тј.
савесност, који покрива и уткан је у остале елементе правила пословне
процене, такође и разумно веровање да је одлука у најбољем интересу
привредног друштва) регулисани првим ставом, којим је прописан и
стандард који се захтева за испуњеност дужности пажње (добар привредник).
„Расипањем“ елемената у два става замагљује се целина правила пословне процене, а прописивањем стандарда који се захтева за
испуњеност дужности пажње (пажња доброг привредника) у истом
ставу са два елемента правила пословне процене, компликује се однос
између дужности пажње и правила пословне процене (односно, његових
елемената).
У оваквој поставци, може се доћи и до погрешног закључка, да су
елементи правила пословне процене само атрибути стандарда доброг
привредника, набројани exempli causa, јер у ставу 3 се каже да „Лице
које поступа у складу са ст. 1 и 2 овог члана није одговорно за штету...“,
што би могло да се тумачи, као захтев за испуњеношћу дужности пажње
(стандард доброг домаћина) уз које неминовно иду и остале побројане
дужности. Ипак, из изричитог прописивања става 3 се види да то није
била интенција законодавца, већ увођење правила пословне процене.
Такође, непостојање сукоба интереса се у овом члану не наводи
као самосталан елемент правила пословне процене (може се, евентуал23
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но, подвести под „кишобран“ елемента савесности), већ се регулише у
оквиру чл. 33 у оквиру дужности лојалности.
Пропуштено је да се изричито пропише и ко има терет доказивања
испуњености побројаних елемената (што је ствар законодавне политике), што је јако битно за правну сигурност код примене правила пословне процене, а уместо препуштања овог питања општим правилима о
доказивању одговорности по основу кривице.
Зато и не чуди чињеница да је тешко (ако не и немогуће) наћи
у пракси привредних судова (који су у Републици Србији надлежни
за ову врсту спорова) пресуду којом се одбија тужбени захтев тужиоца (акционара) чији је предмет накнада штете, где у образложењу суд
констатује да у доказном поступку тужилац није успео да обори било
коју од претпоставки установљених у корист туженог (директора) а које
чине правило пословне процене.
Нарочито је битно да судска пракса зауме врло јасан и доследан
став када је у питању примена члана 32 Закона о привредним друштвима.
У сваком случају, остаје на располагању могућност да се ова недоумица реши на аутономном нивоу, тако што ће се општим актом
друштва прописати да се неће испитивати (да ће се претпоставити да
је испуњена) „дужност пажње“ ако су се директори понашали у доброј
вери, нису били заинтересовани у послу, ако су били разумно информисани и разумно веровали да је одлука у најбољем интересу привредног друштва. Такође, могуће је исто постићи и уговором који друштво
закључује са директором, што је мање практично решење, а све ово у
жељи да се личности од знања и интегритета прихвате улоге директора.
Закључак се сам намеће. У правним системима које немају дугу
традицију примене правила пословне процене, а поготово у системима
који припадају континенталној правној традицији, захтев за детаљним
и јасним регулисањем елемената и домена примене правила пословне
процене је нарочито изражен. Овај захтев за правном сигурношћу је
још израженији у транзиционим земљама, где је страх од злоупотреба
свих врста много наглашенији и који може постојати и на страни инвеститора (акционара) и на страни потенцијалних директора.
Треба се јасно определити, имајући у виду све добре и лоше стране, за или против прописивања правила пословне процене. Али када
смо се једном определили за увођење правила у правни систем, онда то
треба да буде на јасан, недвосмислан начин, што треба да буде праћено
уједначеном и доследном судском праксом.
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Graduated Lawyer

THE BUSINESS JUDGMENT RULE
Summary
The business judgment rule, at least in a contemporary form, has its origins in the decisions of the courts of the State of Delaware (USA).
The purpose of the rule is to protect directors of a company from liability
to the shareholders and the company for breaching a duty of care when they
make their business decisions.
If the directors made their decision in the absence of bad faith, without
self-dealing, based on the available information, the duty of care would not be
assessed and the director would be protected from liability.
Setting different standards of behavior required under the business judgment rule on the one hand and the duty of care on the other, is of the most
significant importance for justified existence of the first mentioned.
There are modifications of the business judgment rule in the case of takeovers and derivative actions.
In Serbia, an attempt of introducing the business judgment rule has been
made by enactment of the new Serbian Company Law Statute (Article 32) in
2004. That is the reason why the need for clarification of the substance and for
the delimitation of the field of application of the rule is even more accented.
Key words:
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business judgment rule, duty of care, “doctrine of abstention”,
“standard of liability”, board of directors, derivative action,
anti-takeover defence, legal transplant.

ПРОТЕСТНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ДР НЕБОЈШЕ ЈОВАНОВИЋА
професора Правног факултета
Универзитета у Београду
Др Небојша Јованивић, професор Правног факултета Универзитета у Београду обавештава стручну јавност и учеснике овогодишњег
саветовања у Врњачкој Бањи да је др Дара Миленовић, професор
Правног факултета Универзитета у Нишу, у свом раду „ПРОБИЈАЊЕ
ПРАВНЕ ЛИЧНОСТИ – средство заштите поверилаца од несавесних
дужника“ објављеном у часопису „Право и привреда“ бр. 1–4/2009 на
странама 116–128, као зборнику радова са 18. саветовања правника у
привреди на тему „Пословно право и европске интеграције“ одржаног
2009. године у Врњачкој Бањи, преузела кључне идеје, систематику и
знатан део његовог рада „ПОБИЈАЊЕ ПРАВНОГ СУБЈЕКТИВИТЕТА
КОМПАНИЈА“ објављеног у часопису „Правни живот“ број 10/1997 на
странама 865–890, а да при том споменути рад професора Јовановића
нигде није цитирала“. Тиме је др Дара Миленовић извршила грубу повреду ауторског права др Небојша Јовановића, која се у стручним
круговима зове умна крађа. Од укупно 12 страна свог рада, др Дара
Миленовић, као повредилац права, преузела је седам до осам страна
споменутог рада др Небојше Јовановића, као оштећеника.
Преузимање се испољава не само у препричавању, већ и у
преписивању читавих реченица и делова из рада оштећеника, и то оних
који су кључни за разумевање теме на коју се односе оба рада. У мноштву преузимања и преписивања овде се издвајају само три примера, ради
доказивања изнете тврдње. Примери се износе у виду цитата из оба
рада, како би читалац упоређивањем извео закључак о истинитости изнете тврдње.
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Први пример – Небојша Јовановић у свом раду на страни 874
часописа „Правни живот“ пише следеће: „Да би суд изрекао санкцију
продирања кроз правну личност привредног друштва, неопходно је да
утврди испуњеност три услова: 1) злоупотреба, 2) имовинска корист одговорног лица (одн. штетна последица по противну страна) и 3) узрочна веза“. На истој и следећој страни у следећим пасусима аутор пише:
„Злоупотреба може да буде субјективна и објективна. Субјективна
злоупотреба постоји када чланови или руководиоци компаније користе
њено својство правног лица само у намери да нашкоде повериоцима...
Објективна злоупотреба постоји кад се компанијин субјективитет користи противно циљевима због којих јој је признат, без намере да се
другима нашкоди. То је, рецимо, случај кад чланови или руководиоци
компаније приказују њен капитал већим, како би се навели партнери
на закључење вреднијих послова, без намере да им се нашкоди, већ у
намери подстицања бржег раста компаније... Да би суд злоупотребиоцу
изрекао санкцију, продором кроз правну личност компаније, довољно је
да се докаже објективна злоупотреба. У ствари, у пракси је врло тешко
да се разграничи чиста објективна од чисте субјективне злоупотребе,
јер се оне обично преплићу у истом случају“ (цитат скратио аутор овог
протеста).
Др Дара Миленовић у свом раду на 121. страни часописа „Право
и привреда“ долази до баш истих идеја као и оштећеник, и то готово
истим речима, тако што пише: „Суд може изрећи санкцију пробијања
правне личности друштва капитала само ако су кумулативно испуњени
следећи услови:
1) злоупотреба својства правног лица друштва капитала;
2) имовинска корист одговорног лица, односно штетна последица
по противну страну; и
3) узрочна веза.
Злоупотреба може бити субјективна и објективна. Субјективна
злоупотреба постоји кад се друштво користи за постизање циљева које
чланови или руководиоци друштва не би могли сами постићи и који су
им, по правилу забрањени, а у намери да нашкоде његовим повериоцима... Објективна злоупотреба постоји у случајевима када се друштво
користи противно циљевима због којих му је признат субјективитет, без
намере да се другима нашкоди... На пример, када се капитал друштва
приказује већим, како би се трећа лица навела да са њим закључују уговоре чији је предмет веће вредности, без намере да им се нашкоди, већ
у намери подстицања бржег раста друштва. У пракси се објективна и
субјективна злоупотреба најчешће преплићу у истом случају. Довољно
је да се докаже објективна злоупотреба“ (цитат скратио аутор).
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Други пример – Оштећеник у свом раду на страни 887 часописа
„Правни живот“ под поднасловом „Правно дејство“ пише: „Основно
дејство успешног побијања субјективитета компаније састоји се у томе
што суд занемарује њен субјективитет и изриче одговарајућу санкцију
лицу одговорном за злоупотребу. Санкција има за циљ да отклони
штетне последице злоупотребе. Она може да буде различита зависно
од околности случаја... Најчешће се састоји у обавезивању одговорних
лица да из сопствене имовине испуне компанијине дугове трећим лицима, или да надокнаде штету коју им је компанија проузроковала“ (цитат
скратио аутор).
Повредилац, такође, под истим поднасловом (Правно дејство) у
свом раду на страни 124 часописа „Право и привреда“ пише: „Основно дејство успешног пробијања правне личности друштва јесте
занемаривање његовог правног субјективитета и изрицање одговарајуће
санкције лицу одговорном за злоупотребу. Изреченом санкцијом
отклањају се штетне последице злоупотребе. Она може да буде различита, зависно од околности конкретног случаја. Санкција се најчешће
састоји у обавезивању одговорних лица да солидарно неограничено
одговарају за обавезе друштва трећим лицима или да надокнаде штету,
коју им је компанија проузроковала.“
Трећи пример – Оштећеник у свом раду на страни 867 часописа
„Правни живот“ пише: „Побијање правног субјективитета компаније је
судско занемаривање (неуважавање) злоупотребљеног својства правног
лица компаније, у одређеној парници по тужби заинтересованог лица,
у циљу отклањања штетних последица злоупотребе. Успешно побијање
компанијиног субјективитета доводи до неограничене солидарне одговорности чланова и/или руководилаца за њене дугове према трећим лицима ...“ (цитат скратио аутор).
Повредилац дефинише појам пробијања правне личности тако
што први део своје дефиниције преузима из рада оштећеника, средину пише својим речима, да би се на крају вратио на дефиницију
оштећеника. Његова дефиниција је на страни 120 часописа „Право и
привреда“ и гласи: „Пробијање правне личности друштва капитала јесте
судско неуважавање злоупотребљеног својства правног лица друштва,
у одређеној парници по тужби заинтересованог лица, којим се врши
приближавање правне природе друштва капитала, ..., правној природи друштва лица,... ради отклањања штетних последица злоупотребе...
Успешно побијање правне личности друштва капитала доводи до прописане солидарне неограничене одговорности чланова или акционара
друштва...“ (цитат скратио аутор).
Како се повреда ауторског права може уклонити само њеним објављивањем у истом часопису на истом стручном скупу где је учињена, др
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Небојша Јовановић је био принуђен да на овај начин упозна стручну
јавност о томе. Да је др Дара Миленовић у свом раду бар једном цитирала његов рад, оштећеник се на овај начин не би обраћао стручној
јавности и уваженом скупу у Врњачкој Бањи, упркос повреди свог ауторског права.
У Београду 21. априла 2010. године
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Hamburg, Germany

LEHMAN, THE FINANCIAL CRISIS AND THE LAW:
LITIGATING AND REGULATING STRUCTURED
PRODUCTS
Summary
The Lehman financial conglomerate had engaged in extensive securitisation programmes, selling structured products to financial institutions and mass
retail investors. When its holding company collapsed, governments rushed to
save banks of systemic importance. Private purchasers of Lehman-backed structured products were disappointed to realise that help was less readily available
to them. The end of the Lehman group challenges the belief that private ordering
in the finance industry, reputation mechanisms and ex-post private law enforcement through courts are good substitutes for regulatory action. This paper takes
a typological approach, assessing the fate of Lehman investors in four European
jurisdictions (France, the United Kingdom, Switzerland and Germany) which
have varying policy preferences for administrative action, alternative dispute
resolution under reputational constraints, and litigation.
Key words:

securitisation, investor protection, capital market regulation.
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I Introduction
1. The Ingredients of a Crisis
Lehman Brothers was a financial conglomerate of 2,985 entities globally, offering structured products and cross-border services in many jurisdictions, some regulated and other unregulated1. On 15 September 2008, Lehman Brothers Holding Inc. (LBHI) filed for protection under chapter 11 of
the US Bankruptcy Code, triggering the largest bankruptcy in US history2.
A global banking crisis unfolded, prompting Governments to save banks of
systemic importance3. On 12 October 2008, the Heads of State and Government of the Euro Area Countries issued a Declaration on a Concerted
European Action Plan: The European Union (EU), Euro area governments,
central banks and supervisors pledged to pursue a coordinated approach to
address funding problems of liquidity-constrained solvent banks and to provide financial institutions with additional capital resources to maintain proper financing of the economy4. Since the October 2008 summit, the Member
States of the European Union have implemented a massive array of national
rescue measures5.
According to the 2009 report of the Committee of the European Securities Regulators (CESR), market concerns about capital adequacy accelerated LBHI’s demise6. Recently, an examiner appointed by the US Bankruptcy Court for the Southern District of New York determined that LBHI had
pursued an accounting strategy to shield its liquidity problems from public
scrutiny7. The collapse of the group has given rise to substantial litigation,
1
2

3
4

5

6
7
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Cf. Committee of European Securities Regulators (CESR), The Lehman Brothers default:
an assessment of the market impact, Paris, 23 March 2009 (Ref.: CESR/09-255).
For an insider’s account on the sequence of events leading to the chapter 11 petition:
Tibman, The Murder of Lehman Brothers – An Insider’s Look at the Global Meltdown
(2009), 177 et seq.
CESR, The Lehman Brothers default, supra N. 1, p. 2.
For an English version of the summit declaration see the website of the Portuguese government at http://www.portugal.gov.pt/en/Documentos/Decla_Zona_Euro_12_10_08.pfd,
or the press release of the full text, published at: http://www.reuters.com/article/usDollarRpt/idUSLC6791120081012.
For a survey see: Petrovic/Tutsch, National Rescue Measures in Response to the Current
Financial Crisis, European Central Bank Legal Working Paper Series No. 8/July 2009.
Germany’s crisis management has focused on state-owned banks and on solvency problems of private banks with systemic importance: cf. Annoff, Verstaatlichung systemrelevanter Banken gut begründet, Börsen-Zeitung, 29 April 2009.
CESR, The Lehman Brothers default, supra N. 1, p. 2.
In re Lehman Brothers Holdings, Inc. et. al., Report of the Examiner, Vol. I. p. 17 et seq.,
150 et seq. (Bkrtcy. S.D.N.Y., 11 March 2010).
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complicated by complex private international problems8 and a debate on the
liability of financial intermediaries. The end of Lehman Brothers challenges
the belief that private ordering in the financial industry9, reputation mechanisms and ex post private law enforcement through courts are good substitutes for regulatory action10.
Lehman Brothers had significant mortgage businesses in the US and the
United Kingdom (UK)11. In order to maintain an adequate level of liquidity,
Lehman’s business strategies were dictated by the economics of securitisation.
It was a firm with short and long-term intangible assets, such as accounts receivable or instalment loans (with Lehman as the lender), and had an interest
in converting their collateral value into immediate liquidity12. By turning the
receivables and the instalments into cash Lehman could enjoy the economic
use of its assets prior to their maturity. To ensure access to the public credit
markets special purpose vehicles were established which purchased the receivables or other illiquid assets from the original lender (the ‘originator’, i.e.
Lehman)13. Although created by the originator the special purpose vehicle is
a separate legal entity14. This special purpose vehicle issues its own securities
8

9
10

11
12
13

14

This may also include potentially conflicting proceedings in various jurisdictions. See
the discussion in: In re Lehman Brothers Holdings Inc., et al. v. BNY Corporate Trustee
Services Limited, 422 B.R. 407 (410 et seq.) (Bkrtcy. S.D.N.Y., 2010), and in: Fleming,
After the storm, Europ. Lawyer 91 (2009), 10 et seq.
Cf. Quinn, The Failure of Private Ordering and the Financial Crisis of 2008, N.Y.U.J.L. &
Bus. 41 (2009) 549 et seq.
Cf. Council of the European Union, Council conclusions on Packaged Retail Investment
Products, 2948th Economic and Financial Affairs Council, Luxembourg, 9 June 2009:
“The Council
-notes that legal requirements on product transparency, sales and advice for retail investment
products differ according to the legal form of the product and the distribution channel, as
well as across Member States, which may hamper the functioning and development of the
Internal Market; ...
-welcomes the publication of the Commission’s study of credit intermediaries (...); and
invites in that respect the Commission to further analyse whether the distribution of other
substitute retail financial products as well as credit instruments offered to consumers, such
as consumer credits and mortgages, should be covered by further appropriate regulatory
measures to ensure consumer protection, address possible market failures and mitigate
financial stability risks.”
CESR, The Lehman Brothers default, supra N. 1, p. 2.
Cf. Bratton, Corporate Finance (6th ed. 2008), 287 et seq.
Cf. Gariety v. Grant Thornton, LLP, 368 F. 3d 356 (359) (4th Cir., 2004); Aurora Loan
Services; LCC, v. Dream House Mortgage Corporation, 2010 WL 678131 (D.R.I., 2010);
Lehman Brothers Holdings v. First Financial Lender, 2010 WL 1037950 (N.D. Cal., 2010);
In re Lehman Brothers Securities and ERISA Litigation, 2010 WL 337997 (S.D.N.Y.,
2010).
The special purpose vehicle may take the form of common law trust where the trustee
distributes the cash flow generated by the pool of assets: In re Lehman Brothers and
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which are ‘asset-backed’ since they build on the cash flows generated by the
originator’s former receivables15. A special purpose vehicle may re-package
the originator’s former assets, by issuing securities representing a mix of risky
and less risky assets16. Conversely, the risk characteristics of the asset-backed
securities may differ substantially from the underlying receivables17.
Lehman’s special purpose vehicles issued certificates and warrants for
which the underlying risks had been repackaged18. As such, they were linked
to an index or an asset class for a fixed period of time, using derivatives to
provide a return based on the performance of the asset (structured products).
Under some schemes LBHI would guarantee the return of the capital at maturity19. Sometimes LBHI would only have to honour its repayment guarantee if the index had exceeded a pre-determined threshold. As a corollary to
its securitisation programme, Lehman insured its payment risks by entering
into credit default swap transactions with financial institutions20, including
European banks and hedge funds. As LBHI broke down, the entire structure
of its special purpose vehicles unravelled21. The value of the warrants and
certificates evaporated, leaving many investors with a remote chance of recovering their initial capital.

15
16

17

18
19

20
21
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ERISA Litigation, 2010 WL 337997 (S.D.N.Y., 2010); Coughlin/Peabody, Caught in the
Cross-Fire: Securitization Trustees and Litigation During the Subprime Crisis, 917 PLI/
Comm 515 (518 et seq.) (2009); Walters, Lehman Brothers and the British Eagle Principle, Comp. L. 31 (3) (2010), 65.
Bratton, supra N. 12, 288.
Cf. Trust for the Certificate Holders of the Merrill Lynch Mortg. Investors, Inc. Mortg.
Pass-Through Certificates, Series 1999-C1, ex rel. Orix Capital Markets, LLC v. Love Funding Corp., 556 F. 3d 100 (104) (2nd Cir., 2009); Plumbers & Steamfitters Local 773 Pension
Fund v. Canadian Imperial Bank of Commerce et al., 2010 WL 961596 (S.D.N.Y., 2010).
Bratton, supra N. 12, 288. For a comprehensive account on securitization practices, see:
Wilmarth, The Dark Side of Universal Banking: Financial Conglomerates and the Origins
of the Subprime Financial Crisis, Conn. L. Rev. 41 (2009), 963 (985 et seq.).
In re Lehman Brothers Securities and ERISA Litigation, 2010 WL 337997 (S.D.N.Y., 2010).
See the joint information provided by the United Kingdom Financial Services Authority, the Financial Ombudsman Service and the Office of Fair Trading, Case Studies WIA13, Lehman-backed structured products, available at http://www.widerimplications.info/
case_studies/wi_13.html.
See infra, sub II. On the economics underlying swap transactions: Bratton, supra, N 12,
at p. 159 et seq.
Cf. the liquidation of Lehman Brothers (Luxembourg) S.A. subsequent to the bankruptcy
of LBHI: Judgement of the Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 2e chambre,
siégeant en matière commerciale, of 1 April 2009, in: OJ C 125/18 of 5 June 2009 (Extract
from the Decision concerning Lehman Brothers (Luxembourg) S.A. pursuant to the Directive 2001/24/EC of the European Parliament and of the Council on the reorganisation
and winding-up of credit institutions (2009/C 125/07) and the facts in In Re Lehman
Brothers International (Europe) (In Administration) (No.2), [2009] EWCA Civ. 1161
(C.A. Civ., 2009).
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2. The Economics of Lehman’s Securitisation Programme
Lehman used several distribution channels to market financial products.
Some of its derivative securities, other securities and guarantees were not registered under the relevant US securities legislation or under the US rules on trading in commodity futures, respectively22. Instead, they were targeted at non-US
investors. Dutch, Luxembourg and Netherlands Antilles subsidiaries operated
as issuers of financial products guaranteed by LBHI New York. Lehman Brothers Treasury Co. B.V. (Amsterdam) offered unsecured notes guaranteed by
LBHI New York23. Lehman Brothers Securities N.V. (Netherlands Antilles) and
Lehman Brothers (Luxembourg) Equity Finance S.A.24 acted as special purpose
vehicles for LBHI (New York), offering a Warrant and Certificate Programme
which was targeted at retail investors25. Although each special purpose vehicle
was legally independent and registered in a different jurisdiction, it was the
strategy of the Lehman group to integrate its subsidiaries into the conglomerate financing structure26. Lehman had established a policy that each special
purpose vehicle should hedge its obligations by offsetting derivatives with other
Lehman Brothers companies, principally Lehman Brothers Finance S.A27. The
upshot of this hedging mechanism is that the issuer’s obligation to perform (a
duty owed to the purchasers of structured products) would be affected by disturbances occurring elsewhere in the Lehman group28.
Securitisation is intended to address problems of uncertainty and bounded rationality. Contrary to the theory of the firm (as promulgated by Coase)29,
22

23
24
25
26
27
28

29

See Basic Prospectus relating to Derivative Securities of 30 August 2006 filed with the
German BaFin by Lehman Brothers Securities N.V. and Lehman Brothers (Luxembourg)
Equity Finance S.A. (Warrant and Certificate Programme Unconditionally and Irrevocably By Lehman Brothers Holdings Inc.), and Basic Prospectus relating to Principal Protected Notes and Derivative Notes of 30 August 2006 filed with the German BaFin by
Lehman Brothers Treasury B.V. Amsterdam (Note Issuance Programme Unconditionally
and Irrevocably Guaranteed by Lehman Brothers Holdings Inc.).
Basic Prospectus of 30 August 2006 filed by Lehman Brothers Treasury Co. B.V.supra N.
22.
Registration Document of 30 August 2006 filed with the German BaFin by Lehman
Brothers (Luxembourg) Equity Finance S.A.
Basic Prospectus of 30 August 2006 filed by Lehman Brothers Securities N.V. and Lehman Brothers (Luxembourg) Equity Finance S.A., supra N. 22.
Cf. Walters, supra N. 14, Comp. L. 31 (3) (2010), 65 et seq.
Registration Document of 30 August 2006 filed with the German BaFin by Lehman
Brothers Securities N.V. See also, Walters, supra, N. 14, Comp. L. 31 (3) (2010), 65.
The market risks associated with indexed financial instruments are magnified if the guarantor holding company is faced with a combination of inadequate capital and liquidity problems: cf. Senior Supervisors Group, Risk Management Lessons from the Global
Banking Crisis of 2008 (21 October 2009), at: http://www.ny.frb.org/newsevents/news/
banking/2009/SSG_report.pdf.
Coase, The Nature of the Firm, Economica New Series IV (16) (1937, 386 (at 390 et seq.);
id., The Nature of the Firm: Influence, J. L. Econ. & Org. 4 (1988), 33 (at p. 38 et seq.).
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securitisation reduces credit risk by externalising and spreading it on the market30. However, firms which had integrated exposure across businesses for both
market and counterparty risk management fared much better during the financial crisis31. Although Lehman subsidiaries and special purpose vehicles were
integrated into the hedging structure of the conglomerate, this was not an internalisation of market processes. Instead, the group attempted to reap the benefits of its securitisation schemes without increasing investor protection. Theoretically, it is for the market to rate the risk associated with various asset-backed
securities and structured financial products. But securitisation and structured
finance techniques create specific adverse selection problems when the originator of an asset-backed security has more information ex ante than the retailer
or the ultimate investor32. Neither Lehman nor its special purpose vehicles
had an incentive to internalise information asymmetries33. Moreover, there are
‘long-distance’ repercussions of these informational problems. Although fully
informed in accordance with current disclosure rules (EU and national), retail
investors may not be aware of risk associated with structured financial products
as crucial internal information was not passed on to them. On a macro-level,
this begs the question whether the financial systems is well prepared to absorb
shocks like the one triggered by the collapse of the Lehman group34.

3. A Case for Regulatory Action?
Structured products such as those offered under the Lehman warrant
and certificate programmes are governed by the EU’s prospectus35 and the
market in financial instruments (MiFID)3636directives37.37The Council direc30

31

32

33
34
35

36
37
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Cf. Richter, Entrepreneurs as Surrogate Forward Traders of Goods and Services – Seen
from the Viewpoint of New Institutional Economics, Eur. Bus. Org. L. Rev. (EBOR) 11(2)
(2010), forthcoming.
Senior Supervisors Group, Observations on Risk Management Practices during the
Recent Market Turbulence (6 March 2008), at http://www.ny.frb.org/newsevents/news/
banking/2008/SSG_Risk_Mgt_doc_final.pdf.
Quinn, supra N. 9, N.Y.U.J.L. & Bus. 41 (2009) 549 et seq. Cf. Autorité des Marchés Financiers (France), AMF’s answer to the European Commission in relation to the European
Commission’s call for evidence on substitute investment products, Paris, 28 January 2008.
Cf. Kiff/Michaud/Mitchell, Une revue analytique des instruments de transfert du risque
du crédit, Banque de France, RSF June 2003, 110 (128 et seq.).
Cf. Kiff/Michaud/Mitchell, supra, N. 33, Banque de France, RSF June 2003, 110 (128 et seq.).
Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003
on the prospectus to be published when the securities are offered to the public or admitted
to trading and amending Directive 2001/34/EC, OJ L 345/64 of 31 December 2003.
Directive 2004/39/EC of the European Parliament and the Council of 21 April 2004 on
markets in financial instruments, OJ L 145/1 of 30 April 2004.
Cf. Commission of the European Communities, Communication from the Commission
to the European Parliament and Council – Packaged Retail Investment Products, Brussels 30 April 2009 (COM(2009) 204 final.
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tive on investment services is applicable to financial intermediaries and banks
selling financial products to retail investors38. Lehman’s European business
activities took place under the auspices of national securities regulators. LBHI
and its subsidiaries had complied with Member State Law implementing the
EU Prospectus Directive and submitted prospectuses for clearance.
Historically, banks, financial institutions such as funds, and wealthy investors were the main purchasers of structured financial products39. But asset
securitisation and repackaging of financial products has ushered in the advent of retail investors. In the aftermath of the Lehman collapse the European
Commission criticised the ‘regulatory patchwork’ which covers packaged retail investment products under Community law40. However, a comprehensive
EU regulatory approach is complicated by the segmentation of retail financial services along national lines41. In the Member States different marketing
patterns and policy responses towards structured financial products persist.
French authorities have undertaken some administrative measures. Apart
from Germany, there is very little private litigation against banks which sold
or distributed Lehman-backed products. In the UK and Switzerland, private
mass retail investors filed complaints with an ombudsman.
This paper takes a typological approach, assessing four European jurisdictions with varying preferences for administrative action, alternative dispute resolution under reputational constraints, and litigation42. Ultimately,
the question is whether the predicament of Lehman-backed structured products and their purchasers has established a case for specific EU legislation on
selling and distributing packaged retail investment products. This would also
38
39

40

41
42

Council Directive 92/33/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities
field, OJ L 141/27 of 11 June 1993.
Cf. Blundell-Wignall, An Overview of Hedge Funds and Structured Products: Issues in
Leverage and Risk, Financial Market 92 (1) (2007), 37 (44): “Passive buyers of puts, including investment banks buying for capital guarantee purposes in structured products,
benefit from spread narrowing in pricing their products for retail, private banking and
institutional clients...”
Commission of the European Communities, Packaged Retail Investment Products, supra
N. 37. For a Swiss perspective see the case study on Lehman products and related regulatory policy challenges by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA,
Madoff-Betrug und Vertrieb von Lehman-Produkten: Auswirkungen auf das Anlageberatungs– und Vermögensverwaltungsgeschäft, Bern 2 March 2009, p. 15 et seq. (available
at http://www.finma.ch).
Moloney, EC Securities Regulation (2nd ed. 2008), 551.
For a survey of regulatory approaches towards retail products from a global perspective:
Bates, Regulatory Review September 2009: Global Themes and Challenges in Financial
Regulation, 1783 PLI/Corp 93 (100 et seq.) (2010), 1783 PLI/Corp 93 (100 et seq.) (2010).
Hong Kong regulators, e.g., persuaded banks which had sold Lehman’s mini-bonds to
buy back outstanding mini-bonds from willing investors for between 65% and 70% of
their nominal value with possible additional payments received by the banks through the
insolvency proceedings, ibid.
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imply that regulation through litigation43 or alternative dispute settlement
resolution from an ex post perspective do not outweigh the benefits of an ex
ante regime of mandatory rules44.

II Lehman’s Structured Products in European Jurisdictions
As Lehman fell, diverse groups of victims voiced concerns. Financial
institutions such as hedge funds had placed deposits with Lehman Brothers
as part of their business relationship. These deposits were frozen as soon as
bankruptcy proceedings commenced. Banks faced similar problems as counterparties to credit swap agreements which Lehman had concluded to insure
its obligations under the structured products deals. A settlement with the
Lehman administrator was reached, releasing some of the funds previously
deposited with the investment bank45. Private mass retail investors have been
more fortunate in Switzerland where Crédit Suisse and other banks implemented compensation schemes46. In the UK, investors have been urged to
seek redress through alternative dispute settlement. German banks, which
had sold Lehman-backed structured products to consumer-investors, were
less conciliatory. In order to recoup some of their investments, German buyers of Lehman certificates have been very active in suing financial intermediaries. There are a substantial number of lower court judgements which attempt to address moral hazard problems from an ex post perspective.

1. France
a) Market Structure and Regulatory Policies
In 2007, French per-capita sales of structured products were less than
10 % of the Swiss trading volume in structured products, and slightly more
43
44

45

46
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See the title of the book by Viscusi (ed.), Regulation through Litigation, AEI-Brookings
Joint Center for Regulatory Studies, Washington, D.C. (2002).
Cf. on risks of investor detriment: European Commission, Impact Assessment, Commission Staff Working Document Accompanying the Communication from the Commission
to the European Parliament and the Council, Packaged Retail Investment Products, Brussels, 30 April 2009 (SEC(2009) 556), p. 12 et seq.
Reuters, Business & Financial News, Breaking US & International News, 15 July 2009,
Lehman’s Europe administrators set repayment plan – WSJ (http://www.reuters.com/assets/print?aid=USBNG43783820090715); NZZ Online, 29 December 2009, Lehman-Geschädigte bekommen 11 Milliarden Dollar, available at http://www.nzz.ch/nachrichten/
schweiz/lehman-geschaedigte_bekommen_11_milliarden_dollar_1.4394757html; see also
the facts of In re Lehman Brothers Holding Inc. v. BNY Corporate Trustee Services Limited, 422 B.R. 407 (413 et seq.) (Bkrtcy. S.D.N.Y., 2010).
See infra, sub II.3.a.
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than one third of comparable German transactions47. Although French
banks have attempted to make major inroads into private retail investing,
the traditional patterns for retail investment persist: Financial institution
and wealthy investors are the main purchasers of structured products. Industry representatives describe the French market in retail structured products as very mature48. Unlike some other European countries, France has
opted for sector-wise approach of oversight, leaving the French Autorité de
Marchés Financiers (AMF) with no overall supervision of banking products
and services and life insurance contracts49. Prior to the collapse of Lehman,
it was standard French regulatory practice to rely on internal controls by institutional investors and wealthy individuals who were thought to be knowledgeable enough to negotiate for adequate protection when investing in innovative financial products. As the financial crisis accelerated50, the AMF
stepped up its regulatory controls, imposing fines on banking agencies for
distributing securities without sufficient information51 and on a fund management company with unconvincing governance structures52. The AMF
exercised its statutory powers to strengthen the financial structure of some
investment funds53.
47
48

49

50

51

52
53

Financial Times, 26 May 2008, Johnson, UK takes shine to structured products.
Benson, Market View: Igniting growth in a mature market, 1 July 2006, at: http://www.
risk.net/structured-products/feature/1528305/market-view-igniting-growth-mature-market; cf. the Governor of the Banque de France and Chairman of the Commission Bancaire Noyer, Presentation of the Annual Report 2008 of the Commission Bancaire, Paris,
Banque de France, 26 June 2009.
Inspection générale de Finances, Rapport de la Mission de Réflexion et de Propositions
sur l’Organisation de le Fonctionnement de la Supervision des Activités Financières en
France (Établi par Bruno Deletré – (Rapport Deletré I) (Paris, January 2009), at p. 13 et
seq.; AMF on substitute investment products, supra N. 32, p. 1.
Cf. on the French impact of the Lehman collapse: Prüm, Faillite de Lehman Brothers,
les dépositaires d’OPCVM sous pression, Revue de Droit Bancaire et Financier, Mai-Juin
2009, 2 et seq.; Casal Flottes, Asset management – Les Dommages collatéraux de Lehman
Brothers, Finance Option – 22/28 Septembre 2008, at p. 3 et seq.; Henry, France: The
Impact of Lehman, IFLR 1 June 2009, at http://www.iflr.com/Article/2213376/France-Theimpact-of-Lehman.html.
AMF, Rapport Annuel 2008, Chapitre 6, Les décisions de la Commission des sanctions
publiéés en 2008, at p. 213 et seq. (Paris 2009), at http://www.amf-france.org/documents/
general/8989_1.pdf. See also report by Herbert Smith/Gleiss Lutz/Stibbe, A changing
landscape – Regulatory developments in the distribution of retail investment products –
UK, France, Germany, Spain, Netherlands, UAE and Hong Kong (2010), at p. 9 et seq.
AMF, Décision de la Commission des sanctions à l’égard de la Société Oddo Asset Management du 18 juin 2009, at http://www.amf-france.org/documents/general/9046_1.pdf.
See AMF, Cartographie 2009 des Risques et des Tendances sur les Marchés et pour
l’Épargne – Risques et tendances n° 8 (Paris, June 2009), p. 78 et seq.; for a general assessment of the situation of the French banking and financial system after the Lehman
bankruptcy: Annual Report of the Commission Bancaire 2008 (Paris 2009), p. 13 et seq.
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Although France implemented the capital market and financial services directives, its current regulatory regime of ex ante-controls and oversight
has been found to be deficient. A report commissioned by the Ministry of
Finance proposes more stringent controls of banks and financial intermediaries with respect to their discharge of professional duties towards investors54.
In its policy recommendations on structured investment, the AMF acknowledges the competitive impact of retail investment products55. This should,
however, not affect the transparency of the credit market. The AMF warns of
a potential conflict of interests between the originator of the financial product
and the intermediaries and between intermediaries and the ultimate investorclient56. Similar to transparency on secondary markets for listed products,
post-trading efficiency would be greatly enhanced by regulatory clarification
of the duty to be transparent57. In June 2009, the AMF published a strategic
plan, redefining its oversight priorities. The AMF’s policy statement explicitly
acknowledges that retail investors pursue portfolio strategies typical of depositors with a savings account58.

b) Private Law Aspects
The current structure of the French market has important consequences for a private law approach towards the repercussions of the collapse of Lehman. French private law recognises a duty to provide clients with adequate
information at the right time (obligation de conseil)59. This would require a
delicate assessment whether the standards of professional advice vary according to the investor’s expertise and the amount of money invested. Banks recognise a duty to assess the background of a potential investor in a suitability
test in order to ascertain the amount information owed to a client60. If an in54
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Inspection générale de Finances, Rapport de la Mission de Conseil sur le Contrôle du
Respect des Obligation Professionnelles à l’égard de la Clientèle dans le Secteur Financier,
(Établi par Bruno Deletré – (Rapport Deletré II) (Paris, July 2009), at p. 23 et seq., at
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000591/0000.pdf.
AMF on substitute investment products, supra N. 32, 1.
AMF on substitute investment products, supra N. 32, at p. 9 et seq.
Jouyet, The future of financial regulation, Banque de France, Financial Stability Review 13
(September 2009), 89 (92 et seq.).
AMF, Plan stratégique de l’Autorité des marchés financiers (Paris 29 June 2009), p. 1 et
seq., at http://www.amf-france.org/documents/general/8983_1.pdf.
See the practical implications of this approach for the day-to-day management of the
bank-client relationship Deloitte, Ouverture sur les enjeux de las gestion privée en France
– S’adapter dans un environnement en mutation, Étude Deloitte Conseil (Paris September 2009), 31 et seq.
Piccarrougne/Doron/Duroyon, Le contexte réglementaire et fiscal européen pour la banque privée, Horizons Bancaires – Numéro 333 – Septembre 2007, 35 (at 39 et seq.).
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vestment fund lost money on structured financial products, this provokes the
question to what extent the fund management or its representatives may be
held liable by investors. Under current French investment law, the rules of the
fund may provide for a limitation of liability towards investors. But it appears
that French courts are beginning to question the scope of this exemption61.
Ultimately, this will result in closer inspection to what extent due diligence
procedures and internal control mechanisms were observed.

2. United Kingdom
a) The Financial Services Authority (FSA) and Lehman
At the time of the collapse of the Lehman group over 5,000 retail investors had invested a total of UK ₤ 107m in structured investment products
backed by a Lehman guarantee62. The FSA initiated an investigation in order
to assess the quality of advice afforded by financial intermediaries to retail investors63. The FSA analysed key documentation data of a sample of 11 firms,
conducted interviews with relevant firm personnel and assessed the files of
157 customers who had bought Lehman-backed structured investment products between November 2007 and August 200864. Advice given by the financial intermediary was unsuitable if the customer had been recommended
a product ill-matched with their financial circumstances or the investment
time scale65. Moreover, professional advice was classified as unsuitable if it
disregarded customers’ risk preferences, did not assure an appropriate level of
diversification in the individual investment portfolios or disregarded specific
tax needs66. The FSA investigation extended to the suitability of disclosure to
adequately alert the customer to the risks of structured investment products
(including the disclosure of counterparty risk).
61
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63

64
65
66

Cf. Prüm, supra, N., Revue de Droit Bancaire et Financier, Mai-Juin 2009, at p. 2 et seq.;
Storck/Riassetto, Cour d’appel de Paris de 26 mars 2009, Note (Gestion individuelle –
Responsabilité civile du gestionnaire de portefeuille), Revue de Droit Bancaire et Financier 10 (5) (2009), 44 et seq.
FSA Press Release of 27 October 2009, FSA’s investigation into the impact of Lehman’s
collapse on the UK structured investment product market – review of findings, available
at http://www.fsa.gov.uk (FSA website).
As early as 2004, the FSA had issued a fact sheet warning mass retail investors about the
dangers of purchasing capital-at-risk products: FSA Factsheet, Capital-at-risk products
(London 2004), at: http://www.moneymadeclear.fsa.gov.uk/pdfs/capital_risk.pdf.
FSA, Quality of advice on structured investment products, London, October 2009, at p.
6.
FSA, Quality of advice, supra N. 64, at p. 7.
FSA, Quality of advice, supra N. 64, at p. 7.
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The FSA also scrutinised the quality of internal governance mechanisms
to supply advisors with adequate information on the respective financial product recommended to the customer67. This included the quality of compliance,
monitoring and oversight arrangements and advisors’ understanding of the intricacies of the structured investment products. The FSA’s findings are sobering. Although most firms had performed an acceptable analysis of customers’
needs and circumstances, customers were exposed to an inappropriate level
of risk in a substantial number of cases (43% of all files reviewed)68. Disclosure by advisors was generally found to be deficient with respect to specificities of the product recommended and the counterparty risk69. The results on
internal governance mechanisms and quality controls were mixed. Even after
the collapse of Lehman Brothers most investment firms failed to substantially
mitigate the risk of providing unprofessional advice70. The results of its review
prompted the FSA to clarify the standards for a professional quality assessment
of structured investment products71. A note to the FSA’s regulatory guide on
responsibilities of providers and distributors for the fair treatment of customers
was published, urging the industry to improve due diligence procedures with
respect to credit providers and distributions channels and to assume post-sale
responsibility towards their customers72. The FSA has made it clear that it will
insist on improving standards for structured investment products. In February
2010, the FSA imposed a fine of ₤ 700,000 on a financial intermediary who had
failed to adequately advise on investment, credit and liquidity risks associated
with Lehman-backed structured products73. The FSA was also highly critical of
internal risk management systems which had failed to channel relevant financial information to the individual advisor74.

b) Alternative Dispute Resolution
Litigation in the UK is costly, and retail investors appear to shy away
from suing financial intermediaries as long as law on retail investor claims is
67
68
69
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FSA, Quality of advice, supra N. 64, at p. 7.
FSA, Quality of advice, supra N. 64, at p. 10.
FSA, Quality of advice, supra N. 64, at p. 15.
FSA, Quality of advice, supra N. 64, at p. 19.
FSA, Using the FSA’s structured investment advice suitability assessment template, London, October 2009.
FSA, Treating customers fairly – structured investment products, London, October
2009.
FSA, Final Notice to RSM Tenon Financial Services Limited of 24 February 2010 and
FSA Press Release of 25 February 2010, FSA fines national financial advice firm ₤ 700,000
for failings relating to Lehman-backed structured product sales (FSA/035/2010), both
documents available at the FSA website (http://www.fsa.gov.uk).
FSA, Final Notice to RSM Tenon Financial Services Limited, supra, N. 73.
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unclear75. Instead, purchasers of Lehman’s structured products have turned
to the Financial Ombudsman Service to settle their claims against financial
institutions76. The Financial Ombudsman Service is a statutory dispute resolution scheme established under the Financial Services and Markets Act 200077
and the Consumer Credit Act 200678. There are no empirical data available
on how and whether claims related to Lehman-backed structured products
were settled. However, both the Financial Ombudsman Service and the FSA
recognise the regulatory challenge emanating from Lehman’s collapse for the
UK structured investment product market79.
The current UK regulatory approach towards Lehman-backed structured investment products creates two classes of investors. Retail investors
who bought Lehman-backed securities from financial intermediaries which
are still operative will have to rely on the Financial Ombudsman Service to
negotiate a settlement of their claims through alternative dispute settlement
mechanisms. However, if a financial intermediary has gone into administration under insolvency law, the investor is entitled to compensation under the
Financial Compensation Scheme (FSCS)80. FSCS was established by the Financial Services and Markets Act 200081. FSCS is funded by levies on author75
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This may, however, change after investors have come to realise that they have been misled
about Lehman’s financial state by, inter alia, expert opinions on English law: Hollander,
Linklaters ‘could face litigation’ over explosive Lehman report, The Lawyer, 15 March 2010,
at: http://www.thelawyer.com/linklaters-%E2%80%98could-face-litigation%E2%80%99-overexplosive-lehman-report/1003768.article; and Frean, Linklaters and Ernst & Young face
action over Lehman Brothers collapse, Times online, 13 March 2010, at: http://business.
timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article7060424.ece. See
generally on the UK enforcement of securities laws regulating public issues and admissions
to trading: Ferran, Principles of Corporate Finance Law (2008), 444 et seq.
See Financial Ombudsman Service Limited, Summary Minutes of the meeting of directors on 13 March 2009 and on 20 May 2009, and Herbst, UK litigation over mis-selling
is a different ballgame to the US, The Daily Telegraph on line, 3 October 2009, at http://
www.telegraph.co.uk/finance/comment/6258274/UK-litigation-over-financial-mis-sellingis-a-different-ballgame-to-the-US.html.
S. 225 et seq. of the Financial Services and Markets Act (FSMA) (ch. 8).
S. 59 et seq. of the Consumer Credit Act 2006 (ch. 14)
Cf. FSA Press Communications of 7 May 2009 (Wider Implications referral: Lehmanbacked structured products), 14 August 2009 (Wider Implications referral: Lehmanbacked structured products – update) and 11 September 2009 (FSA update on Lehmansbacked structured products), available at http://www.fsa.gov.uk (FSA website).
See FSA Press Releases of 27 October 2009, FSA takes action to help investors with Lehman-backed structured products (FSA/PN/144/2009), and of 29 October 2009, Lehmanbacked structured products – update, and available at the FSA website (http://www.fsa.
gov.uk); cf. FSA, Consumer awareness of the Financial Services Compensation Scheme
– Consumer Research 75 (January 2009).
S. 212 et seq. of the FSMA (ch. 8).
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ised investment firms, and the maximum compensation for lost investments
is ₤ 50,000 per person per firm82.

3. Switzerland
a) Conciliatory Banks and the Banking Ombudsman
When the Lehman group collapsed it had 83 different financial products outstanding on the Swiss market83. 46 of these products were capitalprotected. The remainder included participation (11), yield enhancement (23)
and other products (3)84. Banks which had marketed Lehman’s products were
quick to deny any liability to their clients as they had acted as mere intermediaries85. In the end, reputation mechanisms proved to be too powerful: Swiss
banks paid compensation to private investors, yielding to a combination of
administrative suasion86, public criticism and alternative dispute resolution87.
There had been incidences where a Swiss bank would emphasise that Lehman’s structured products were guaranteed, thereby insinuating that investors were well shielded against loss of principal88. Crédit Suisse compensated
non-institutional investors who had bought Lehman’s structured products89.
82
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FSCS Compensation Scheme, Compensation Limits (as per 1 January 2010), at: http://
www.fscs.org.uk/what-we-cover/eligibility-rules/compensation-limits/; See also the policy
analysis in the government report for the States of Jersey, Lodged au Greffe on 19 September 2008 on the desirability of introducing a Financial Compensation Scheme for Jersey, available at http://www.statesassembly.je/documents/propositions/42478-40228-1992
008.htm.
For a survey of the sequence of the financial crisis, both from a Swiss and global perspective: FINMA, Finanzmarktkrise und Finanzmarktaufsicht (2009), 71.
Swiss Structured Products Association (SSPA), Zurich, Media Release of 17 September
2008, Questions frequently asked by market participants, including investors and the media, regarding Lehman Brothers’ current situation. The SSPA thought, however, that the
volume of Lehman’s products outstanding on the Swiss market was well below 650m
Swiss Francs (ibid.).
NZZ Online, 24 September 2008, Lehman-Kollaps trifft Schweizer Anleger hart, available
at http://www.nzz.ch/finanzen/nachrichten/der_lehman-kollaps_trifft_die_schweizer_anleger_stark_1.899583.html.
See account in FINMA, Jahresbericht 2009 (Annual Report 2009), 49 et seq.
See account in FINMA, Madoff-Betrug, supra N. 40, p. 15 et seq.
NZZ Online, 24 September 2008, Lehman-Kollaps, supra, N. 85.
FINMA had initiated an official investigation probing Crédit Suisse’s marketing practices
at the time when there was already negative information on the Lehman group on the
market. This investigation was settled once FINMA realised that there had been no specific wrongdoing on the part of Crédit Suisse. Instead Crédit Suisse’s practices appeared
to be standard industry practice which requires regulatory action: FINMA, Madoff-Betrug, supra, N. 40, at p. 17 et seq.
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The compensation ratio varied between 30% and 70% of the funds invested
and was conditioned on the financial situation of the customers and the size
of their Lehman investment90. The Luzerner Kantonalbank reimbursed 100%
of the funds invested by its customers provided that a customer’s deposits
with the Kantonalbank did not exceed 100,000 Swiss Francs91. The Berner
Kantonalbank pledged to reimburse non-professional investor-customers to
whom it had sold Lehman-backed structured products92.
In reaction to the fallout from the financial crisis Swiss mass retail
investors made a clear choice in favour of alternative dispute resolution. In
2008, the docket of the Swiss Banking Ombudsman reached an all-time-high
of 4,144 new cases, 50% of which were generated by Lehman-backed securities, products of the Icelandic Kaupthing Bank and absolute return products93.
The Swiss Banking Ombudsman publishes his findings in case reports.
In contrast to the FSA study on the quality of advice, the Ombudsman’s reports do not allow for a quantitative finding on the efficiency of Swiss financial intermediaries or the potential of improving professional standards.
The language of the Ombudsman’s reports is closer to a factual analysis of a
dispute associated with the sale of Lehman-backed securities. The Ombudsman evaluates the aspects of the case which establish a cause either for the
bank or its client. To that extent, he seeks to settle a dispute against the background of the law. Each report gives information how the case was settled94
90

91

92

93

94

Handelszeitung Online, 21 April 2009, Crédit Suisse entschädigt weitere Lehman-Opfer
mit 50 Mio CHF (Zus), at http://www.handelszeitung.ch/artikel/artikel_awp_526913.html;
NZZ Online, 10 September 2009, Lösung für Lehman-Opfer gefunden, at http://www.
nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/loesung_fuer_lehman-opfer_gefunden_1.3536030.
html.
Press Release by the Luzerner Kantonalbank LUKB, 26 September 2008, Lehman Brothers: Luzerner Kantonalbank garantiert vollen Kapitalschutz für Kleinanleger, available
at http://www.presseportal.ch/de/meldung/100570421.
See Written Answer by the Berne Government of 10 December 2008 (Schriftliche Antwort des Regierungsrats vom 10. Dezember 2008), in: Protocol of the Sessions of the
Berne Parliament (Grosser Rat) of 26 January 2009 (Fünfte Sitzung) – Nachmittag
(Finanz), p. 80 et seq., at http://www.be.ch/gr/VosData/Gwd/Tagblatt%202009/01%20
Januarsession/20090210_141959/05%2026-01-2009%20Nachmittag%20S.%2061-91%20
FIN-GEF.pdf.
Annual Press Conference of the Swiss Banking Ombudsman, Bankenombudsman: “Kaufe
nur das, was du wirklich verstehst, Zurich, 7 July 2009 (available at the the website of the
Swiss Banking Ombudsman http://www.bankingombudsman.ch.; cf. NZZ Online, 1 July
2008, Finanzkrise beschäftigt Bankenombudsman, available at http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/finanzkrise_beschaeftigt_bankenombudsman__1.773657.html.
This may include a statement from the Ombudsman that an unwilling bank should have
complied with his assessment, cf. Case No. 63, at http://www.bankingombudsman.ch/de/
fallsammlung/fall&fid=63.
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or whether the parties were advised to commence proceedings before a law
court95. Thus, each case report conveys an ‘educative message’ which should
be observed by both, the financial institution and its customer.
In opining on Lehman-related disputes the Swiss Banking Ombudsman makes a clear distinction between experienced investors and risk-averse
consumers. Investors familiar with the risk of asset-backed securities and
derivatives do not require extensive professional advice by the bank even if
the financial product contains highly speculative elements96. Conversely, less
experienced investors are entitled to detailed documentation on the issuer
and may expect to be warned if it occurs to the bank that the customer’s
risk assumptions are erroneous97. However, the bank may exonerate itself
if its client disregarded the bank’s investment recommendations for structured products, opting for riskier multi-barrier reverse convertibles instead98.
Sometimes the Ombudsman is at pains to determine whether the complaining customer is an experienced investor or a consumer in greater need of
protection. This aspect is irrelevant, though, if the bank ignores the need for a
diversified investment portfolio, exposing the investor to unreasonable risk99.
The Ombudsman imposes on banks an ex post-duty to warn if subsequent
to the investment transaction negative information on the issuer of a structured product becomes available. In a dispute on Lehman-backed securities
acquired in 2006, the bank had recommended Lehman’s financial products as
a safe investment. The Ombudsman found for a duty to update information
as soon as negative market information on Lehman became available, considering that the investor was an experienced customer100. In further fleshing
out a bank’s duty to warn, the Ombudsman explained that no more recommendations for Lehman-backed securities should have been given after negative rumours on the market had been heard. Nonetheless, a bank may escape
95

The Ombudsman will also recommend legal proceedings if his factual assessment results in a non liquet-finding, cf. Case 48, at http://www.bankingombudsman.ch/de/fallsammlung/fall&fid=48.
96 Schweizer Bankenombudsman, Anlageberatung beim erfahrenen Anleger, Case No. 185,
at http://www.bankingombudsman.ch/de/fallsammlung/fall&fid=185.
97 Schweizer Bankenombudsman, Unterlagen nur beim erfahrenen Anleger genügend, Case
No. 178, at http://www.bankingombudsman.ch/de/fallsammlung/fall&fid=178.
98 Schweizer Bankenombudsman, Bank hat Kunde auf Risiko aufmerksam gemacht, Case
No. 191, at http://www.bankingombudsman.ch/de/fallsammlung/fall&fid=191.
99 Schweizer Bankenombudsman, Klumpenrisiko, Limite um ein Vielfaches überschritten,
Case No. 186, at http://www.bankingombudsman.ch/de/fallsammlung/fall&fid=186, and
Haftung bei unvollständiger Aufklärung und unsachgemässem Rat, Case No. 189, at
http://www.bankingombudsman.ch/de/fallsammlung/fall&fid=189.
100 Schweizer Bankenombudsman, Warnpflicht der Bank, Case No. 187, at http://www.bankingombudsman.ch/de/fallsammlung/fall&fid=187.
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responsibility, if an investor expresses a preference for speculative and risky
securities transaction101.

b) (Mature) Investors under Swiss Law on Collective Investments
The 2007 Federal Act on Collective Investment Schemes (CISA/Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen) conditions the marketing and
distribution of non-domestic securities on the approval of FINMA102. But
there is no statutory scheme on continuous oversight. Instead, the legislator
accepted that financial intermediaries would subscribe to industry standards
laid down by self-regulatory bodies103. It is not the express intention of this
statute to advance consumer protection104. According to art. 1 CISA, Swiss
capital market law pledges to protect investors and to establish a transparent
and well-functioning capital market. In assessing the ombudsman’s report
in the light of mandatory law, FINMA notes that Swiss private law is guided
by the notion of a mature investor capable of assessing capital market information at his disposal105. Nonetheless, a new type of investor emerges from
the Ombudsman’s findings: Mass retail investors with little experience have
entered the business of structured products who quintessentially behave as
depositors with a savings account106. As FINMA explains, this is a category
of investors not envisaged by the drafters of the statute. Excessive reliance
on a prospectus is misplaced and does not afford sufficient investor protection107. More attention should be devoted to improving internal governance
mechanisms of financial intermediaries108. In reaction to FINMA’s criticism,
the Swiss finance industry introduced new risk classification standards to
assure the transparency of Swiss-made structured financial products109.

101 Schweizer Bankenombudsman, Spekulation mit kapitalgeschütztem Produkt?, Case No.
188, at http://www.bankingombudsman.ch/de/fallsammlung/fall&fid=188.
102 Art. 19 (1) CISA and Frick, in: Watter/Vogt/Bösch/Rayroux/Winzeler (eds.), Basler Kommentar, Kollektivanlagengesetz (einschliesslich der steuerlichen Aspekte in– und ausländischer kollektiver Kapitalanlagen), (2009), Art. 19 ¶ 2.
103 Art. 20 (2) CISA.
104 Winzeler, in: Watter/Vogt/Bösch/Rayroux/Winzeler, supra N., Art. 1 ¶ 11.
105 FINMA, Madoff-Betrug, supra N. 40, at p. 18.
106 FINMA, Madoff-Betrug, supra N. 40, at p. 16.
107 FINMA, Jahresbericht 2009 (Annual Report 2009), at p. 49 et seq.
108 FINMA, Madoff-Betrug, supra, N. 40, 18 et seq.; 49 et seq., pointing to deficiencies of the
current Swiss regulatory regime.
109 Swiss Structured Products Association (SSPA), Zurich, Media Release of 2 June 2009,
SSPA launches risk classification for structured products that sets a new standard.
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4. Germany
Contrary to English and Swiss regulatory policy responses to Lehmanbacked structured products, non-litigious dispute settlement mechanisms are
almost inoperative in Germany. Germany had a great potential for mass investment in retail financial products. Both, banks with extensive international
business experience and local savings banks sold Lehman financial products
to a clientele of investors with considerable business acumen and risk-averse
investor-consumers. Anecdotal evidence suggests that reputation mechanisms work less efficiently as soon as financial institutions enter into the field
of mass retail business. Currently, German banks appear to be engulfed in
litigation as investors have to beat the capital law statute of limitations110.

a) The Law
The German regime on Lehman-backed structured products is governed by both, public and private law rules. The Act on Trading in Securities
(Wertpapierhandelsgesetz) implements the EU’s Directive on investment services in the securities field111 and MiFID. S. 31 of the Act on Trading in Securities imposes a duty of information on a financial institution advising clients
on potential investment strategies112. In order to assure the proper functioning of the capital market and its allocative function, the financial institution
is required to maintain a high level of quality information, thereby protecting
a client’s interests113. From the language of the statute it is unclear, whether it
is modelled upon the rational investor who weighs the information available
to him, or it whether also claims to advance the interests of less versed investors114. Under certain conditions, a financial institution may exonerate itself,
casting doubt on whether the statute accommodates the concerns of private
mass retail investors with little experience in securities markets115. It should
be noted, however, that in the context of retail investment transactions, the
civil law on prospectus liability and contracts supplying investment advice
110 Claims have to be brought within three years after the incidence which gave rise to the
claim occurred (see s. 37a of the Act on Trading in Securities (Wertpapierhandelsgesetz). For a practitioner’s assessment of current litigation proceedings: Witte/Mehrbrey,
Haftung für den Verkauf wertlos gewordener Zertifikate, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
(ZIP) 30 (2009), 744 et seq.
111 Council Directive 93/122/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities
fields, OJ L 141/27 of 11 June 1999.
112 Koller, in: Assmann/Schneider, Wertpapierhandelsgesetz – Kommentar (5th ed. 2009), §
31 ¶ 1.
113 Koller, ibid.
114 Koller, ibid.
115 Koller, ibid.
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(Anlageberatungsvertrag) afford additional investor protection. Moreover, the
German Banking Act (Kreditwesengesetz) requires a bank to inform non-institutional clients about its deposit insurance schemes or, if applicable, about
the absence of depositor-protection mechanisms116. This creates a complex
interface between the statutory duties under securities and banking laws and
the stipulations of a private law contract on retail investment products117.

b) Litigation
The German cases on retail investment transactions for credit swaps,
derivatives and structured products are marked by a great factual similarity.
They differ, however, considerably in the judicial assessment of the respective risk structures and the corresponding duty to warn the investor and to
protect his financial interests. Investors had an ongoing contractual relationship with their (local) financial institution, including some transactions in
retail investment products less risk-neutral than a mere savings account. Frequently, investors sought to improve the returns of their previous investment.
Sometimes they approached their investment advisor at the bank. Sometimes
the bank advisor called them, offering Lehman-backed structured products
and other retail investment products. Under these circumstances, the German
courts invariably imply a contract on investment advice to be supplied by the
bank even if there is no evidence of an express conclusion118. The concept of
duties owed under an implied contract of investment counselling is crucial to
the current German concept of investor protection. The courts make an important distinction between the duty to recommend an investment product
tailored to the client’s financial situation and the duty to recommend a product corresponding to the client’s risk preferences and the risk associated with
the envisaged investment product119. The quality of this advice is to assure
116 Bundesgerichtshof (Federal German Supreme Court) (BGH), Judgment of 14 July 2009
(XI ZR 152/08); for details see: Boos/Fischer/Schulte-Mattler, Kreditwesengesetz – Kommentar (3rd ed. 2008), § 23a, ¶1 et seq. In this context, the EU Directive 94/19/EC of the
European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes,
OJ L 135/5 of 31 May 1994, and Directive 2009/14/EC of the European Parliament
and the Council of 11 March 2009 amending Directive 94/19/EC on deposit-guarantee
schemes as regards the coverage level and the payout day, OJ L 68/3 of 13 March 2009
apply.
117 For a detailed analysis against the background of the jurisprudence of the German Supreme Court (BGH): Dörr, Aktuelle Rechtsprechung des III. Zivilsenats zur Vermittlung
geschlossener Fondsbeteiligungen, Wertpapiermitteilungen 64 (2010), 533 et seq.
118 BGH, Judgments of 6 July 1993, BGHZ 123, 126 et seq., and of 15 June 2000, Neue Juristische Wochenschrift 53 (2000), 3275 et seq.
119 See analysis of jurisprudence in Oberlandesgericht (Court of Appeal) (OLG) Düsseldorf,
judgment of 30 November 2009 (I-9 U 30/09); Landgericht (District Court) (LG) Chemnitz, Judgment of 23 June 2009 (7 O 359/09).
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that an investor will make an informed ex ante judgment about the implications of his decision to buy120.
The cases tread a very fine between the client’s inclination to engage in
speculative transaction and a bank’s duty to adequately warn about the risk
assumed121. In fact, this risk assessment is a decisive threshold for deciding
whether an investor has met the private law requirement for establishing advisor liability122. If the information supplied is adequate the investor will have to
bear the risk associated with indexed financial products, including the risk of
the issuer’s insolvency. Courts have declined to impose a specific duty to warn
prior to the Lehman collapse as long as the Lehman group was a financial institution awarded high rankings by the rating agencies123. In this respect, German
cases differ factually from the business strategy of the Crédit Suisse which had
continued offering Lehman-backed structured products124 even though there
had been negative information on the market place125. With respect to Lehmanbacked structured products courts impose a duty on the bank to alert its client to the fact that these products are not covered by a depositor-insurance
scheme126.
Some cases are decided in favour of the client after the bank had failed
to disclose that it had a financial interest in the transaction. The courts refer to
the jurisprudence of the German Supreme Court (Bundesgerichtshof)127 outlawing kick-backs awarded by the issuer of a security: In accordance with the
statute128, undisclosed remuneration earned under a contract for supplying
120 Cf. BGH, Judgment of 14 July 2009 (XI ZR 152/08); OLG Celle, Judgment of 30 September 2009 (3 U 45/09).
121 OLG Frankfurt, Judgment of 29 July 2009 (23 U 76/08) (Transactions on swaps and derivatives).
122 Cf. LG Landshut, judgment of 8 January 2010, Wertpapiermitteilungen 64 (2010), 513
(514).
123 See LG Frankfurt, Judgment of 28 November 2008 (2-19 O 62/08); LG Berlin, Judgement of 4 June 2009 (37 O 33/09); LG Mainz, Judgment of 22 June 2009 (5 O 384/08); cf.
LG Chemnitz, Judgment of 23 June 2009 (7 O 359/09); LG Heidelberg, Judgment of 15
December 2009 (2 O 141/09); LG Landshut, judgment of 8 January 2010, Wertpapiermitteilungen 64 (2010), 513 (514).
124 See supra, sub II.3.
125 Nonetheless, under German law an investment advisor is required to scrutinise the market for information which may be relevant to clients’ investment decisions. See BGH,
judgment of 5 November 2009 (III ZR 302/08).
126 LG Mainz, Judgment of 22 June 2009 (5 O 384/08); LG Hamburg, Judgment of 23 June
2009 (310 O 4/09); LG Hamburg, Judgment of 10 July 2009 (329 O 44(09).
127 See judgments of the BGH of 19 December 2000 (XI ZR 349/99), Neue Juristische Wochenschrift 54 (2001), 962 et seq.; 19 December 2006 (XI ZR 56/05), of 19 December
2006, BGHZ 170, 226 et seq.; decision of 20 January 2009 (XI ZR 510/07), Neue Juristische Wochenschrift 62 (2009), 1416 et seq.; judgment of 12 May 2009 (XI ZR 586/07).
128 See § 31d of the Wertpapierhandelsgesetz (Act on Trading in Securities).
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professional advice is illegal and constitutes a case for rescinding the contract
and the investment transaction129. There are some court decisions, however,
which question the wisdom of this analysis130. Although courts acknowledge
the potential conflict of interest in this principal-agent relationship, they assert that customers will know that the investment advice is not offered pro bono131. For practical purposes, some courts have established a de-minimis rule
exempting investment advisors from liability as long the commission earned
does not exceed 15 % of the value of the transaction concluded with a customer132. It is unclear whether the Federal Supreme Court would apply the
jurisprudence on kick-backs to commissions or soft commissions earned in
the context of retail investment business with structured products133. There is
some appellate evidence that a more nuanced approach is apposite134.
From a regulatory policy perspective, Germany has decided in favour
of regulation through litigation, letting private investors have their day in
court. Swiss experience suggests that banks will accept alternative dispute settlement if strong reputation mechanisms exist135. German financial institutions appear to shun alternative dispute resolution. The underlying rationale
for this Swiss-German divergence is, however, unclear. Reputation mechanisms have been diagnosed to lose importance as financial innovations are
introduced136. Reputation mechanisms do not guarantee high quality advice
if a new product is introduced137. Securitisation programmes externalise risk
129 LG Hamburg, Judgment of 23 June 2009 (310 O 4/09); LG Heidelberg, Judgment of 15
December 2009 (2 O 141/09).
130 See LG Chemnitz, Judgment of 23 June 2009 (7 O 359/09), and the analysis LG Mönchengladbach, judgment of 17 November 2009, Wertpapiermitteilungen 64 (2010), 515 (516).
For an analysis of the EU law implications of the German private law approach: Mülbert,
Auswirkungen der Art. 19ff. MiFID auf das Zivilrecht am Beispiel von Vertriebsvergütungen im Effektengeschäft der Kreditinstitute, Institut für deutsches und internationals
Recht des Spar-, Giro– und Kreditwesens der Universität Mainz, Working Paper 2008.
131 OLG Frankfurt, Judgment of 29 July 2009 (23 U 76/08) (Transactions on swaps and derivatives), LG Chemnitz, judgment of 23 June 2009 (7 O 359/09), and LG Landshut, judgment of 8 January 2010, Wertpapiermitteilungen 64 (2010), 513 (514).
132 See analysis of the OLG Frankfurt, judgment of 29 July 2009 (23 U 76/08), of the Oberlandesgericht Celle, Judgment of 30 September 2009 (3 U 45/09), and of the OLG Düsseldorf, judgment of 30 November 2009 (I-9 U 30/09).
133 Witte/Mehrbrey, supra N. 110, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP) 30 (2009), 744 (at p.
748).
134 See OLG Hamburg, judgment of 15 May 2009 (1 U 85/08) (Credit Default Swaps).
135 See supra, sub II.3.a.
136 Cf. Lin/Paravisini, What’s Bank Reputation Worth? The Effect of Fraud of Financial Contracts and Investment (July 2009), at http://ssrn.com/abstract= 1427330.
137 Hunt, Credit Rating Agencies and the “Worldwide Credit Crisis”: The Limits of Reputation, the Insufficiency of Reform, and a Proposal for Improvement, Colum. Bus. L. Rev.
2009, 109 (163 et seq.).
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and place the implications of uncertainty with a multitude of investors. Thus,
reputation mechanisms lose their clout as the business for structured products moves from financial institutions and experienced wealthy investors to
private mass retail trade fuelled by multiple financial intermediaries138.
Closer inspection of German jurisprudence reveals that current statute law is ill-prepared to handle the specific challenges of mass retail investment products. Prior to Lehman, courts have held that surrendering of the
investment prospectus to the client constitutes a valid discharge of the duty
to advise and to warn139. Recent holdings take a more cautious approach towards the quality of advice offered by a bank or an investment advisor. The
prospectus loses its predominant role as courts establish their own private
law regime of transparency for the benefit of investors140. It is as yet too early
to assert whether this ushers in judge-made law for mass retail investors who
approach structured products with the attitude of a depositor in a savings account. Nonetheless, courts will not automatically protect retail investors from
the negative consequences of what is essentially a transaction on a speculative
product: A financial institution can escape liability as long as it affords the
degree of transparency by the judges.
Germany – like Switzerland – upholds the principle of universal banks
offering a range of services from savings accounts to sophisticated investment transactions141. The court cases send an important message to German
financial institutions emphasising the need to improve internal information
processes ensuring that the individual investment advisor understands the
structured product recommended to a client142.

III A European Regulatory Policy Perspective
Lehman’s structured products had positive side-effects. They demonstrated the potential for innovation in world of global finance. They did also
138 Cf. Mian/Sufi, The Consequences of Mortgage Credit Expansion: Evidence from the U.S.
Mortgage Default Crisis, Working Paper 13936, National Bureau of Economic Research
(April 2008), analysing the rapid expansion of mortgage-backed securities where originators sold mortgages shortly after origination, and thus contributed to the divergence
between buyers’ and sellers’ interests, due to diverse incentives.
139 OLG Stuttgart, Judgment of 15 December 2005 (13 U 10/05).
140 An investment advisor will, however, incur liability if he portrays the risks of a financial
product more optimistically than the underlying prospectus, see BGH, judgment of 12
July 2007 (III ZR 83/06).
141 Cf. Claussen, Bank – und Börsenrecht (4th ed. 2008), at p. 12 et seq., on the structure
of German banking institutions; for an overview of Swiss banking institutions see the
website of the Swiss Banking Association at http://www.swissbanking.org/en/home/fsallgemein.htm.
142 See the facts underlying the judgment of 26 November 2009 of the LG Münster (14 O
204/09).

232

4–6/2010.

Rainer Kulms (стр. 211–234)

establish a textbook case on how securitisation creates multiple informational
asymmetries. Deficiencies have been found to exist in the governance structures of both, issuers and distributors of securities.
The advent of structured products reignites the debate on the thrust
of capital market laws and securities regulation. Apparently, neither financial institutions and seasoned investors nor occasional consumer-investors
shun the risk of purchasing financial products of a highly speculative nature.
Nonetheless, Community and Member State legislators will have to enquire
whether the traditional role model of the mature, informed investor is still
valid after the collapse of the Lehman group. Alternative dispute resolution
and litigation in European countries with extensive retail investment acutely
highlight the need to reconsider the rationale for legislative intervention on
the securities markets. This is not an issue of whether Member States may
maintain private law standards which supplement established Community
rules on transparency and investor protection143. Rather, a regulatory policy
discussion is warranted on whether the diversity of market patterns requires
a more nuanced regime on transparency and investor advice. Court holdings
and alternative dispute resolution emphasise the need to warn potential, lessexperienced investors before they acquire high-risk financial products. There
is also a clear message from litigation and ombudsman proceedings that financial intermediaries cannot be held responsible for adverse selection of the
issuer and his deficient governance structure.
The European Commission proposes to strengthen financial oversight
and to tighten the rules on structured investment products144. Its communication on packaged retail products pledges to apply a horizontal approach to
selling practices in order to thwart regulatory arbitrage145. It does not seem
that the Commission aims at a complete overhaul of European securities
regulation. Rather, it plans to introduce rules on pre-contractual disclosures,
standardising, inter alia, information on risk, cost and performance metrics146. This would also include substantive legislation on the responsibilities
for preparing the prospectus and on selling practices. The Commission seeks
to refine the rules on conflicts of interest, inducements and the appropriateness and suitability of certain retail product in accordance with the needs of
the potential investor147.
143 But see Mülbert, supra at N. 130.
144 European Commission, Packaged Retail Investment Products, supra N. 37; European Commission Press Release, Financial Services: Commission proposes better investor protection
for packaged retail investment products, Brussels, 29 April 2009 (IP/09/666), and Update
on Commission Work on Packaged Retail Investment Products of 16 December 2009.
145 European Commission, Packaged Retail Investment Products, supra N. 37, at p. 11 et seq.
146 European Commission, Impact Assessment, Commission Staff Working Document, supra N. 37, at p. 26 et seq.
147 Update on Commission Work, supra, N. 144.
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Lehman has put an end to the belief that private ordering will generate adequate transparency on primary and secondary markets for structured
financial products. Experiences with mass retail trade in some European jurisdictions suggest that a combination of ex ante– and ex post– enforcement
mechanisms will assure more efficient investor protection. In this, private law
still has an important role to play as investor behaviour becomes more diverse. The banking community and investors will have to find out whether
reputation mechanisms are a viable alternative to enforcement by litigation
or government agencies once packaged retail investment products have lost
some of their innovative posture.

др Rainer KULMS, LL.M.
Макс Планк Институт за упоредно и међународно приватно право,
Хамбург, Немачка

ЛЕМАН, ФИНАНСИЈСКА КРИЗА И ПРАВО:
УТУЖЕЊЕ И РЕГУЛИСАЊЕ СТУКТУРНИХ
ПРОИЗВОДА
Резиме
Финансијски конгломерат Леман је био укључен у екстензивне
програме секјуритизације, продајући структурне производе финансијским
институцијама и маси малопродајних инвеститора. Када је пропала
његова холдинг компанија, владе су пожуриле да спасу банке од системског
значаја. Приватни купци структурних производа подржаних од стране
Лемана су били разочарани када су схватили да им помоћ није била тако
доступна. Крај Леман групе је ставио под питање веровање да су приватно
уређење у финансијској индустрији, механизми репутације и ex-post
принудно судско извршење добре замене за регулаторну акцију. Овај рад
користи тпиполошки приступ, процењујући судбину инвестотора Лемана
у четири европска правна система (Француској, Великој Британији,
Швајцарској и Немачкој) који имају различите право-политичке разлоге
за административну активност, алтернативно решавање спорова под
притиском губитка угледа и вођења спорова.
Кључне речи: секјуритизација, заштита инвеститора, регулација тржишта капитала.
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ФИНАНСИЈСКА КРИЗА И РЕГУЛАЦИЈА
Резиме
Финансијску кризу прати појачана регулаторна активност. Ова
активност је свеобухватна и претендује да буде трајна. Регулација је
снажно међународно координисана и усмерена је на спречавање прекомерног преузимања ризика на финансијском тржишту. Њен најважнији
аспект је регулисање системског ризика. Регулисање системског ризика
имаће значајне последице и по структуру финансијског система у неким
земљама. У регулисању специфичних ризика, посебна пажња посвећена је
јачању капитала и ликвидности финансијских институција. Ревизија
принципа корпоративног управљања који се односе на накнаде оперативних директора требало би да допринесе усклађивању њихових интереса са интересима акционара.
Кључне речи: финансијска криза, регулација, системски ризик, пруденциона контрола, корпоративно управљање.
Прва финансијска криза у овом веку довела је до снажне државне
интервенције, усмерене на отклањање њених последица, и регулаторног уређивања финансијског тржишта у циљу отклањања његових несавршености. У самој основи кризе и јесте било претерано ослањање
на деловање овог тржишта као само – корективног механизма, које се
испољило кроз нагласак на његовој саморегулацији, као и на рефлек-
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сивни интерес акционара да финансијским институцијама управљају
вођени интересом максимизације корисности. И ова криза је показала,
прво, да су кризе инхерентан начин деловања тржишта на усклађивању
индивидуалних и друштвених интереса и друго, да држава мора интервенисати уколико жели да избегне велике друштвене трошкове које криза неминовно доноси (у случају савремене финансијске кризе, ови трошкови су не само средства пореских обвезника, потрошена на враћање
поверења у финансијски систем, него и стварни и потенцијални губитак
инвеститора и реалних производних јединица).
Међу узроцима кризе у низу публикација истичу се смањена перцепција ризика на финансијском тржишту и тежња за максимизацијом
приноса. У оба случаја, финансијске иновације или, боље речено, финансијска алхемија, биле су основни фактор који је давао илузију да се,
с једне стране нагомилани ризици могу успешно релативизовати а, с
друге стране, да се временски хоризонт максимизовања приноса може
скратити. У таквим условима, развијен је снажан спекулативни мехур,
који се претворио у финансијску кризу средином 2007. године.
Упоредо са интервенцијом усмереном на враћање поверења у
финансијско тржиште, без кога оно не може нормално функционисати
с обиром на свој кредитни карактер, на националном и међународном
плану присутна је регулативна активност држава у циљу отклањања уочених слабости финансијског тржишта и постављању оквира у којима
оно може функционисати а да не испољи кризне манифестације.
Оно што је карактеристично за нови приступ односу тржишта
и државе јесте наглашена тежња да држава остане трајни корективни фактор финансијског тржишта. На то упућују ставови регулатора,
који истичу важност јавног интереса у регулацији, указују на то да
је финансијски систем порастао до нивоа који је „већи од социјалног
оптимума“ (Лорд Турнер, председник ФСА), оцењују да је пракса
финансијских институција које више воде рачуна о награђивању руководилаца од кредитирања бизниса „врста неодговорности која јасно говори да је реформа неопходна“ (председник Обама), или указују да ако
(америчке) финансијске институције улажу трилионе долара уштеда у
неодрживи бум на тржишту некретнина, док истовремено не подржавају
инвестирање у иновације, инфраструктуру и технологије будућности,
онда је „нешто неопозиво лоше у самом систему“ (Т. Ф. Геитнер, амерички министар финансија).
Регулаторна интервенција, с обзиром на еволуцију финансијског
тржишта и његове карактеристике, има глобални карактер. Он је остварен у оквиру Г-20, групе земаља која неформално координира развој
светске привреде и која је формирала посебан ентитет за стандардизацију
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финансијске регулативе – Одбора за финансијску стабилност (Financial
Stability Board). Регулаторни органи преузели су део препорука овог Одбора1 и уградили су их у национална законодавства; то не значи да су
сва решења униформна, јер се води рачуна о националним особеностима.
Основа регулативе је контрола ризика. То је и разумљиво, јер би
интервенција која би угрозила максимизацију приноса била супротна
самој природи капиталистичког система. Његовим ограничавањем нестала би дугорочна мотивација економских актера и сам систем тржишне привреде би био доведен у питање. Али, контрола ризика не значи
и његову социјализацију; управо се у кризним моментима показало
да неумерено преузимање ризика има као крајњу последицу губитак
поверења у финансијске институције и потребу да држава санира капитал тих институција покривајући њихове губитке и на тај начин оствари
социјализацију ризика. Контрола ризика значи поновно реафирмисање
нормалне аверзије према ризику (Risk – Return Trade Оff).
Пост-кризна регулатива има у виду различите нивое ризика и
структурисана је тако да се на одговарајући начин односи према њима:
системски ризик она настоји да регулише решавањем структурних
обележја тржишта (обима финансијских институција, декомпозицијом
делатности, спречавањем моралног хазарда); специфични ризик се контролише правилима пруденционе контроле финансијских институција
(повећање обима капитала, прописивање правила ликвидности, промена начина надзора над пословањем) и, најзад, репутациони ризик
финансијских институција покушава се побољшати доградњом принципа корпоративног управљања.
Системски ризик је ризик који „угрожава цео финансијски систем
(или бар његов велики део) а по својим последицама и целу привреду“.2
Он настаје из специфичног карактера финансијског посредовања којег
финансијске институције врше – рочне трансформације финансијске
пасиве и активе и међусобне повезаности финансијских институција,
како узајамним везама у обезбеђивању ликвидности, тако и поверењем
инвеститора. Системски ризик је концентрисани ризик финансијског
сектора. Он се манифестује у периодима кризе као општи „јуриш на
депозите“ банака, уколико једна или више банака постану неликвидне; као општа неликвидност финансијског сектора ако све финансијске
институције настоје да на тржишту обезбеде додатна средства и као про1
2

FSB, Improving Financial Regulation – Report of the FSB to G-20 Leaders, 25 September,
2009.
Alan S. Blinder, It’s Broke, Let’s Fix It – Rethinking Financial Regulation, FRB of Boston,
23 October, 2009.
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блем ликвидације финансијских институција које имају значајан тржишни удео. У крајњој линији, манифестација системског ризика је губљење
поверења у финансијски систем, које се манифестује у повлачењу инвеститора из финансијских институција, укључив и распродају финансијске
активе уз општи пад њене цене.
Пре-кризна регулација није познавала регулативу системског ризика као посебни корпус регулативе, нити је означавала посебног регулатора који би се бавио питањима овог ризика. Стога, овај ризик није могао ни бити учињен транспарентним. Појаву системског ризика је веома
тешко унапред предвидети, због карактера финансијског тржишта као
мреже узајамно повезаних актера, растуће комплексности финансијских
инструмената и изједначавање ризика у различитим сегментима тржишта. Томе доприносе и појаве моралног хазарда на тржишту, који се огледа
у преузимању ризика који се не може покрити капиталом финансијских
институција, посебно код оних за значајним тржишним учешћем, а које
због склоности активирању системског ризика у случају тешкоћа санира држава новцем пореских обвезника или централна банка емисијом
додатне ликвидности. У савременој финансијској кризи било је и других
појава моралног хазарда: преузимање ризика у трговини са хартијама
од вредности уз истовремено коришћење ликвидности централне банке; креирање сложених финансијских инструмената без задржавања
дела ризика; давање инвестиционих савета и истовремено оцењивање
квалитета финансијских инструмената у пракси рејтинг агенција и др.
Тек када је пукао шпекулативни мехур, који је формирао и увећавао системски ризик, овај ризик постао је транспаретан.
Пост-кризна регулатива бави се питањима системског ризика на
функционалном и институционалном нивоу. Посебно обухватан је приступ у предложеној легислативи у САД и Европској унији.
У САД у фази усвајања у Конгресу су законски предлози којима се,
у склопу јачања регулативе финансијског тржишта, регулишу и питања
системског ризика.3 Посебно, ова област регулисања имаће значајне последице и по структуру укупног финансијског система САД. Предложено је, прво, ограничавање врсте послова које финансијске институције
могу обављати: ниједна банка нити финансијска институција која
поседује банку не може оснивати, улагати или спонзорисати фондове
ризичног капитала (Hedge Funds) (тзв. „Волкерово правило“); такође,
таква институција не може организовати трговину финансијским инструментима својим средствима (Proprietary Trading), већ то може
чинити само у име и за рачун клијената. Ово решење је одговор на
понашање финансијских компанија које су, у циљу стицања високих
3
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профита у условима шпекулативног мехура који је претходио кризи,
преузимале велике ризике у трговини финансијским инструментима,
ангажујући средства која су могла користити за кредитирање реалног
сектора. Овакво понашање представљало је морални хазард због тога
што су истовремено коришћени механизми осигурања од последица
ризичног пословања којима је држава штитила банке – осигурање депозита, обезбеђивање ликвидности преко механизма зајмодавца у крајњој
нужди централне банке (Lender of Last Resort) и имплицитна гаранција
државе преко механизма пруденционог надзора над пословањем банака. „Ми не можемо прихватити систем, рекао је амерички председник
Обама представљајући предложена законска решења, у коме акционари праве новац из ових операција ако банка добије, а порески обвезници
плаћају рачуне ако банка изгуби.“4 Истовремено, ово решење значи делимично враћање ранијој америчкој пракси поделе банкарског сектора
на комерцијалне и инвестиционе банке која је, као резултат велике економске и финансијске кризе, постојала од 1933. године (Glass-Steagal Act)
до 1999. године (Gram-Leach-Bliley Act).
Друго, предложено је ограничавање обима финансијских институција, односно спречавање даље консолидације америчког финансијског
сектора: ниједна финансијска компанија не може да припоји или
консолидује другу компанију или да стекне имовину, ако би то за резултат имало да њена консолидована пасива буде већа од 10% пасиве
свих финансијских компанија. Предложено је и формирање Савета за
надзор финансијских услуга, на челу са министром финансија, у чији
састав улазе председници свих регулаторних институција на америчком финансијском тржишту. Он треба да се бави мониторингом ризика на финансијском тржишту, да анализира могуће преливање ризика
између системски значајних финансијских институција а са њих и на
тржиште и да упозорава на ту појаву. Савет може одлучити да ли обим,
концентрација или међусобна повезаност појединих финансијских
компанија представља „озбиљну претњу САД“ и у том случају може
предложити ограничавање раста или мере за смањивање њихове величине. Такође је предложено и оснивање фонда за ликвидацију великих финансијских компанија које су у тешкоћама. Све ове мере значе
ограничавање системског ризика којег може изазвати понашање великих финансијских компанија, чије тешкоће пословања могу изазвати
озбиљну кризу на финансијском и реалном тржишту и које, због тога,
држава увек спашава; то су финансијске компаније које су „исувише
велике да би могле пропасти“ (Too Big to Fail). „Амерички народ неће
бити опслуживан финансијским системом који се састоји само од неко4

„Full Text of Obama’s Remark on Financial Reform“, Wall Street Journal, 21.1.2010.
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лико масовних фирми“, рекао је председник Обама у образложењу ових
решења.5
Треће, с обзиром да нетранспарентно пословање са клијентима
и могућност злоупотреба у пружању одређених финансијских услуга
потрошачима, могу довести до активирања системског ризика, предложено је формирање Агенције за финансијску заштиту потрошача,
која ће доносити правила и контролисати пословање финансијских
институција у области хипотекарног кредита, кредитних картица и других финансијских „производа“, обезбеђујући тако сигурност корисника
и транспарентност тржишта.
Четврто, регулисане су и логистичке институције финансијског
тржишта, посебно оне које се баве клирингом и салдирањем дериватних финансијских инструмената. У ову област регулације спада и
регулисање рејтинг агенција, као једног од носилаца моралног хазарда у
функционисању финансијског тржишта пре кризе. Овим институцијама
се забрањује истовремено давање мишљења о рејтингу и пружање саветодавних услуга, дужне су да се региструју код надзорних органа, да
обелодањују поступак рејтинговања и примењену методологију, али и се
и препоручује надзорним органима да у анализи кретања на тржишту
смање ослонац на рејтинг агенције (сличне прописе о контроли рејтинг
агенција, као и фондова ризичног капитала, предложила је и Европска
унија).
Европска унија је у оквиру пост-кризног законодавства покушала да оствари даљу хомогенизацију правила јединственог финансијског
тржишта, предлажући централизацију управљања системским ризиком
на нивоу Уније. У том циљу су коришћене препоруке Групе високог
нивоа, на чијем је челу био Жак де Ларозијер (некадашњи генерални
директор Међународног монетарног фонда), која је препоручила начине управљања макро и микро регулацијом и надзором над пословањем
финансијског тржишта.6 У оквиру макро-пруденционе контоле, која
треба да се бави системским ризицима, предложено је формирање Европског одбора за системске ризике, који би обезбедио прикупљање
информација о системским аспектима ризика, идентификовао ризике
и осигурао систем раног упозорења Европског савета и држава чланица Уније. На челу одбора је председник Европске централне банке,
а чланови су представници Европске комисије, гувернери националних централних банака и председници европских регулаторних тела на
финансијском тржишту.
5
6
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Регулатива специфичних ризика има у виду доношења одговарајућих прописа о пословању и надзор над пословањем (пруденциона
контрола) финансијских институција (банке, осигуравајуће компаније,
пензијски фондови) финансијских услуга и тржишних институција. Ову
регулативу на међународном нивоу координирају, у циљу доношења
једнообразних решења, институције које окупљају националне регулаторе, као што су: Базелски комитет за надзор над банкама, Међународна
организација комисија за хартије од вредности (IOSCO), Међународна
организација супервизора у осигурању (IAIS) и Одбор за финансијску
стабилност (FSB). Поред посебних извештаја о предложеним регулаторним променама, везаним за специфичне области регулације, ове
институције су предложиле и заједнички извештај, у коме се сугеришу могућа униформна решења регулативе за све области финансијског
тржишта, као и регулисање одређених области у којима је пре-кризна
регулатива била занемарива, какве су фондови ризичног капитала и
држиште деривата.7
На нивоу националних регулатива, мере за јачање контроле специфичних ризика, односно тзв. микро-пруденциона контрола, истичу неколико основних захтева. То су: прво, захтев за повећањем капиталне
основе финансијских институција, као обезбеђења за преузимање ризика у трговини финансијским инструментима, посебно дериватима;
друго, креирање стандарда капитала прилагођених цикличном кретању
тржишта; треће, израда стандарда ликвидности за све финансијске
институције, како би се избегла неликвидност у тренуцима кризе; четврто, консолидована супервизија пословања финансијских конгломерата
и, најзад, промена оријентације надзора над пословањем финансијских
институција, од тзв. „лаке“ супервизије или супервизије „засноване на
принципима“, на активнију и робустнију контролу, која пре свега има
превентиван карактер.8
У Европској унији, микро-пруденциона контрола није пренета на
ниво Уније, већ остаје у надлежности националних органа. Међутим, као
координативни механизам, формиран је Европски систем финансијских
супервизора, који се састоји из мреже националних органа и нових европских надзорних управа (за банке, осигурање и пензијске фондове и
финансијско тржиште). Овај систем требало би да хармонизује стандарде пословања и контролу на јединственом финансијскм тржишту ЕУ и
да има координативну улогу у кризним ситуацијама.9
7
8
9

Joint Forum, Review of the Differentiated Nature and Scope of Financial Regulation – Key
Issues and Recommendations, Basel, January 2009.
FSA, The Turner Review – A regulatory response to the global banking crisis, London,
March 2009.
European Commission, Communication from the Commission – European financial
supervision, COM (2009) 252 final, Brussels, 27.5.2009.
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Финансијска криза активирала је веома снажан репутациони
ризик финансијских институција. Он се односи на проблеме корпоративног управљања, а то су пре свега политика награђивања оперативних директора и политика управљања ризицима; обе политике имају
реперкусије на ризични профил финансијских институција, па стога и
на финансијско тржиште у целини.
Политика награђивања оперативних директора је у периоду кризе
под посебном пажњом јавности. То је разумљиво, када се имају у виду
огромне диспропорције у примањима: у САД, однос примања оперативних директора и просечних примања радника у 2005. години био је
262:1, а у неким периодима и већи;10 исплате бонуса су вршене иако су
финансијске институције биле у губицима; награде су исплаћиване иако
су финансијске институције користиле санациона средства државе (ово
је натерало америчког председника Обаму да изјави да држава не треба
да „помаже групи дебелих мачора на Волстриту“).11
Политика награда оперативних директора је и осетљиво питања
корпоративног управљања. Примања ових директора састоје се из основне плате, годишњих новчаних бонуса, права на одређени број акција
компаније са различитим опцијама располагања, као и отпремнина. Поред тога, они имају и низ неновчаних погодности о трошку компаније
(коришћење авиона компаније, летовања, пензијски доприноси, здравствено осигурање, чланство у друштвеним клубовима, школовање деце
и сл.).12 Главни део примања, међутим, није била основна плата, већ награде: у европским банкама, на пример, у 2006. години, основна плата је
износила само 24% укупних примања оперативних директора, годишњи
бонуси у новцу износили су 36%, а стимулативни пакети акција 40%.13
Какав ће бити облик и обим зарада оперативних директора имати, у
теоријском смислу, одређује теорија оптималног уговарања;14 у пракси,
то углавном зависи од односа оперативних директора и комитета за накнаде одбора директора.
Систем бонуса (који води порекло из партнерских облика организације предузећа) стимулише оперативне директоре на пословање
које је краткорочно профитабилно, јер су бонуси везани за краткорочне
10
11
12
13
14
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резултате пословања, и на тај начин на преузимање већих ризика него
што би то било економски оправдано, без обзира што на дужи рок ти
ризици могу довести до губитака у пословању. Основни параметри за
одређивање висине бонуса су: укупан принос на акције; раст вредности
акција; висина оперативног профита; зарада по акцији; принос на капитала и др. У периоду кризе, међутим, показало се да исплата бонуса
не прати остварене перформансе пословања финансијских институција:
они су исплаћивани иако су компаније биле у губицима а вредност
акција неких од њих опала и за 90%. На пример, у 2008. години, на Волстриту су исплаћени бонуси оперативним директорима у износу од 17.4
милијарде долара, а укупни губитак финансијских институција са седиштем у Њујорку у тој години износио је 46.2 милијарде долара.15 Другим речима, бонуси расту ако краткорочни показатељи пословања бележе раст, али не падају ако су они негативни. То је навело Њујоршког
државног тужиоца, који је истраживао исплату бонуса у кризном периоду, да каже да се на банкаре односи модификовано правило бацања
новчића, које гласи: „ако падне глава ја добијам, а ако падне писмо ти
губиш.“16 Да би се ограничила оваква пракса, у низу земаља уведен је
посебан порез на бонусе или ограничавање њихове исплате; у САД је,
поред тога, као специфичан облик незадовољства исплатом бонуса у периоду кризе, предложено увођење пореза на банкарске билансе, ради
надокнаде средстава утрошених у санацију банака; овај порез је добио
назив: накнада за одговорност за финансијску кризу.17
Да би се ограничило такво понашање, тежиште политике награда се помера ка исплати награда путем акција компаније, чиме се економски интерес оперативних директора везује за интерес акционара:
што је већа максимизација вредности акционара остварена растом цена
акција, то је већа и максимизација личног богатства оперативних директора. Пост-кризно законодавство већине земаља у овом случају поштује
препоруке Одбора за финансијску стабилност, да највећи део накнада
буде исплаћиван у варијабилном облику и да зависи од остварених пословних перформанси компаније; да се највећи део накнада исплаћује
на одложени рок од најмање три године, зависно од природе пословања,
ризика и активности корисника; да се значајан део, више од 50% накнада исплаћује у акцијама или сличним инструментима „пошто такви
инструменти стварају мотивацију усклађену са дугорочним креирањем
вредности и временским хоризонтом ризика“. Остали део накнада може
15
16
17

„Wall Street Bonuses Get 17% Bounce“, Wall Street Journal, 23.2.2010.
Andrew M. Cuomo, No Rhyme or Reason, New York, 2009.
„Obama Unveils $90 Billion Bank Tax With Sharp Words“, Wall Street Journal,
24.1.2010.
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бити исплаћен у новцу на дужи рок, али уз могућност обустављања исплате у случају негативних перформанси пословања фирме.18
Интерес акционара у исплати награда додатно се реализује и кроз
ширење праксе за сада необавезног гласања на скупштини акционара о
извештају комитета за накнаде. Извештај о корпоративном управљању
у финансијским институцијама у Великој Британији (Walker Report) сугерише да, уколико извештај комитета за накнаде на годишњој скупштини акционара не добије више од 75% гласова, председник комитета мора ићи на гласање о поверењу на следећој скупштини акционара.
Обавезно гласање о извештају комитета за накнаде се не предлаже, јер
би то било противно „већ преузетим уговорним обавезама према оперативним директорима у оквиру политике коју су акционари већ имплицитно или експлицитно одобрили“,19 али и необавезно гласање има велики морални значај. Већина акционара у неким крупним компанијама
гласала је против извештаја комитета за накнаде када се публиковани
резултати пословања у периоду кризе (Royal Dutch Shell – 59%, Royal
Bank of Scotland – 80%).20
Криза је показала да једна од основних улога управа финансијских
институција, а то је контрола ризика пословања, није била адекватна. Разлог се може тражити у неколико структурних обележја управе.
Прво, инсистирање на независности чланова управе одвојено од њихове
стручности, имало је за последицу недовољно разумевање сложених
ризика које су финансијске иновације и кретања на тржишту носила.
На пример, 2/3 чланова одбора директора у 8 највећих банака у САД у
периоду пре избијања кризе није имало никакво банкарско искуство.21
У току саме кризе, забележено је замењивање чланова одбора директора финансијским стручњацима. Друго, велики број финансијских
институција није имао формиран комитет за ризике, које пост-кризно
законодавство захтева. Најзад, индикатор лошег управљања ризицима је
и дуги останак на функцијама чланова одбора – просечан период чланства у одборима директора финансијских институција у САД које су
престале са радом у периоду кризе био је 11.2 године, а у институцијама
које су наставиле пословање, 9.2 године.22 Недовољна сменљивост чланова одбора директора онемогућава стално иновирање знања чланова
одбора у области која је буквално сваконевно подложна променама.
18
19
20
21
22
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Summary
Financial crisis is followed by the increasing regulatory activities. These
activities are overwhelming and purport to be durable. Regulation is internationally coordinated and oriented to limit excessive risk taking at the financial
markets. Its most important component is the regulation of systemic risk with
the major consequences on the structure of the financial systems of some countries. In the regulation of specific risks, the main demand is the strenghtening of
capital and liquidity of financial institutions. Modification of the principles of
corporate governance related to the executives compensation will contribute to
the alignment of interests of executives with those of shareholders.
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ПОЈЕДИНА ПИТАЊА НОВЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА*
Резиме
У раду аутор најпре даје приказ међународног и домаћег економског окружења. Он указује да поједини проблеми домаћег финансијског
тржишта нису искључиво последица закона који га непосредно регулише,
него и других повезаних прописа као и одређеног стања и мера економије.
Аутор разматра разлоге који су наведени за израду Нацрта Закона о
тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената.
Он указује на потребу коришћења прецизних и јасних термина, узимања
у обзир најновијег развоја у регулативи ЕУ и САД, анализе свих ефеката
новог закона и друга питања која би требала да обезбеде квалитет и
дуготрајност нових решења.
Посебну пажњу посвећује питањима нове организационе структуре секундарног тржишта, фонда за заштиту инвеститора, инвестиционим друштвима и надзорним овлашћењима Комисије за хартије од
вредности.
Кључне речи: финансијска тржишта, фонд за заштиту инвеститора,
инвестиционa друштва, Комисијa за хартије од вредности.
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I Међународна и домаћа економска кретања
Mеђународни монетарни фонд,1 Светска банка, Организација за
економску сарадњу и развој, Европска централна банка, Европска банка
за обнову и развој и друге релевантне организације и институције за
ову и следећу годину најављују оживљавање привреда. То се показује
и кроз раст берзанских индекса и промета на берзама. Међутим, сви
испољавају резерве око тога да ли ће економски раст у овој години бити
довољно снажан да се може продужити без додатних подстицаја фискалне политике и централних банака. Помоћ држава у износу од више
трилиона долара и евра се мора окончати, јер су многе земље направиле
енормни буџетски дефицит. У вези са заустављањем фискалне неравнотеже, неке државе (нпр. Ирска, Грчка, Португал) отпочеле су да спроводе рестриктивне мере, нарочито смањењем јавне потрошње.2
Значајно смањење прилива капитала из иностранства и недовољна
конкурентност привреде Србије условили су депресијацију динара.
Због настале ситуације у којој се – у условима смањења привредне активности, реалних зарада и тражње на домаћем тржишту – повећава
оптерећеност кредитима деноминованим или индексираним у еврима,
јавили су се притисци ка централној банци и влади са захтевима да девизни курс „учине предвидљивим“, увођењем његових циљаних нивоа
за одређени период или увођењем граница флуктуирања („тунела“), па
све до предлога да се уведе фиксни курс према евру или чак и сам евро,
као званична валута у земљи. То свакако не би било добро решење,
јер се проблеми налазе у реалној а не у валутној сфери националне
економије. То су неефикасна привреда, неизграђени спољнотрговински
сектор и заостајање продуктивности.
Каматна стопа која се нуди за трезорске записе Републике и
благајничке записе Народне банке је превисока, имајући у виду степен
ризика које ове хартије подразумевају. С друге стране, рокови њиховог
доспећа су релативно кратки. Наведена комбинација краткорочности
и релативно високе каматне стопе ствара вишеструке проблеме. Прво,
1

2

ММФ предвиђа раст бруто националног произода у подручју евра за 1% у 2010. и
1,6% у 2011. години, у САД-у 2,7% у 2010. и нешто нижу стопу у 2011. години, а за
светску привреду у целини повећање од 3,9% у 2010. и 4,3% у 2011. години. Макроекономске анализе и трендови и Конјунктурни барометар бр. 2, 2010, Економски
институт, стр. 7.
ЕЦБ је зауставила дванаестомесечне позајмице банкама, које је до сада давала
практично у неограниченом обиму. Квантитативне олакшице које су централним
банкама послужиле за куповину ненаплативих обвезница су смањене или су у целини заустављене. Федералне резерве намеравају да у потпуности зауставе откуп
банкарских хартија од вредности које су биле обезбеђене разним хипотекама. Ibid.,
стр. 7–8.
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постоје високи трошкови финансирања буџетских расхода и нестабилност у погледу прилива средстава. Друго, сви остали емитенти би морали да понуде веће каматне стопе да би могли да привуку инвеститоре,
што повећава трошкове њиховог финансирања, нарочито када се томе
додају трошкови емисије код Комисије за хартије од вредности, Централног регистра хартија од вредности и субјеката који припремају емисију.
Такође, имајући у виду трошкове банкарских кредита, као и могућност
великих компанија да преговарају са банкама о висини каматне стопе, смањује се потенцијал за емисије дужничких хартија компанија.3
Поред тога, због краткорочности државних хартија, нема простора за
оживљавање секундарног тржишта ове врсте хартија од вредности. У
вези са тим, потребно је даље смањивање каматних стопа и емисија дугорочних државних обвезница.

II Прописи и стратешки документи повезани
са регулацијом финансијских тржишта
У погледу обвезница јединица локалне самоуправе и даље није
донет Закон о јавној својини, којим би се дефинисала њихова имовина и
припадајућа права. То би омогућило један од начина обезбеђења емисије
обвезница, чиме би се смањио потенцијални ризик, а тиме и висина
каматне стопе коју би ова јавно-правна лица требало да плате. Такође,
још увек нису усвојене измене и допуне Закона о јавном дугу, којима
је предвиђено повећање простора за задуживање јединица локалне самоуправе, омогућавање да поред финансијских институција ове обвезнице могу да купују физичка и друга правна лица, као и поспешивање
њиховог секундарног трговања. Тиме би градови и општине добили
већу флексибилност у финансирању локалних потреба. Пружила би
се и прилика грађанима и правним лицима да инвестирају у сигурније
хартије од вредности. Коначно, лица која живе на датом подручју могла би својим средствима, уз остваривање профита, да помогну инфраструктурни развој локалне заједнице.
Следећи проблем у вези са обвезницама јединица локалне самоуправе је што се у овом тренутку не може говорити о потпуној извесности и стабилности прихода јединица локалне самоуправе јер, између
осталога, Закон о финансирању јединица локалне самоуправе предвиђа
3
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компликован модел већег броја дотација централне државе, са веома
нејасним критеријумима за доделу, а тиме и наглашеним простором за
дискрециону оцену, која може, нажалост, бити заснована, првенствено
на политичком волунтаризму.
Поред правних проблема, од изузетног значаја је образовање и
усавршавање свих активних учесника у вези са сложеним питањима
финансирања потреба ових територијално-политичких јединица и
управљања дугом. Такође, потребно је извршити рејтинговање, како би се
избегла нереална ситуација да све општине имају једнаку каматну стопу
на обвезнице, што је била пракса током 90-их у погледу комерцијалних
и благајничких записа. У вези са тим, позитивна је чињеница да су три
града Ваљево, Краљево и Нови Сад у завршној фази добијања кредитног рејтинга, што ће представљати важан елемент за пружање реалне
слике и за привлачење потенцијалних инвеститора.
У току је израда Стратегије о реструктуирању јавних предузећа. У
вези са тим, модел иницијалне јавне понуде не би требало да буде занемарен. Иако у случају Нафтне индустрије и Телекома није преовладало
опредељење за дати модел, не значи да у случају неких других јавних
предузећа и у неком другом тренутку, он не би био одговарајући. При
томе, он би се могао користити у случајевима где трошкови иницијалне
јавне понуде оправдавају позитивне ефекте које би овај модел донео.
Сваком случају би требало приступити индивидуално, имајући у виду
врсту делатности, врсту и вредност постојеће имовине, потенцијале за
развој, кадровску оспособљеност и сл.
У погледу једног од кључних проблема свих финансијских тржишта
– ликвидности, евидентно је да су процеси глобализације и укрупњавања
компанија и учесника на финансијском тржишту и даље актуелни. У том
смислу, обими промета на берзама у региону бивше Југославије су знатно мањи у односу на промете на низу других берзи које се не могу сматрати највећим на свету (нпр. Бечка берза, Варшавска берза). Имајући у
виду да смисао и трошкови њиховог постојања подразумевају одређени
степен промета и конкурентне цене, све су актуелније идеје о потреби
формирања регионалне платформе трговања на чијем би се листингу
налазиле најбоље компаније из региона. Тиме би се овим компанијама
олакшало прикупљање капитала неопходног за повећање конкурентности и смањење зависности од дужничког финансирања, нарочито под
неповољним каматним стопама. Са процесом испуњавања услова из
Споразума о стабилизацији и придруживању са Европском унијом (ЕУ),
стицањем својства кандидата за придруживање, као и стицањем пуноправног чланства у ЕУ, односно учлањењем у Светску трговинску организацију,
ово питање ће све више добијати на значају. Наиме, степен изложености
„жестокој“ конкуренцији ће свакога дана бити све већи, па је могућност
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лаког приступа обимнијим средствима под повољнијим условима, један
од кључних предуслова брзог увођења нових технологија, метода рада и
реализације одговарајућих подухвата. Истовремено, за институционалне
и индивидуалне инвеститоре проширио би се круг финансијских инструмената у које могу инвестирати. Ово би било од посебног значаја за пензионе фондове, инвестиционе фондове и осигуравајућа друштва, јер би
им се обезбедила већа дисперзија ризика.4
Кључни предуслови за то налазе се у сфери регулације и саморегулације. Наиме, неопходно је обезбедити јединствене стандарде који ће
омогућити неометано одвијање процеса трговања, клиринга и салдирања,
једноставну и равноправну доступност свих релевантних информација.
Овај процес се већ одвија тиме што се земље у наведеном региону
хармонизују са директивама ЕУ које уређују ову област, али ће вероватно
бити неопходно и успостављање нешто прецизнијих регионалних стандарда. Са техничког аспекта, биће неопоходно да се обезбеди јединствена
платформа и информатичка и комуникациона повезаност са постојећим
и будућим берзама, односно мултилатералним платформама за трговање.
Неопходно је и пронаћи техничко решење које ће обезбедити реализацију
регулаторног решења у погледу клиринга и салдирања.

III Циљеви регулације финансијских тржишта
Глобално посматрано, неопходност регулације проистиче из потребе елиминисања или ограничавања разноврсних ризика, заштите
корисника и дефинисања круга активности овлашћених учесника на
тржишту.
Са аспекта одређивања циљева регулације, и даље се може сматрати актуелним излагање Председника Органа за финансијске услуге Х.
Дејвиса, који је на промоцији тог новог регулатора пре десетак година,
изнео позадину и кључне идеје његовог успостављања:
1. одржавање поверења у финансијски систем и финансијска тржишта;
2. заштита корисника обезбеђењем компетентности и финансијске
поузданости фирми, уз признање да корисници морају сносити извесну одговорност за своје финансијске одлуке;
3. континуирано повећање разумевања јавности у погледу природе (користи и ризика) финансијских производа који им се
нуде;
4
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4. дефинисана улога у праћењу, откривању и спречавању финансијских кривичних дела.
При томе, он је нагласио потребу остваривања наведених циљева на
ефикасан и економичан начин, са што мањим регулаторним оптерећењем
и у складу са очекиваним користима. Такође, нови орган би требало да
регулише на начин који не спутава иновацију и конкуренцију.
А. Витакер наводи да се као циљеви регулације тржишта могу
означити:
а. заштита инвеститора од превара (нпр. у облику „претрчавања“ њихових налога);
б. унапређење интегритета тржишта у смислу поузданости
процеса формирања цена и непостојања манипулација на
тржишту; и
в. заштита од системског ризика.
Прва два су предмет традиционалне пажње, док је потоњи циљ
дуго био у надлежности банкарских регулатора.5

IV Врсте регулације финансијских тржишта
Постоје структурална, пруденцијална регулација и заштита инвеститора, које су међусобно знатно повезане. Структурална регулација
односи се на врсту активности чије је обављање допуштено различитим
категоријама финансијских институција. Пруденцијална регулација тиче
се, између осталога, надзора над ликвидношћу, адекватношћу капитала
и солвентности финансијских институција. Она је од нарочитог значаја
за заштиту корисника и обезбеђење стабилности финансијског система.6
Легислатива о заштити инвеститора преклапа се са пруденцијалном и
структуралном регулацијом у том смислу што се, теоријски посматрано,
инвеститори штите од финансијских институција које постају инсолвентне, због преузимања прекомерних ризика, као и од конфликта
интереса, кроз одвајање различитих врста пословања. Међутим, она се
простире и знатно шире, на начин обављања инвестиционог пословања
– висину провизије, регулацију рекламирања, итд.7 Правила која уређују
заштиту инвеститора настоје не само да спрече да инвестициона јавност
5
6
7

A. Whittaker, Tackling Systemic Risk on Markets: Barings and Beyond, Oxford, 1996, стр.
259.
M. Pawley, UK financial institutions and markets, 1995, стр. 254.
Ibid., стр. 235–236.
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буде предмет преварне или манипулативне праксе, него и да добије
поуздани савет од компетентних професионалаца.8

V Нацрт Закона о тржишту хартија од вредности и других
финансијских инструмената
Важећи Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената9 (у даљем тексту: ЗТХВДФИ) ступио је на снагу средином, a почео је са применом крајем 2006. године. Као разлози
за израду новог Закона наводе се постојећи проблеми у бржем развоју
и функционисању финансијског тржишта, као и исказана потреба
његових учесника за одређеним изменама које би требало да допринесу
да се ова област уреди на адекватнији и савременији начин. Проблем
недовољно развијеног тржишта капитала и, нарочито, недостатак квалитетних и разноврсних хартија од вредности, који се такође наводе као
разлози израде Нацрта, сматрамо да се не налазе у сфери овог Закона,
него првенствено у сфери економије и финансијских тржишта и других
закона који уређују питања повезана са овом облашћу, на шта смо указали у уводном делу овога рада.
Поред тога, указује се на потребу за даљим усклађивањем са
директивама ЕУ из ове области, у мери у којој се њихови принципи
могу инкорпорисати у домаћу регулативу, водећи рачуна о будућем
правцу развоја финансијског тржишта у Републици, у смислу његовог
унапређења и интеграције са финансијским тржиштима у региону.
Имајући у виду потребу предвидивости, стабилности и правне
сигурности у овој области, као један од кључних предуслова за привлачење већег обима портфолио инвестиција, неопходно је предузети
све потребне мере да се обезбеди да након његовог усвајања, у блиској
будућности не дође до поновне израде новог закона или евентуалних
измена и допуна.
У вези са тим, неопходно је имати у виду и чињеницу да су земље
чланице ЕУ, САД и друге земље, поводом велике кризе на финансијским
тржиштима, у фази преиспитивања и усвајања нових решења која
повећавају улогу регулације и регулаторних тела. Наиме, поново се показало да су учесници на тржишту склони неодговорном понашању,
стварању погрешног утиска о могућностима великих зарада и неограниченог раста који нема покриће у показатељима у реалној сфери, као
и различитим видовима манипулације (случај Медоф). Такође, и држава
8
9
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и политичари су допринели наступању ове кризе, јер нису предузимали
мере неопходне да се спречи претерано задуживање. Наиме, нико није
желео да разбије илузије о могућности неограниченог богаћења и лагодног живота. Стога је приликом израде домаћих прописа неопходно имати
у виду не само хармонизацију са важећим директивама, него и најновије
тенденције у правцу појачане регулације, нарочито системског ризика.
Поред тога, веома је важно да термини који се користе буду потпуно
прецизни и, у што је могуће већој мери, усклађени са значењима термина
који се иначе користе у нашем правном систему. У том смислу потребно је
имати у виду и недавно усвојена Јединствена методолошка правила за израду прописа, где се нпр. предвиђа да се у дефиницији користе општепознати и недвосмислени изрази. Ово је од посебног значаја имајући у виду
да приликом превођења страних правних текстова може доћи до извесних
забуна, које су релевантне за каснију примену прописа.
Такође, при изради Закона, потребно је имати у виду традицију
европско-континенталног система, чињеницу да судови у довољној мери
још увек не располажу специфичним знањима из области финансијских
тржишта, тако да још увек постоји већа потреба за прецизнијим нормама, уместо ослањања на судску праксу и прецедентно право као у англосаксонским земљама.
Поред тога, немерљив је значај дубинског сагледавања свих (позитивних и негативних) ефеката усвајања нових решења и то не само
непосредно у области финансијских тржишта, него и шире.
Коначно, неопходно је обезбедити усклађеност за другим законима у овој области. У току је и израда Закона о привредним друштвима. У
вези са тим неопходно је избећи неусклађености или правне празнине.
Тако је нпр. непотпуна регулисаност процедуре затварања акционарских
друштава утицала на различиту праксу Агенције за привредне регистре,
односно Врховног суда. У вези са новим решењима Нацрта ЗТХВДФИ
може настати проблем око питања (не)одвојивости права гласа и права својине на акцијама. Наиме, према одредби члана 208 став 3 Закона
о привредним друштвима, није предвиђена могућност преношења уговором права гласа у скупштини акционарског друштва на трећа лица.
Са друге стране, Нацрт ЗТХВДФИ предвиђа извесне обавезе у случају
када одређено лице непосредно или посредно достигне, пређе или падне испод одређеног процента права гласа истог акционарског друштва
чијим се акцијама тргује на тржишту хартија од вредности.10 Истовремено, одредбом следећег члана, под називом „Стицање или располагање
значајним учешћем у праву гласа“ Нацрт предвиђа да се наведене оба10

Нпр. да је то лице дужно да о томе обавести Комисију, то друштво и тржиште на
коме су акције тог друштва укључене у трговање.
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везе односе и на лице када оно стекне, отуђи, располаже или остварује
право гласа у неком од следећих случајева или у комбинацији следећих
случајева: ...2) право гласа које је физичко или правно лице на основу уговора привремено и уз накнаду пренело на трећу страну ради
остваривања тих права; ...4) право гласа из акција за које је у корист физичког или правног лица основано право плодоуживања; итд. Из овога следи да Нацрт Закона подразумева могућност различитих облика
преношења уговором права гласа у скупштини акционарског друштва,
што важећим Законом о привредним друштвима није допуштено.

VI Поједини институти и решења
Нацрт закона уводи нове појмове и даје нове дефиниције главних
појмова, усклађене са директивама ЕУ, као што су финансијски инструменти, инвестициона друштва, инвестициони савет, препорука, мултилатерална трговачка платформа, регулисано тржиште, квалификовани
инвеститори, јавна понуда и јавно друштво и др.
У делу Нацрта који уређује секундарно трговање хартијама од
вредности, врши се знатна реорганизација постојећег финансијског
тржишта. Напушта се начело концентрације, које подразумева да постоји
једно централно место на коме се спаја понуда и тражња акција (до сада
– Београдска берза). Као ново место трговања уводи се мултилатерална
трговинска платформа, коју организује или којом управља организатор
тржишта или инвестиционо друштво на основу дозволе Комисије. Напушта се појам „организовано тржиште“ и предвиђа да постоје:
– мултилатерална трговинска платформа (МТП) где организатор
мора имати дозволу Комисије и обезбедити сучељавање понуде
и тражње;
– тржиште хартија од вредности, где организатор мора имати
дозволу Комисије и бар један сегмент за трговање акцијама
организован као листинг који испуњава услове за регулисано
тржиште;
– регулисано тржиште које сучељава понуду и тражњу за финансијским инструментима, при чему редовно послује у складу са
релевантним прописима ЕУ;
– ОТЦ тржиште11 које нема организатора, није му потребна дозвола Комисије, нити има правила која доводе до аутоматског
11
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закључења уговора, већ је дозвољено директно преговарање.
Само инвестициона друштва која поседују дозволу Комисије
могу да посредују у трговању на ОТЦ тржишту. Комисија контролом инвестиционих друштава учесника на ОТЦ тржишту
врши посредан надзор над ОТЦ трансакцијама;
– приватна трансакција – слободна продаја акција између законитих ималаца хартија од вредности ван тржишта.
Прописује се обавеза укључивања хартија од вредности издатих путем јавне понуде на тржиште хартија од вредности, при чему се
њима може трговати и на МТП-у, ОТЦ тржишту, као и у приватним
трансакцијама, уз одређене изузетке.
Ово се у начелу може сматрати унапређењем и даљим развојем
организационе структуре финансијског тржишта. Наиме, ако су у време израде Закона о својинској трансформацији 1997. године постојали
значајни разлози за централизацију трговања акцијама на берзи у
виду: а) незнања бројних власника и осталих учесника о суштини, карактеристикама и реалној вредности акција које су бесплатно или уз
одговарајуће попусте подељене милионима радника и пензионера,
б) потребе за равноправном утакмицом и тиме касније правне сигурности купаца датих акција, в) стварања новог финансијског инструмента
и развоја тржишта капитала и обезбеђења посла за брокерско-дилерска
друштва – већ извесно време је очигледно да је неопходно смањити
број акционарских друштава којима се тргује на берзи (тренутно око
1.800). Разлози су административно растерећење, смањивање трошкова
вођења евиденције и обавезе обавештавања берзе, концентрација регулатора и саморегулатора на најзначајније и најликвидније хартије од
вредности. С друге стране веома је значајно на који ће се начин поставити критеријуми за „делистирање“. У вези са тим кључни критеријум би
требало да буде недовољна ликвидност или потпуно одсуство трговања
у одређеном периоду, а не неиспуњавање обавезе извештавања. Наиме, иако је то понашање предвиђено као привредни преступ, одређена
лица могу свесно да крше дате одредбе како би остварили за њих
значајније циљеве (нпр. да се заштите од нежељене промене власничке
и управљачке структуре).
Нацрт Закона уводи нови институт Фонда за заштиту инвеститора. Нацрт прописује циљ, организацију, управљање, чланство
и финансирање Фонда, чиме се врши усклађивање са Директивом ЕУ
о компензационим шемама. Фонд служи заштити инвеститора чија
су средства или финансијски инструменти изложени ризику у случају
стечаја, односно других немогућности испуњавања обавеза према
клијентима од стране инвестиционог друштва, кредитне институције
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или друштва за управљање који обављају услуге или активности чувања
и држања финансијских инструмената и новчаних средстава. Прописује
се и надзор Комисије над радом Фонда, уређују се оквир и поступци за
признавање и исплату одштетних захтева клијената према члану Фонда, као и начин обрачунавања потраживања клијената која су осигурана
до вредности од 20.000 евра у динарској противвредности по клијенту
члана Фонда.
У вези са овим Фондом иницијално размишљање је да се тиме
повећава сигурност инвеститора, што се у начелу може сматрати
пожељним са аспекта повећаног улагања тезаурисане штедње у инвестиционе подухвате, повећања запослености и сл. Са друге стране, поставља
се питање од којих се ризика инвеститори штите у случају стечаја, ако
њихова имовина (финансијски инструменти односно новчана средства)
не чине део стечајне масе инвестиционог друштва, кредитне институције
или друштва за управљање који обављају услуге или активности чувања
и држања финансијских инструмената и новчаних средстава. Такође,
ако важи правило delivery vs. payment (истовремености испуњења обавеза купца и продавца), онда стечај инвестиционог друштва које је друга
страна у послу (купца или продавца) не утиче на неиспуњење обавеза из уговореног посла. Независно од тога, код инвеститора се не сме
створити лажно уверење да се они овим фондом штите од инвестиционог ризика, што би их подстакло да смање пажњу у инвестирању
и улазе у ризичније инвестиције. Поред тога, „социјализација“ ризика,
тј. заједничко покривање лошег пословања једног или више посредника
на тржишту не подстиче повећање одговорности датих друштава чиме
се, управо обрнуто, повећава системски ризик. Затим, обавеза уплате
одређеног износа у фонд, повећава трошкове пословања инвестиционих друштава, што се по правилу преноси на кориснике њихових услуга и смањује количину новца за инвестирање. Веома је битно и по ком
критеријуму ће инвестициона друштва уплаћивати одговарајуће износе
у Фонд, да ли једнаке износе (чиме се више оптерећују мања инвестициона друштва) или ће се они одређивати сразмерно ризику који она
преузимају на тржишту (што би било боље решење).
Иначе, када је реч о ризику, мишљења смо да се мора потпуно прецизирати и повећати свест о одговорности сваког учесника на тржишту:
од регулатора, преко берзе и других организатора тржишта, централног
регистра, инвестиционих друштава и других посредника, али и самих
инвеститора (не само за незаконита понашања, него и за инвестиционе
промашаје). Поред усвајања закона, једнако, а можда и више значајна
је доследна примена закона и других прописа у области одговорности.
У вези са тим, неопходно је да Комисија за хартије од вредности, поред изрицања санкција, обавештава јавност о свим учиниоцима неза-
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конитих понашања, што представља вид регулације путем репутације,
чиме се превентивно смањује жеља за таквим облицима поступања јер
се тиме штети конкурентској позицији датог учесника.
Нацрт предвиђа нови термин инвестициона друштва у вези са
којима прописује услове потребне за издавање лиценци и дозвола за
рад, кадровску и техничку оспособљеност, услове за чланове управног
одбора и директоре. Одређен је ниво потребног минималног капитала у
складу са инвестиционим услугама и активностима које инвестиционо
друштво пружа од 125.000 до 730.000 евра у динарској противвредности,
у складу са директивом ЕУ. Она могу да воде новчане рачуне клијената,
при чему се клијент сам одлучује да ли жели да му новчани рачун
води банка или инвестиционо друштво. Комисија прописује детаљније
одредбе које регулишу адекватност капитала и управљање ризицима.
Прописује се да је инвестиционо друштво дужно да предузме све неопходне кораке како би при извршењу налога постигло најбољи могући
ефекат по клијента, с тим што када клијент изда посебна упутства у
вези са трансакцијом, инвестиционо друштво извршава налог према
тим упутствима. Инвестиционо друштво је дужно да установи мере
и системе за брзо, поштено и ефикасно извршење налога клијената у
односу на налоге осталих клијената или самог инвестиционог друштва.
Утврђују се посебни системи извештавања за професионалне клијенте,
који добијају тај статус према критеријумима који су у складу са директивом ЕУ. Прописује се и начин пружања услуга управљања портфељом
као и позајмљивање финансијских инструмената.
У вези са овлашћеним банкама новина је да им се укида обавеза да морају добити овлашћење Комисије и имати посебан организациони део на који се примењују све одредбе поглавља о инвестиционим
друштвима, уколико само пружају додатне инвестиционе услуге (нпр.
кастоди послове).
Одредбе које уређују статус Комисије за хартије од вредности
предвиђају њену пуну самосталност и независност у раду, при чему
она за обављање својих послова, као и по важећем Закону, одговара
Народној скупштини. У сегменту Овлашћења и надлежности Комисије,
прецизније се и адекватније регулишу мере у надзору које спроводи
Комисија. Надлежности и одобрења Комисије преусмеравају се на области које су најважније за заштиту инвеститора. Уводи се надзор над
инвестиционим друштвима на основу ризика и обима пословања која
поједина инвестициона друштва остварују. То би подразумевало да се
надзор Комисије над инвестиционим друштвима заснива на процени
ризика која подразумева непосредну контролу нарочито оних инвестиционих друштава које представљају највећи системски ризик у смислу
обима и врсте инвестиционих услуга и активности које пружају, одно-
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сно обављају, а Комисија је дужна да спроводи најмање једном годишње
непосредну контролу свих инвестиционих друштава са дозволом за
обављање делатности.
У начелу, технике процене ризика могу да повећају ефикасност
надзора, јер помажу да се идентификују најприоритетнији проблеми,
процени вероватноћа неусклађености одређеног субјекта са прописима
и вероватноћа да ће се током надзора открити повреда. Такве варијабле
могу се користити за усмеравање надзора ка субјектима, делатностима
и локалитетима где постоји највећа вероватноћа откривања повреда
и унапређења свеукупног поштовања прописа. Избор предмета надзора заснован на ризику обликован је тако да унапреди ефикасност и
делотворност фокусирањем недостајућих ресурса надзорног органа на
субјекте који највероватније не поштују прописе.
Неопходно је даље унапређење модела односа са субјектима под
надзором. Наиме, ослањање на санкције није једини фактор одвраћања
од непоштовања прописа. Такође, утврђивање поштовања прописа засновано искључиво на критеријуму начина пружања уместо на квалитету испоручене услуге, може сузбити иновацију и способност учесника
на тржишту да унапређују услуге. Надзорни орган би редовно требало да процењује процедуре контроле, да би обезбедио њихову континуирану делотворност и да показатељи очекиваних резултата и даље
одговарају промењеним околностима. У погледу потребе за изменама
прописа, требало би узимати у обзир и ставове субјеката под надзором.
Поред тога, обука, обавештавање и давање савета правним и физичким
лицима, помогло би субјектима под надзором да боље разумеју смисао
и начин поштовања прописа у јавном и сопственом интересу.12
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ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ВРЕДНОВАЊЕ
НА ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА
Резиме
Различите су (биле) стратегије и филозофије развоја предузећа
и корпорација. Но, исход правне одговорност тог развоја, у основи се
може свести на друштвену и социјалну одговорност привредних друштава. Актуелно стање на том подручју, у више пројекција, а посебно
у земљама у развоју и транзицији, више је него драматично. У цјелини
друштвених институција, те посебно у привреди, мора се с правим
разумијевањем схватити, да може бити профитабилне фирме, али не
може бити успјешне компаније ако није друштвено и социјално одговорна. Управо ради тога, савремена финансијска тржишта се морају организовати и оспособити, да активно вреднују систем тих „друштвених
рачуна“.
Кључне речи: привредна друштва, корпорације, профитабилност,
успјешност, друштвена и социјална одговорност,
финансијско тржиште.
Правна одговорност је нешто као неопходан и комплементарни дио природног права и природног реда. Наиме, показало се већ,
потврђено је, да нема тржишта које може функционисати уколико не
постоји пуна и права комбинација законитости и норми општег друштвеног/моралног владања.
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1. То међутим подразумијева, да је државна – регулативна структура, успостављена тако, да омогући спровођење непристрасних правила
понашања и закона који се односе на власништво, извршавање уговора, регулацију банака, те контролу злоупотребе тржишне моћи. Ово
последње, посебно забрињава у земљама гдје граница између моралности закона и моралности вјере остаје танка. Односно, у државама гдје
актуелне власти – партије на власти, нијесу одане дугорочном развоју,
и гдје су обично присутне и хронична нестабилност и окружење које је
углавном у супротности с инвестицијама и развојем.
Уз то, чак и под претпоставком да ефикасно дјелују, еволутивни
процеси се могу показати исувише спорим да одговоре на изазове спорог прилагођавања институција и механизама за савремен развој. Тим
прије, што притисци споља у форми глобализације, стварају потребу
бржег развоја него што се то може постићи преко ендогене еволуције
моралних норми дјеловања и владања.
Управо због тога, да би тржиште правилно функционисало, учесници на њему, морају да имају поштовање за став о моралном реципротитету базираном на почетном међуповјерењу. Тим прије, што није
реално очекивати да механизми мултилатералне репутације, иако корисни, ријеше проблем повјерења у свим ситуацијама. Посебно и због тога,
што су скоро непредвидиве интеракције међу субјектима на тржишту
које воде себични мотиви и опортунизми, тј. активности које не воде ка
поштењу у размјени.
2. Методе разумијевања учесника на финансијским тржиштима морају бити инспирисане рационалним економским рефлексима и
дјеловањима. А под рационалним дјеловањем, треба разумјети напор, да
правни и привредни поредак имају коректно разумијевање за друштвено разумљиву расподјелу друштвеног богатаства и новоствореног дохотка, односно за значење поставки чији садржај сачињава поредак који
треба да буде пресудан за понашање било како назване групе људи.
Вриједност правних норми је несумљиво битна друштвена институција. Истовремено, то значи, да се и на суштинском значењу тих односа, мора градити и утемељити систем у коме нема противрјечности.
Управо, тај систем је право у јуристичкој концепцији смисла и идентификације.
Привредни поредак међутим, у основи транспарентно тумачи
стварну моћ располагања добрима и економским услугама, односно
традиционално настаје као последица начина поравнања врло широке
и разуђене шеме интереса. При томе, историја тог поретка потврђује, да
он скоро и није марио за правни и морални поредак у било којој фази
развоја цивилизације.
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Тако се потпуно нејасно и контроверзно мијешају и дијеле појмови
правног и привредног поретка. Једно је правни поредак, друго је комплекс односа који реално опредјељује дјеловање и реакције привредних
друштава и корпорација. Умјесто да се правни и привредни поредак
примају као „интегрисана мрежа“ механизама за позитиван друштвени
развој, граде се системи за стварање тензија и противурјечности.
Објективно, емпиријско важење правног поретка и правне регулативе, погађа интересе појединаца различитом снагом и у врло
различитој структури. Уосталом, на тој равни се процјењују изгледи
за располагањем економским добрима, или стицање моћи располагања
тим добрима. Уз то, стварање услова за слободну међународну трговину
(међународно опорезивање, међународно кретање фактора производње
– радне снаге и капитала, процеси прилагођавања платног биланса, међународни монетарни и финансијски структурни аранжмани),
подразумијевају у основи више правила него интервенција. Дакле, очигледно је потребна координација правног и привредног поретка, односно њихова сврсисходна интеграција.
3. Циљ сваког предузећа, уобичајено је да се каже, јесте максимирање профита. Међутим, тај циљ претпоставља и сасвим јасну и сврсисходну друштвену одговорност. Наиме, може бити профитабилне фирме,
али не може бити успјешне компаније ако није друштвено и социјално
одговорна.
Многим предузећима и корпорацијама, те посебно великим мултинационалним компанијама, па и водећим субјектима трансфера капитала и технологије, недостају управо та својства. Најчешће недостају:
правила понашања (етички кодекс), како према запосленима, тако и
према потрошачима, затим, пожељан однос према социјалним и моралним вриједностима – садржајима пословања, као и према цјелини животних питања у окружењу (екологија, клима) у којем послују.
Одговорност овог садржаја и карактера је недељива. А чине је:
– oдговорност према акционарима, што подразумијева: да се заштите инвестиције акционара, те да се обезбједи прихватљив
принос,
– oдговорност према запосленима подразумијева између осталог и: да се свим запосленима морају обезбједити добри,
конкурентни и безбједни услови рада, затим стимуланси за
развој људског талента, те једнаке могућности запошљавања и
укључивања свих запослених у планирање и управљање радом,
односно процесом производње,
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– oдговорност према потрошачима, што подразумијева настојање
да се развију и обезбиједе производи и услуге, у квалитету који
признаје одговарајућа технолошка и комерцијална експертиза,
– oдговорност према дужнику, што подразумијева да се послови
обављају водећи рачуна о разликама земаља у којима се послује,
и уз дужну пажњу према стандардима заштите човјекове околине.
Истовремено, морају се имати у виду и међународно постављени
стандарди, а посебно: вођење послова на начин који је конзистентан с
међународним концептима правичности и отворености, те и о примјени
систематичних програма ради обезбјеђења да људи који су задужени за
операције с иностранством, прихвате међународну перспективу и смисао за укључивање у локалну заједницу, уз дужну пажњу о безбједности
и заштити човјекове околине.
Будући да су критеријуми друштвене одговорности широко и
флексибилно постављени, потребна је висока пажња и сензибилност
да би се конституисала одређена конзистентна политика пословања.
Наиме, ако друштво, које дјелује преко представничких тијела, одреди
правила о односу између друштвених циљева и економске ефикасности, и на њима искрено инсистира, задаци и одговорности предузећа и
корпорација, могу бити јасно идентификовани.
У том, тј. ширем контексту, концепција друштвене одговорности
има важну улогу у остварењу економских и социјалних циљева државе. Заправо, добро управљање финансијама предузећа и корпорација,
у великој мјери доприноси и пословном успјеху компаније, односно
благостању великог броја људи, те и просперитету државе и друштва у
цјелини.
4. Чињеница је да се профит слави као „мотор“ који покреће напредак, конкурентност, ефикасност, тржишну оријентисаност. И тачне су, или полутачне, користи од њега. Но, искуство то потврђује, не
постоје модели који би били адекватни за сваку ситуацију и за сва времена.
У појединим друштвеним ситуацијама, профит може да буде и
контроверзна концепција. Као и лијек, може да лијечи, али може и да
отрује, у зависности од тога како се користи. Уосталом, на том питању заиста дјелују неубједљиво многе често цитиране економско-финансијске
теорије. Оне практично, не праве, или примитивно тумаче битне разлике у феномену стицања и „намицања“ профита.
Рецимо, нека нова фирма, оријентисана искључиво и „до краја“ на
профит, може доживјети непријатна изненађења, па често и брзу смрт.
То су искуства из историје бизниса.
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Битно разграничење је у томе, да свако новоосновано привредно
друштво, главну пажњу и енергију треба да усмјери на два подручја: на
производњу квалитетних роба и услуга које ће тржиште радо да прима,
те и на стварање тима који ће на средњи и дуги рок стварати доходак и
профит.
Односно, ако у здравству, образовању или култури, мислите само
на профит, то сигурно значи да клизите у пораз и пад основне и изворне
мисије тих организација.
Дакле, профит је погубан као суви, једносмјерни и тврди мотор дугорочног понашања. Заправо, увијек је потребно успоставити
чврсту структуру привређивања, па затим установити критеријуме за
удјеле и бонусе у профиту. Та структура мора бити до краја, и потпуно
утемељена на мисији организације. Заправо, дистрибуција профита, тј.
дистрибуција моћи, мора бити у функцији коректне расподјеле, односно
расподјеле која не ствара нове центре моћи.
Једноставно, економију привредног друштва не треба посматрати искључиво кроз призму оствареног дохотка. Економски феномени
су комплексни, и не могу се интерпретирати и анализирати само преко
једног показатеља. Ако се тако ради, обично се долази до погрешних
закључака, односно до примјењивања промашених терапија и узалудног трошења времена и ресурса.
5. Друштвена одговорност компанија претпоставља њихов снажан
и позитиван допринос развоју рационалних друштвених и економских
односа. Она комплементарно садржи како захтјеве према запосленима,
али и (највише) стварање изгледне будућности за себе и за запослене,
укључујући и поштовање људских права, те равноправан третман запослених, одговорно корпоративно управљање, заштиту окружења, етичко пословање и укупан допринос развоју друштва.
Кључне компоненте су друштвена, еколошка и економска одговорност. Компаније које претендују да привуку и задрже компетентне
и мотивисане људе, обично су компаније са стабилном репутацијом и
јасно прокламoваним вриједностима.
6. Према томе, највећи степен формалне рационалности капитала, односно заштита инвеститора на финансијском тржишту, захтијева,
између осталог, и нове оперативне моделе процјењивања и заштите интегритета финансијског тржишта. Заправо, за потребе мјерења тржишне вриједности привредних друштава, тј. портфолија компанија на
финансијском тржишту, журно се мора стварати систем за валоризацију
новог интегралног модела предузећа и корпорација који укључују и
вреднују и активни капацитет друштвене одговорности предузећа и
корпорација.
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Концепција за процјену тржишне вриједности, односно тржишне вриједности акција новог пословног модела компанија, укључује
и реално цијени идеју, да може бити профитабилне фирме, али не и
успјешне компаније ако није друштвено и социјално одговорна. Наравно, концепција мјерења цјелине перформанси привредног друштва,
није једноставна. Но, дубоко је захвална и „ангажована“ концепција,
тј. концепција која је транспарентно подређена и посвећена модерној
интерпретацији садржаја берзанских и ванберзанских вредносних
идентификација.
Овој новој и „младој“ концепцији, треба да „служе“ национална
регулаторна тијела и органи, али и међународна тијела за координацију
активности и мјера на тржишту хартија од вриједности. Посебно
Међународна комисија за ХОВ (IOSCO), Базелски банкарски комитет, и др. Међутим, ако развој ове институције заштите интегритета
финансијског тржишта не крене овим путем, озбиљно ће се каснити са
модернизацијом и усклађивањем система вриједности у складу са савременим друштвеним стандардима.

Vuk OGNJANOVIĆ
Professor at the Faculty for Management in Traffic and Communications,
Berane

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND
FINANCIAL MARKET VALUATIONS
Summary
There are different development strategies and philosophies for companies
and corporations. However, result of legal responsibility of such development,
in its foundation comes down to company’s public and social responsibility.
Current state on this matter, in many projections, and especially in developing
countries and countries in transition, is more than dramatic. In public institutions as a whole, and especially in economy, it has to be fully understood with
real comprehension, there can be a profitable company, but there can be no
successful company, if it is not publicly and socially responsible. That is why,
modern financial markets have to be organized and trained, to actively value
system of those “public accounts”.
Key words:

companies, corporations, profitability, public and social
responsibility, financial market.
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ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И
ПРАВНА ОДГОВОРНОСТ
Резиме
Снажне развојне тенденције савремених финансијских тржишта
постале су узрок велике глобалне кризе, која захтева одговор кроз јачање
глобалне регулације.
Аутор посматра структурне и цикличне узроке комплексних
трансформационих процеса и актуелне кризе финансијских тржишта,
наглашавајући потребу усавршавања неадекватног регулаторног и надзорног оквира, у интересу стабилизације реалне економије и друштва.
Посебно се наглашава потреба јачања правне одговорности у циљу
заштите инвеститора, веће транспарентности и смањења системских ризика на финансијским тржиштима.
Кључне речи: тржиште хартија од вредности, глобална криза, регулација, правна одговорност.

I Уводне напомене
Актуелни тренутак светске финансијске кризе показује да су, поред бурних развојних трендова, потцењивање ризика и неадекватна
регулација њени основни покретачки фактори.
*
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У овом раду се указује на почетне лекције кризе, појавне облике и
неопходне правце реформи. Јасно је да глобална криза захтева глобално
решење. Предлажу се нови стандарди и органи регулације у ЕУ и САД.
За превладавање актуелне кризе развијене земље су већ потрошиле преко десет трилона долара, а неразвијене преко 1,5 трилиона долара. Недавне оцене ММФ и водећих рејтинг агенција су: САД и ЕУ
напуштају кризне тенденције, Азија (са 56% светског становништва) се
боље припремила за кризу, Кина је највећи инвеститор у дефицитно
финансирање САД – једине суперсиле света. Нова регулација и правна
одговорност су услови поверења и интегритета финансијског тржишта
и изласка из кризе.

II Савремене развојне тенденције – узроци кризе
финансијских тржишта
Свет савремених финансијских тржишта мења се драматичном
брзином, од убрзаног развоја до велике светске кризе, условљене бројним
структурним и цикличним факторима. Ранији појам интернационализације тржишта, који је означавао активне везе и сарадњу независних националних тржишта, замењен је појмом глобализације. По обиму
и нивоу глобализације, финансијско тржиште данас превазилази све
гране реалне економије. Ради се о својеврсној финансијској револуцији,
у којој узроци нових трендова постају последице и обрнуто. Раније
су кризе биле локалне, сада се брзо проширују на цео свет. Кључни
фактори нових трендова и узроци актуелне кризе, у оквиру снажних
трансформационих процеса на глобалном финансијском тржишту су
либерализација и дерегулација, раст информационих технологија, инстутиционалне промене, финансијске иновације и диверсификација,
секјуритизација, повећана системска неизвесност и управљање ризицима, као и пораст сложене улоге регулатора. Ови трендови осликавају и
одлике савремене финансијске кризе.
Глобално финансијско тржиште налази се у глобалној кризи уз
активну интеракцију са процесима реалне економије и бројним ризицима, опасностима и последицама, посебно по слабије учеснике.
На недавном састанку у Давосу изнет је став да свет доживљава
„статистички и економски опоравак, али хуманитарну рецесију и незапосленост“.
1) Притисак глобализације означава тенденцију формирања светске инвестиционе средине и узајамно повезаних, зависних и у великој
мери интегрисаних финансијских тржишта у једно светско финансијско
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тржиште. „Само по себи глобализација није ни добра ни лоша, све
зависи од њене примене и коначних ефеката“, недавно је оценио амерички нобеловац Џозеф Стиглиц.1 Он истовремено упозорава да је
финансијски систем данас крхкији од онога пре кризе и да је питање
које виси у ваздуху: када ће се све ово десити поново? „Оно што је досада урађено на пољу глобалне финансијске реформе сасвим је лоше,
банке су узеле милијарде долара од државе и наставиле по старом“ – истиче овај нобеловац.
Глобална криза захтева глобалан одговор и конституисање регулаторног тела које има веће ингеренције и већу репрезентативност
него било које тело које данас постоји. Пошто постоји једно глобално тржиште, а то је цео свет, са више водећих центара, национална
финансијска тржишта постају просто интерна тржишта, носећи, у извесном смислу, другостепени карактер. Основу глобалног тржишта
хартија од вредности чине финансијски инструменти око четрдесет
хиљада транснационалних компанија. Природно, национални капитал прелази границе земаља, а инвеститори из било које земље имају
могућност улагања у хартије од вредности, којима се тргује у другим
земљама света. Глобализација финансијског тржишта је представљала
локомотиву глобализације светске економије, кретања светске трговине, страних инвестиција и трансфера технологије, али и акцелератор
глобалне кризе. На тај процес, који добија убрзање попут лавине, утицале су, пре свега, ниске баријере за улазак на национална тржишта и
развој електронске трговине хартијама од вредности.
2) Концентрација и централизација капитала на финансијским
тржиштима хартија од вредности је следећи структурни фактор кризе,
који има више различитих аспеката:
– висока концентрација капитала у малом броју најразвијенијих
земаља (учешће тзв.Велике петорке: САД, Јапан, Велика Британија, Француска и Немачка у укупном светском тржишту
хартија од вредности износи око 75% – само САД око 45%),
– изузетно брз раст тржишта хартија од вредности земаља у развоју, посебно Азије и Латинске Америке, које су квантитативно
посматрано достигле број листираних компанија у развијеним
земљама (преко двадесет хиљада),
– висока концентрација активе банака у Европској унији (нпр. у
Немачкој три највеће банке имају 70% активе, док у САД три
највеће банке чине 37% активе), тако да ће решавање последица
финансијско-банкарске кризе у ЕУ бити сложеније,
1
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– амерички порески обвезници постали су таоци три банке које
је издашно помогла држава, јер су биле „сувише велике да би
банкротирале“,
– подаци ММФ указују да ће банке у ЕУ због кризе отписати око
40% капитала, а у САД око 60%.
3) Развој информационих и комуникационих технологија (компјутеризација, сателитске комуникације и Интернет) убрзали су кретање информација око земљине кугле и представљају први узрок глобализације и актуелне кризе.
Када се завршава трговање у једном финансијском центру, почиње
у другом, при чему се бришу разлике у ценама на глобалном светском
тржишту. Два и по часа пошто се затвори трговање у Токију, почиње
трговање у Лондону, а након два и по часа почиње трговање у Њујорку.
Коначно, технолошке промене означиле су како географске (од
локалног, преко регионалног, до глобалног тржишта), тако и крупне
историјске промене финансијских тржишта: од дугогодишњег окупљања
трговаца тачно у подне, под крошњама дрвећа у улици Вол стрит, до
1772. године када су постављени темељи Њујоршке берзе, па преко
окупљања брокера на паркетима берзе, све до савремених он лине брокера (који тргују из свог дома по целом свету) и стварају својеврсне ризике информационих система.
4) Либерализација финансијског сектора, слично ситуацији од пре
једног века, довела је до процеса дерегулације, односно укидања административних баријера између учесника, што представља следећи битан
узрок глобализације, али и глобалне кризе финансијског тржишта.
Укинута су бројна ограничења, посебно баријере између комерцијалног и инвестиционог банкарства, контроле девизних курсева и каматних стопа (олакшан улазак на тржиште, увођење нових финансијских
инструмената, смањење надзора и пореских терета на финансијске
трансакције итд.).
Уместо националних административних забрана, ново глобално
тржиште захтева нову регулацију са наднационалним тржишним формама, заснованим на међународним стандардима, ради предупређивања
нових криза и великих трошкова које оне собом носе.
Дерегулација је афирмисала већу улогу саморегулативе, али и јачу
контролу и надзор свих учесника у условима повећане конкуренције и
отварања националних финансијских тржишта. Промет финансијских
инструмената регулише се законодавством земље у коме су емитовани. На пример, хартије од вредности емитоване од стране јапанске
компаније у САД, морају одговарати америчком законодавству. Раз-
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личити сегменти иностраних тржишта имају своје специфичне називе:
инострано тржиште у САД назива се Јенки, јапанско Самурај, британско Булдог, шпанско Матадор, холандско Рембрант тржиште итд.
Процеси дерегулације имали су акцелераторски утицај на развој
тржишта капитала у односу на банкарско кредитирање. Компаније су
добиле могућност избора финансирања: емисијом својих акција и обвезница, супституисале су кредите банака.
Поред раста међубанкарске конкуренције, дошло је до раста и
међусекторске конкуренције, брисањем граница које су некада одвајале
један финансијски сектор од другог (комерцијалне и инвестиционе банке, осигуравајућа друштва и др., што је означено као „Велики прасак“
1986. године у Великој Британији).
Посебан узрок кризе је у томе што су нефинансијске институције
добиле огроман значај и почеле су да шире своје пословање и у области банкарства и хартија од вредности, формирањем „финансијских
супермаркета – тзв. продаја из једне руке, под једним кровом“, чиме је
замагљивана улога учесника.
Треба истаћи да је у САД и Великој Британији финансијски систем заснован на моделу тржишта капитала, док је у Немачкој развијен
модел који се заснива на банкарском кредитирању. Избор модела и
експанзија финансијског тржишта повезана је са бројним економским,
правним, политичким и психолошким факторима сваког националног
тржишта. Степен поверења масовних инвеститора у тржиште хартија
од вредности у директној је зависности са нивоом организованости
финансијског тржишта и снагом његове регулације. Обим и значај
тржишта хартија од вредности је данас такав да његове турбуленције и
кризе воде урушавању економије у целини. Држава преко својих органа
мора да чува поверење у тржиште како милиони грађана не би изгубили – инвестирајући у хартије од вредности.
Савремени процеси регулације подразумевају пруденцијалну
регулацију кроз критерјуме адекватности капитала, ликвидности и солвентности и сл. као и структуралну регулацију према активностима и
ризицима институција на финансијском тржишту, како би се смањио
системски ризик, односно домино-ефекат на финансијском тржишту.
Последњих деценија било је више локалних финансијских криза
које су захватиле све континенте, развијена и брзорастућа тржишта и
показале да се „историја понавља“ (америчка криза штедно-кредитних
организација 1986. године и хипотекарног тржишта 2007. године, аргентинска 1982. и 2001. године, јапанска 1990. године, мексичка 1994.
године, источно-азијска – Тајланд, Малезија, Индонезија, Филипини и
Јужна Кореја 1997. године, руска 1998. година, бразилска 1999. године
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и др.). Узроци криза су били у дестабилизацији финансијског система
и неадекватној регулацији у условима либерализације тржишта, раста информационе асиметрије и високих ризика, пораста неизвесности
услед општег пада цена акција и наглог скока каматних стопа изазваних
инфлационим очекивањима, слому берзе и повлачењем инвеститора са
тржишта, што све доводи до привредне рецесије, услед снажне повезаности финансијских тржишта и реалне економије.
Реформа регулаторног система, спроведена у једном броју земаља
(Шведска, Норвешка, Финска, Данска, Канада, Аустралија, Јужна Кореја,
Сингапур и Мађарска, а овај пут следе Велика Британија, Јапан и Немачка) иде у правцу стварања мегарегулатора укупног финансијског система (банака, брокерско-дилерских друштава, пензионих, осигуравајућих
и инвестиционих фондова). Ова тенденција је последица формирања
универзалних финансијских институција-конгломерата, чија контрола
треба да се остварује из једног центра, што се сматра рационалнијим
решењем. Карактеристично је, међутим, да САД, са највећим
финансијским тржиштем, још не обједињава укупну регулативу у једном
телу.
5) Институционалне промене и комплексност инструмената,
учесника и процеса финансијског тржишта означиле су замену, односно
смањење улоге индивидуалних инвеститора-физичких лица, кроз пораст
улоге финансијских институција, посебно институционалних инвеститора, што се може сматрати четвртим крупним узроком глобализације
и кризе финансијског тржишта (ако су 70-их година индивидуални инвеститори чинили доминантну групу инвеститора, већ 90-тих година
њихов удео се смањује, тако, нпр. у Великој Британији у овом периоду
се удео индивидуалних инвеститора смањио са 70% на 20%)!
Највећу групу институционалних инвеститора данас чине инвестициони фондови (САД, Француска, Италија), осигуравајуће компаније
(Велика Британија) и пензиони фондови (Холандија), док у Немачкој
расте значај осигуравајућих компанија и инвестиционих фондова. Неадекватни методи процене ризика, конфликтни интереси међу тржишним учесницима и претеранао преузимање системских ризика код нових ученика тржишта деловали су као акцелератори кризе.
Нова светска економија и глобално финансијско тржиште опредељени су доминантно односима међузависности три водећа центра –
САД, Европска унија и Јапан, док посебно расте утицај земаља Г-20 и
земаља БРИК (Бразил, Русија, Индија и Кина).
6) Финансијске иновације покренула је растућа конкуренција на
глобалном финансијском тржишту. Ради се о усавршавању и креирању
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нових финансијских производа, процеса, институција и нових праваца
бизниса.
Иновација производа односи се на диверсификацију, финансијски
инжињеринг, брзо прилагођавање, препакивање и стварање потпуно нових финансијских инструмената, са унапред програмираним својствима,
која одговарају потребама инвеститора. Најзначајније иновације везане су за стварање нових – деривативних финансијских инструмената, који раније нису егзистирали. Посебан значај имају бројни нови
финансијски инструменти настали у процесу секјуритизације на хипотекарном тржишту.
Иновације процеса, односно процедура повезане су са развојем
инфраструктуре тришта-континуирана трговина, дематеријализација
хартија од вредности, аутоматизам салдирања и други процеси.
Организационе иновације односе се на креирање нових врста
финансијских институција, попут инвестиционих фондова и компанија,
који у свом пословању укључују нове производе и нове процесе.
Брзина промена и иновација је бржа од регулаторних мера. Нови
производи су извори системских ризика. Ко их носи – држава или
тржишни учесници?
7) Секјуритизација,2 један од хипотекарних финансијских инструмената за који се сматрало да је безгранично ликвидан и најмање ризичан у историји финансијских тржишта, постао је иницијатор кризе. Овај
процес означава замену – трансформацији банкарског кредитирања,
новим структурисаним финансијским производима (дериватима) и
механизмима финансирања заснованим на емисији и промету хартија
од вредности. Другим речима ради се о процесу трансформације неликвидних (залеђених) банкарских кредита у стандардизоване, првокласне и ликвидне хартије од вредности (обвезнице), које се емитују
на њиховој основи и којима се може трговати као било којом другом
хартијом од вредности, при чему као обезбеђење служи пул. Док су
дугорочни кредити остајали у активи банке на локалном тржишту, до
коначне отплате кредита, обвезнице имају изузетно високу ликвидност
и то на међународном тржишту хартија од вредности. Вишак штедње
у Кини, Немачкој и Русији улаган је у ХОВ у САД. Секјуритизација је
тиме проширила финансијске ризике на целу економију и цео свет (извоз кризе).
Ову тенденцију развоја тржишта многи аутори стављају на прво
место узрока савремене кризе. Највећи инвеститор на свету Ворен Ба2
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фет је неколико година пре кризе упозорио своје акционаре, истичући
да су „деривати оружје за масовно уништење, које контролишу лудаци“!
Ако тржиште настави са кризом некретнина и неизмиривањем обавеза
по хипотекарним кредитима и хартијама од вредности, банке и инвеститори ће трпети нове губитке.
Данас се, на пример, само у САД секјуритизује више од две трећине
свих хипотекарних стамбених кредита, као и велики део аутокредита и
других видова актива. Рефинансирање путем емисије хартија од вредности достигло је фантастичних осам трилиона долара, представљајући
највећи сегмент међународног тржишта капитала.
Претпоставке и услови за развој секјуритизације у САД, пре него
у другим земљама, били су:
– неповољно финансијско окружење у коме су функционисале
банке, уз снижење каматних маржи,
– криза штедно-кредитних асоцијација, које су уговарале тридесетогодишње кредите са фиксном каматном стопом, а плаћале
промењиве каматне стопе на депозите,
– државно стимулисање секундарног хипотекарног тржишта,
преко специјализованих државних агенција,
– постојање ликвидног тржишта капитала, са широким кругом
крупних инвеститора.
Међутим, 6. августа 2007. године долази до велике кризе хипотекарног тржишта у САД, која још увек траје, услед одобравања „sub
prime“ хипотекарних зајмова кредитно неспособним клијентима. Услед
рецесије и раста незапослености дошло је до немогућности отплате кредита, а тиме и сервисирања хипотекарних хартија од вредности према
инвеститорима са међународног хипотекарног тржишта, тако да се криза прелила на глобално финансијско тржиште.
Пад цена некретнина утицао је на смањење могућности реализације
хипотека и успоравање инвестиција у грађевинску индустрију и готово
свих повезаних сектора реалне економије, тако да је финансијска криза
утицала на рецесију укупне економије. Коначне последице није могуће
још сагледати. Појединачне судбине због губитка крова над главом су
још болније.
После САД, Европа заузима друго место по величини тржишта
секјуритизоване активе, док треће место заузима Латинска Америка, а
четврто Азија. Европска секјуритизација је од 1987. године прошла почетну фазу еуфорије, затим фазу отрежњења и интензивне припреме и,
коначно, фазу убрзаног раста од 1995. године.
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III Усавршавање регулаторног оквира – одговори на кризу
1) Нужност и форме регулације – постоји својеврсни парадокс
да држава регулише тржиште, а тиме га истовремено и штити. Бизнис,
критикује државу, а тражи државну помоћ и заштиту. Тесна узајамна
повезаност државе и тржишта захтева јаку државну регулацију, преко регулатора, који законе претвара у живот и остварује улогу не само
полицајца већи покровитеља тржишта хартија од вредности.
По дефиницији, тржиште хартија од вредности императивно захтева највиши степен регулације у поређењу са другим тржиштима (роба
и услуга), због асиметричности информација (професионални учесници
увек располажу са више информација од инвеститора у хартије од вредности) и специфичности хартија од вредности у односу на робу (роба се
може разгледати, опипати, пробати и бирати).
Бројне препоруке међународних организација и тела (Декларација
Финансијског стабилизационог форума, анализа узрока, последица и
мера ММФ и др.) наглашавају неопходност промена регулације, како би
се избегле будуће кризе. Погрешно је веровање учесника да ће тржишта
сама себе стабилизовати, јер су ризици огромни и глобални.
Ради се о потреби нове улоге регулатора, чија је одговорност да обезбеди ефикасност и финансијску стабилност, кроз активну комуникацију
и сталну размену информација са тржиштем. Уместо раније улоге тумача
прописа, односно административног контролора и доминантно репресивног органа на тржишту, сада се регулатор све више ослања на економске инструменте. Уместо забрана и квантитативних ограничења, сада се
користе квалитативни механизми управљања ризиком. Од регулатора се
захтева да буде „корак испред“ догађаја на тржишту, да антиципира промене и даје праве одговоре, кроз адекватан баланс интереса појединих
учесника и општег интереса регулаторне заједнице односно економије и
друштва у целини.
Укупна регулација на тржишту хартија од вредности се схвата
као комбинација више нивоа и метода: (1) макро-државне регулације,
(2) мезо-саморегулације професионалних учесника на тржишту,
(3) микро-унутрашње регулације субјеката (сопственим актима и правилима), (4) друштвене регулације (јавно мњење) и (5) спољне-колективне
надрегулације преко међународних стандарда и тела, која добија изузетан значај (мултинационалне институције на нивоу ЕУ).
Отворено је питање степена регулације: превелика државна регулисаност води неефикасности тржишта, док подрегулисаност тржишта води слому, који се циклично понавља. Прерасподела регулаторних
надлежности, као и избор адекватног модела регулације зависи од до-

274

4–6/2010.

Милош Јанковић (стр. 266–279)

стигнутог степена развоја тржишта и „зрелости“ његових учесника. Познато је да су САД још од 1933. године акценат ставиле на модел државне регулације, док Велика Британија традиционално преферира модел
регулације преко самоорганизације-асоцијација професионалних учесника и берзи.3
Савремени процеси регулације укључују пруденцијалну регулацију
– ризика, адекватности капитала, ликвидности, солвентности и др.,
као и структуралну регулацију активности различитих учесника на
тржишту.
2) Базични циљеви регулације утврђени су од стране Међународне
организације комисија за хартије од вредности (IOSCO)4 још 1998. године у Најробију, а односе се на: (1) заштиту инвеститора, (2) обезбеђење
поштеног, ефикасног и транспарентног тржишта и (3) смањење системског ризика.
Заштита инвеститора од неправичних и преварних поступака
остварује се правилима понашања професионалних учесника, која се
дефинишу законом, адекватним инструментима обезбеђења и посебно
транспарентношћу односно поштовањем јавности приликом прве јавне
понуде акција путем проспекта.5
Интегритет тржишта посебно се „брани“ забраном инсајдер
трговине, односно вођењем инсајдер истрага услед малверзација и повреде прописа, а у циљу јачања поверења инвеститора у тржиште. У том
смислу обезбеђује се чврста сарадња Комисије за хартије од вредности
са органима гоњења.
Редукција системског ризика реализује се пруденцијалним стандардима, контролом продора шпекулативног капитала, спречавањем домино ефекта, дифиренцијацијом ризика и спречавањем слома тржишта, који изазива нестабилност целог финансијског система. У условима
великих турбуленција и финансијских криза, епидемија се преноси с
једног на други крај света, што показују примери и лекције скорашњих
криза у земљама са бурним развојем финансијског тржишта.
Регулатори захтевају систем осигурања депозита у банкама, уместо моралног хазарда и губитка штедње.
Повећавају се захтеви за капиталом за структуриране финансијске
инструменте, као и јачање обавезе извештавања.
3
4
5

Опширније Бошко Живковић, Дејан Шошкић. ‚‚Основне концепције нових закона о
финансијским тржиштима“‚ Београд: Економски анали, 2001. година.
В.: www. iosco.org.
Видети Мирко Васиљевић. Компанијско право (Право привредних друштава
Србије и ЕУ), Правни факултет, Београд, 2009.
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Заоштравање спровођења усаглашености процедура са законима
и унапређивање система интерних контрола.
Решавање конфликата интреса између тржишних учесника –
усађен конфликт рејтинг агенција и интереса емитената и инвеститора.
Посебно треба водити рачуна о тајмингу регулаторних реформи –
фазним променама, уместо радикалних резова, који појачавају кризу.

IV Јачање правне одговорности финансијских тржишта
Финансијска тржишта су, захваљујући глобалним тенденцијама,
битан део економије и друштва, као место за мобилизацију и
инвестирање капитала широм света. Последњих година створено је
модерно законодавство о тржишту хартија од вредности, дефинисани
методи рада регулатора, процеси трговине хартијама од вредности, рад
централног регистра, креирани су нови финансијски инструменти и
побољшана прозрачност тржишта.
Главна питања која се и данас, у условима глобалне кризе, постављају
су заштита права и законитих интереса самих учесника финансијског
тржишта – инвеститора, акционара, емитената, финансијских институција,
у условима снажних конфликата интереса на тржишту.
Профитно оријентисани учесници финансијских тржишта су свакодневно пред дилемом: поштовати „правила игре“ дефинисана законом
или бирати лакши и профитабилнији пут кршењем закона. Примера је
много: од Енрона и лажних финансијских извештаја чувених ревизорских кућа, до ситних преступа.
Јасно је да без мешања државе и њене активне улоге (од законодавне базе, система надзора и санкција) нема даљег развоја и стабилизације
тржишта, што су показале капиталне интервенције државе у спашавању
финансијског система САД, незабележене у историји финансијских
тржишта (државна улагања у централистичко-планским привредама
Стаљинове Русије била су знатно мања)!
Савремена финансијска криза, која је захватила цео свет, није у
пуној мери дала одговоре на бројна и разноврсна одступања од права
у вези са хартијама од вредности и негативним понашањем бројних
учесника у функционисању тржишта. Чак и када се утврде чињенице
о кршењу права, ни оштећени инвеститор, ни регулаторни орган на
тржишту хартија од вредности, често не могу да обезбеде заштиту права, уколико су за то надлежни правосудни и судски органи.
Постављају се питања: зашто је на тржиштима хартија од вредности (и поред веће медијске буке) мање судских решења и правне
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одговорности поводом кршења права инвеститора, у односу на друга
тржишта (роба, услуга, рада и др.)? За то, свакако, постоји више разлога, следећи се чине релевантним:
Прво – правни разлози – у законима нема прецизних санкција за
конкретну противправну радњу, а и подзаконска акта често не покривају
сва тржишна понашања.
Друго – кадровски разлози – дефицит специјалиста у државним
органима и судовима који могу да артикулишу и сагледају сву сложеност односа, ризика и могућности кршења права у функционисању
тржишта хартија од вредности.
Треће – методолошко-квалитативни разлози – непостојање јединствених стандарда оцене и утврђивања конкретне штете по врстама инвеститора и формама кршења права, што отежава доказни поступак.
Четврто – недовољна и слабо постављена сарадња и размена
информација између државних органа и институција, као и изолован
приступ сваке институције у решавању проблема.
Због свега наведеног неопходан би био системски инструментариј
(нека врста методологије) који би био обавезан за све (од регулатора до
учесника тржишта) и који би укључивао:
– појаве и обим нарушавања права на финансијским тржиштима,
– методе анализе усмерене на доказни поступак,
– познате узрочно-последичне везе које наносе штете инвеститорима,
– обезбеђивање извора информација за потребе анализе кршења
права,
– информације о типичним појавама и судској пракси и слично.
Постоји много области и поступака тржишних учесника који су
дефинисани директивама Европске уније и домаћим законодавствима,
као извори нарушавања права: акционара, инвеститора, државе као
акционара и инвеститора, инвеститора код колективних инвестиционих шема, емитената хартија од вредности, осталих ученика тржишта,
угрожавање транспарентности информација, инсајдерске информације
и друго.
Суштина правне одговорност на финансијским тржиштима се
своди на утврђивање постојања поступака кршења установљених законских норми. При томе се истиче да све што није забрањено, не може
се карактерисати као нарушавање норми права.
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По последицама кршења права за државу, правна и физичка
лица градира се степен одговорности кроз три гране права. Према неким истраживањима у транзиционим економијама, по врстама права,
проценат кршења права на финансијским тржиштима био је: кривично
право (6%), грађанско право (72%) и административно право (22%).
Могуће је више врста штета нанетих физичким и правним лицима због кршења њихових права на финансијским тржиштима: имовинска штета, штета пословне репутације и морална штета физичким
лицима и друго.
Сама анализа настале штете и изгубљене добити има своју логику,
мотиве, услове, механизме и фазе рада (од идентификовања чињенице
кршења конкретног права, преко последица правног нарушавања до
утврђивања врсте и оцене величине штете).
Назначени методолошки приступ присутан је у пракси развијених
земаља у функцији јачања заштите права акционара и инвеститора, односно спречавања ширења нарушавања права и подривања поверења
финансијских тржишта.

V Закључне напомене
Дубина савремене кризе финансијских тржишта показује да су
последице кризе дугорочне и несагледиве. Регулаторна тела се нису
обазирала на упозорења која су упућивана из академске и стручне јавности. Развојне тенденције глобалног финансијског тржишта и
неадекватна регулација постали су основни узроци кризе. Претерано
ослањање на саморегулацију и самооздрављење тржишта није дало очекиване резултате. Постало је јасно да је неопходна снажнија глобална
регулација банака и тржишта хартија од вредности. Учесници тржишта
морају носити економску и правну одговорност за своје активности, без
социјализације губитака. Обриси дате методологије правне одговорности подразумевају координиране експертске и државне активности. Веће
коришћење стручне и научне мисли, а посебно етике на финансијском
тржишту треба да буде гаранција изласка из кризе и даљег развоја.
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FINANCIAL MARKETS AND LEGAL RESPONSIBILITY
Summary
Strong development tendencies of the modern financial market became
the cause for the large global crisis, which demands global regulation.
The author observes structural and cyclical causes for the complex transformational proceses and current financial markets crisis, emphasizing the need
for perfecting inadequate regulatory and supervisory frameworks in the interest
of stabilizing the real economy and the society.
Special emphasis is given to the need for strengthening of legal responsibility for the purpose of investor protection, higher transparency and systemic
risk decreasion in the financial markets.
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КРИЗЕ У БАНКАРСКОМ СИСТЕМУ
РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Резиме
У Русији су банкарске кризе имале системски карактер и биле део
транзиторног пута, али и утицаја процеса глобализације. Последња
криза која је захватила банкарски сектор Русије 2008. године, настала је као последица погрешне инвестиционе стратегије у пословању
хартијама од вредности и преливања хипотекарне кризе из САД-а.
Антикризне мере у макроекономској политици Русије, усмерене су на
заустављање финансијске кризе и спречавање укључивања већег броја
привредних субјеката.
Руски банкарски систем треба да буде устројен тако да се омогући
ефикасно управљање унутрашњим кредитним ризицима. Држава, са
своје стране, преко овлашћених органа мора допринети да се редефинише систем банкарске регулативе у Русији и одреди место врховног регулатора у банкарском сектору.
Кључне речи: банке, глобализација, банкарске кризе, управљање ризиком.
Пословање банака у савременим тржишним условима повезано
је са одређеним ризицима. Нови кредитни производи доносе профите,
али и повећање трошкова кредитног пословања, као што су трошкови
везани за проверу кредибилитета, надзор над кредитима, обезбеђење
сигурности и управљање ризиком.
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Глобална рецесија која је прво захватила финансијски сектор
у САД није заобишла земље транзиције, па ни Русију. Банке су поред
обављања класичних кредитно-депозитних послова све више укључене
у трансакције са ефектима,1 што указује да у пословању мора да се
мењају позиције актуелних пословних политика банака.
Нови трендови у банкарској индустрији широм света су везани за
њихову улогу на финансијском тржишту и односе се на глобализацију,
концентрацију банака и нетрадиционално банкарство. То је генерисало
нове проблеме у банкарском сектору. Из прошлости су нам добро познати стари проблеми банака као што су навале на банке („јуриши улагача на благајне“) који нису ишчезли, али су дошли и нови који су данас
актуелни, а могли би се препознати као „навале банака на дужнике“.
Глобализација финансијских тржишта довела је до тога да се
банке отисну у потрази за профитом на инострана тржишта, како би
кредитирале странце или пословале са хартијама од вредности на страним тржиштима. Талас глобализације захватио је и банкарски сектор
бивших командних економија као што је руска економија, која се нашла на путу транзиције, односно преласка на нови тржишни концепт
привређивања.
Политички, економски и војно велика сила, Русија није успела банкарски систем да изолује од кризних удара. Узроци кризе у банкарском
систему Русије су различити и могу се глобално свести на унутрашње,
системске узроке и спољашње.
Пошто у последње време руска економија бележи успон, руски
капитал пробија националне границе, постоји потреба да у стручној,
економској и правној литератури оживи интересовање за проучавање
позитивних и негативних трендова у руској економији.

I Банкарски систем Руске Федерације –
основне карактеристике
Банкарски систем Руске Федерације обухвата Банку Русије, кредитне организације као и филијале и представништва страних банака.2
Закон о банкама Руске Федерације из 1996. године поставио је основне
принципе на којима почива банкарски систем Русије. Особености руског
банкарског система су двојна структура и банкарски надзор, који обавља
1
2

Ефекти су дугорочне хартије од вредности које су у промету на тржишту капитала.
Федерални закон Руске Федерације о банкама и банкарској делатности, СЗ РФ,
1996, No 6, стр. 492.
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Централна банка Руске Федерације. Двојна структура банкарског система
огледа се у постојању горњег (вишег) и доњег (нижег) нивоа.
Горњи ниво представља Банка Русије као врховна монетарна
установа која управља банкарским системом. Надлежности Централне банке Русије нормативно су регулисане Законом о Банци Русије из
2002. године.3 Банка Русије креира монетарно кредитну политику, врши
надзорне функције над кредитним организацијама и примењује мере
одговорности за њихове прекршаје. Банкарске операције обавља са
руским и страним кредитним организацијама, као и са Владом Руске
Федерације, репрезентним извршним органима државне власти, државним ванбуџетским фондовима, војним организацијама.4 Из овако дефинисане улоге Централне банке Русије произилази да она нема право
обављања банкарских операција са правним лицима која нису кредитне организације5 и са физичким лицима (изузетак су лица на служби
у оружаним снагама и чиновници Банке Русије). Банка Русије не може
додељивати кредите предузећима и организацијама, нити може директно излазити на банкарско тржиште.
Доњи (нижи) ниво банкарског система чине кредитне организације
и филијале и представништва страних банака. Ове организације обављају класичне кредитно-депозитне послове, врше посредовање у трансакцијама, у складу са прописима и процедуром прописаном од стране
Централне банке Русије.
Банкарска контрола коју обавља Централна банка Русије у
последње време због новијих кризних догађања се пооштрава у смислу
детаљније нормативне регулативе, проширивања захтева за контролу
плаћања. Међутим, то отвара једно ново питање, а то је реформисање
улоге Централне банке и унификације контролне, регулаторне
функције у смислу стварања јединственог мегарегулатора за контролу
финансијских тржишта.
Структура контролних органа у банкарском систему различита је
од земље до земље и одражава политичке прилике, ступањ економског
развоја, традицију. Глобално посматрано у свету данас преовлађују три
система банкарске контроле. То су системи у којима Централна банка
представља врховни банкарски регулатор (В. Британија, Италија), за3
4
5
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Федерални закон Руске Федерације о Централној банци (Банка Русије) СЗ РФ,
2002, No 28, стр. 2790.
О. А. Тарасенко, Е. Г. Хоменко, Банковская система Российской Федерации и ее антикризисное регулирование, 2009, стр. 11.
Под кредитним организацијама у руском банкарском систему подразумевају се
правна лица која ради остваривања добити, а на основу посебне дозволе (лиценце)
Банке Русије обављају банкарске операције предвиђене законом.
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тим системи у којима контролу банкарског сектора обављају други
специјализовани органи (Канада, Аустрија) и на крају системи у којима
контролу обављају централне банке заједно са другим органима (САД,
Француска, Швајцарска).6
Строго нормативно посматрано руски систем банкарске контроле
могао би се подвести под овај први систем у свету где Централна банка
обавља улогу водећег регулатора. У пракси Банка Русије заједно са другим органима врши контролу банкарског система.
Претходна разматрања указују на неке особености руског банкарског система. То је пре свега, национални карактер, ослањање на
сопствени, а не инострани капитал. То је за руске прилике одраз националног и политичког суверенитета и економске независности. Поред националног предзнака руски банкарски систем има универзални
карактер, што значи да не постоји подвојеност између комерцијалног и
инвестиционог банкарства.

II Кризе у банкарском систему Руске Федерације
Финансијска тржишта су данас у свету веома развијена и изложена процесу институционализације и глобализације. Банкарски сектор
који је саставни део финансијских тржишта и поред сложених система
контроле и надзора није имун на банкарске кризе које потресају земље
са различитим облицима економских система.
Финансијски систем САД је дуго времена имао превласт у светској
економији. Последња финансијска криза избила је крајем 2007. године у
финансијском сектору САД, на хипотекарном тржишту. Кризе у великој
мери иницирају реформе банкарског система. САД су школски пример за
то. Радикалне реформе банкарског система у САД везане су за стварање
система Федералних резерви 1913. године, одвајање комерцијалног
од инвестиционог банкарства 1933. године (Glass-Steagall-ов закон),
обједињавање система осигурања комерцијалних банака и штедионица
1989. године и доношење Gramm Leach-Bliley закона 1999. године.7
6

7

У САД је веома сложена регулаторна структура банкарског система, с обзиром
на постојање федералног и државног овлашћења и супервизије комерцијалних
банака. Банке са државним овлашћењем које су чланице Система Федералних
резерви имају Федералне резерве као примарног регулатора. Банке с федералним овлашћењем су под супервизијом Финансијског контролора валуте у оквиру
Трезора САД. Пошто су и банке с федералним овлашћењем чланице Система Федералних резерви, поставља се питање ко је главни регулатор. Опширније види:
Lawrence S. Ritter, Wiliam L. Silber, Gregory F. Udell, Principles of money, banking, and
financial markets, New York, 2004, стр. 312.
Idem., стр. 253.

283

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА

Право и привреда

У Русији су банкарске кризе биле део транзиторног пута, али и
резултат глобализације. Кризни циклуси у банкарском сектору Русије
смењују се са различитим интензитетом од краја 1980. године када су
основане прве комерцијалне банке. Од тада Русију је потресла једна системска криза 1998. године и неколико локалних криза од којих је по
интензитету и последицама била најјача криза из 2004. године. Највећу
пажњу стручне јавности изазива последња банкарска криза из 2008. године.
Међузависност националних економија је данас реалност. Роба,
новац, капитал и услуге пробијају националне границе и ти процеси нису заобишли ни руску економију. Она је после вишегодишњег
суспендовања тржишних закона од командне економије прерасла у отворену тржишну економију.
Глобализација као процес повезивања националних тржишта у
међународно финансијско тржиште, довела је до либерализације националних законодавстава, поједностављења процедуре кретања капитала
и роба, настајање бивалутног система и конкуренције између водећих
светских валута $ и €.
У Русији банкарски систем има национални карактер, али ипак
држава није успела у новим условима да стави под контролу пословање
банака. Оне се у потрази за профитом ослобађају државних стега и
наступају на међународном финансијском тржишту за сопствене интересе, утичући на тај начин на формирање економских параметара као
што су валутни курсеви и каматне стопе.
Русија се као и многе земље света нашла на удару глобализације,
настојећи да ојача своју конкурентску позицију на међународном тржишту кроз привлачење страних инвеститора и омогућивање националним банкама да узму учешће у операцијама на светском финансијском
тржишту. Национални банкарски систем није био довољно оснажен да
је могао без последица да подржи нове финансијске производе банака
који носе елеменат иностраности (операције са хартијама од вредности и
кредити у страној валути). Када резиденти имају могућност да отварају
рачуне у страним банкама, то доводи до одлива сигурних и солвентних
банкарских клијената. Емпиријска истраживања указују да избијање валутне кризе у било којој земљи, повећава вероватноћу валутних криза
у суседним земљама за око 8%. У руској стручној економској литератури користи се термин „инфекција“ и формирају се посебне табеле
„заразности“ по којима се сваке године врши тестирање финансијских
тржишта на издржљивост од глобалних „инфекција“.8
8
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Валутна криза се манифестује као поремећај на тржишту новца, нагло варирање новчаног курса, девалвација националне валуте. Варирање курса страних новчаних средстава може проузроковати
поремећаје у домаћем банкарском систему, што се у Русији и догодило.
Руске банке су добиле повољне кредите у иностранству и одобравале
та средства под својим условима руским привредним субјектима. Убрзо
су банке биле суочене са проблемом недостатка акумулираних новчаних средстава за отплату обавеза западним повериоцима. Влада Руске
Федерације је била принуђена да издвоји 50 милијарди рубаља за отплату дугова руских банака страним кредиторима.9
Нагло слабљење курса националне валуте изазвало је неповерење
становништва у банкарски систем и проузроковало талас „психолошких очекивања“. Масовно су се повлачили депозити из банкарског система, што је био први знак кризе. Централна банка Руске Федерације је
настојала да истраје на формирању тржишног курса националне валуте
и постепено девалвирала рубљу, јер су златне девизне резерве ограничене и неће моћи дуго да бране рубљу.
Последња банкарска криза у Русији генерисана је потресима на
тржишту хартија од вредности. Русија спада у земље које имају банкарско
оријентисан финансијски систем за разлику од тржишно оријентисаних
финансијских система (САД, Велика Британија). Руски банкарски систем карактерише висок проценат државне својине, учешће банака на
тржишту хартија од вредности. У августу 1998. године 76% банкарских
улога у економији односило се на инвестирање у државне хартије од
вредности (ГКО, ОФЗ).10 Крајем 1998. године руске банке су претрпеле
огромне губитке на тржишту хартија од вредности, али је и даље национални закон дозвољавао приступ банкама на овом сегменту тржишта.
Инвестициона активност банака на тржишту хартија од вредности сама
по себи је ризична због природе ових финансијских инструмената.
Економски посматрано хартија од вредности је „с једне стране
представник капитала, а с друге је капитал сам за себе“.11 То значи да
акција као власничка хартија од вредности изражава реални капитал,
али и фиктивни.
Реални капитал настаје кроз прву емисију акција, када се прикупља
основни (оснивачки) капитал емисијом одређеног броја акција утврђене
номиналне вредности. Након прве емисије акција наставља даље „самосталан живот“ на берзи и тада је она оличење фиктивног капитала.
9
10
11

Доступно на адреси: www.bankir.ru.
О. А. Тарасенко, Е. Г. Хоменко, нав. дело, стр. 188.
В. И. Колесникова, В. С. Торкановского, Ценные бумаги: Учебник / Под ред. М.,
1999, стр. 71.
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Њена тржишна цена може да се удвостручи што повећава њену доходовност (принос) и чини је привлачном за инвеститоре. За банке као
инвеститоре у хартије од вредности неопходно је да врше оптималан
избор и дисперзију ризика. Оптимално је за инвеститора да је хартија
у исто време високо приносна, сигурна и ликвидна. У пракси то није
могуће. Банка инвеститор је принуђена да врши рационалан избор
циљева. Сигурне хартије од вредности крупних и стабилних емитената
у пакету банке штите од инфлације, али носе ниже приносе. Банке у
својој инвестиционој активности са хартијама од вредности могу улагати у ризичне хартије од вредности које по правилу носе веће приносе.
За ову инвестициону стратегију опредељују се банке које желе да шпекулишу на курсној разлици хартија од вредности.
Криза која је захватила банкарски систем Русије 2008. године у
основи је имала два преовлађујућа узрока. Један је резултат погрешне
инвестиционе стратегије у пословању хартијама од вредности, а други
је резултат преливања хипотекарне кризе настале у САД.
Неке руске банке су се отиснуле у шпекулативне трговине на
тржишту хартија од вредности, позајмљујући хартије од вредности да
би се извукла добит из њихове брзе препродаје. То је амерички изум познат у литератури као куповина на маргини.12 Банка продаје хартије од
вредности које нису у њеном власништву, очекујући пад њихових цена.
Ако се прогнозе обистине, хартије од вредности се купе по сниженој
цени, врате власницима, а зарађује се одређен проценат добити. Обавеза куповине и продаје хартија од вредности под оваквим условима
дефинисана је уговором између купца и продавца под називом РЕПО.13
При оваквом закључивању уговора уговорне стране се суочавају са великим потенцијалним добицима у случају испуњења обавеза и великим
губицима у случају неиспуњења обавеза.
Учесници ових трансакција (банке) најчешће се задужују посредством брокера, што се дефинише уговором брокерског пословања.
Позајмљена средства су и кредитни огранци у односу на власничка
средства клијента (банке). „Огранак“ значи да банка може располагати
сумом од 10 имајући само 1 рубљу. Банка може веома брзо зарадити, а
још брже изгубити што се и догодило. У другој половини 2008. године
неколико водећих руских банака нису могле да испуне своје обавезе из
РЕПО-а због наглог обезвређивања хартија од вредности које су дате у
залог. „Огранак“ је требало враћати, а ликвидних новчаних средстава
није било. Према томе, руске банке су одабрале погрешну инвестициону стратегију. У први план су ставиле трку за профитом на рачун лик12
13
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видности и квалитета активе. Настали су велики губици због поновне
процене пакета фондова банака који су према подацима Банке Русије 1.
октобра 2008. године износили 93,9 милијарди рубаља. То је изазвало
талас преузимања контролних пакета акција познатих руских банака.
„КИТ ФИНАНС“ као најбоља инвестициона банка земље продата је
преко АЛРОСА и РЖД. Контролни пакет акција ВЕЗА БАНКА купила
је Спољноекономска банка.14
Проблеми у финансијском сектору доводе до осипања депозита
у банкама што је у економској теорији познато као „ударци улагача на
банке“. Паника становништва и психолошка очекивања могу угрозити
пословање било које банке.
Руским грађанима су била свежа сећања на кризу 1988. године
када је национална валута девалвирала, инфлација обезвредила новчана средства становништва. Одлив депозита је и 2008. године погодио
неке руске банке због неповерења улагача, али то није било јачег интензитета. Објашњење за то је стабилније макроекономско окружење
2008. године у Русији у односу на 1988. годину. Русија данас има знатно
боље избалансиран однос спољашњег дуга према друштвеном производу и висок ниво златних девизних резерви, што пружа сигурност руској
економији.
Оно што преовлађује у руској стручној литератури има један национални предзнак. Негативни трендови у руској економији данас су
по мишљењу стручне јавности резултат светске финансијске кризе која
је избила у Америци, а Русију само „закачила“. Нервозно понашање становништва и навале на банке је за руске прилике уобичајено понашање
становништва у ишчекивању кризе.
Неспорно је светска рецесија условила потресе на финансијском
тржишту, али се мора признати да је повлачење улога становништва из
банака резултат неповерења у банкарски систем и одсуства регулативе
која би штитила улагаче. У Русији је створен систем осигурања улога
физичких лица у банкама Русије, а 2008. године дошло је до измене Закона о осигурању улога и повећања максималне суме осигуравајуће надокнаде са сто хиљада рубаља на седамсто хиљада рубаља.15
Хипотекарно позајмљивање се у Русији од 2008. године па до данас
налази у застоју. Истраживања показују да у Русији данас хипотекарно
позајмљивање користи око осамсто хиљада породица, чији укупан дуг
износи око 1 трилион рубаља.16
14
15
16
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Многи руски грађани који су преузели обавезе из уговора о хипотекарном кредиту нису више платежно способни због губитка посла или смањења примања. Држава је преко Агенције за хипотекарно
стамбено кредитирање (АИЖК) обезбедила банкама гаранције за хипотекарне кредите. Зајмопримцима је понуђено одлагање отплата које
доспевају 2009. године уз нови начин отплате који предвиђа смањење
рате и продужење рока отплате кредита.
Америчка хипотекарна криза је угрозила светску економију у целини и банкарски сектор Русије. На удару ове кризе су се прво нашле
најмоћније америчке и европске банке, купци хипотекарних хартија од
вредности (Merill Lunch, UBS Citigroup). Хипотекарне хартије од вредности биле су привлачне и за руске банке. Централна банка Русије нашла се на листи купаца, што је проузроковало додатне потресе. Држава је морала пружити помоћ банкарском сектору. У САД и Европи
објављивани су пакети антикризних мера и банкарски сектор захватио
је талас национализације. Сличне антикризне мере предузела је и Влада Русије. Међутим, интервенције влада за спашавање посрнулих банака дају резултате на краткорочној основи. Макроекономска политика Русије своди се на предузимање антикризних мера за заустављање
финансијске кризе и спречавање укључивања већег броја привредних
субјеката.
Антикризне мере имају и негативне пропратне појаве на дужи рок.
Пружајући новчану помоћ банкама држава у крајњој инстанци преноси њихове предузетничке ризике на пореске обвезнике. Поред подршке
тржишту хипотекарног кредитирања у Русији је донет општедруштвени
програм за повећање финансијске писмености становништва.
Улога државних органа у Русији исцрпљује се у предузимању мера
за заштиту финансијског система и ублажавање последица кризе. Овом
рецепту су углавном прибегле и остале државе у свету. То је довело до
санирања последица, а узроци нису отклоњени.
Руски банкарски систем треба да буде устројен тако да се омогући
ефикасно управљање унутрашњим кредитним ризицима. Руске банке
не могу решења из кризе наћи само позивајући се на „инфекцију“ са
америчког финансијског простора, што је неспорно да постоји.
Оне као финансијске институције које послују у новим условима морају водити рачуна о квалитету кредитног пакета. Структура овог
пакета треба да буде таква да доноси приносе при дозвољеном нивоу
кредитног ризика и нормалној ликвидности. Банке се морају укључити
у процену кредитне способности клијента, процену његове пословне
репутације. Управљање унутрашњим ризицима и дисперзија ризика је
сегмент корпоративног управљања који у руским банкама није оправдао
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постојање. Руске банке које су пословале на тржишту хартија од вредности посебно су се и суочиле са проблемима ризика тржишног фонда.
Држава се са своје стране, мора наметнути као регулатор финансијских тржишта и у Русији је улога државе у условима глобализације
посебно оснажена. Што се тиче модела банкарског система чини се да
за Русију и даље остаје банкарско оријентисан систем као оптимално
решење, с обзиром на дугогодишње присуство планске економије, недостатак делотворног система корпоративног управљања и контроле
инвеститора.

Nada TODOROVIĆ, PhD
Associate Professor, University of Kragujevac Faculty of Law

CRISES IN BANKING SYSTEM OF RUSSIAN
FEDERATION
Summary
The banking crises in Russia had systematic character and have been the
part of the transitory process, although they have not remained unaffected by
the globalization process.
The latest crisis that adversely struck the Russian banking sector in 2008
was the result of the inadequate investment strategy in dealing with securities,
as well as of the mortgage crisis that came from USA. The anti-crisis measures
in the Russian macroeconomic policy are directed towards ceasing the further
spreading of the financial crisis and including the larger number of economic
subjects.
The Russian banking system should be thus structured to allow a more
efficient management of internal credit risks. In addition, the state should
contribute, through its authorized ministries and agencies, to redefining of the
regulations related to the banking system in Russia including the redefined
position of the head authority in the banking sector.
Key words:

banks, globalization, banking crises, risk management.
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ФИНАНСИЈСКА РЕГУЛАТИВА КАО РЕАКЦИЈА НА
ТРЕНУТНУ ФИНАНСИЈСКУ КРИЗУ
Резиме
У циљу превладавања тренутне финанасијске кризе изражен је
захтев за стварањем нове глобалне финансијске регулативе. Група Г20
преузела је наведени задатак настојећи да усагласи различите теоријске
приступе, од благе реформе до децентрализованог система регулисања.
Присутан висок степен несагласности око вредности које би могле да
се регулишу овим путем изискују примену инструмената soft и hard law
система у њиховој интеракцији.
Кључне речи: финансијска регулатива, Г20, soft law, hard law.

I Увод
Свака глобална криза производи нове реакције које су усмерене
ка њеном регулисању. Какве реакције је до сада произвела тренутна криза која је започела још 2007. године? Чињеница је, да су до сада донете
бројне декларације и планови међународних невладиних организација,
али су заправо имплементирани само национални програми са циљем
да минимализацију негативне ефекте глобалне финансијске кризе на националне економије. Иако су финансијска тржишта већ одавно постала
веома сложена са бројним међународним актерима још увек нема сагласности око начина стварања јединствене међународне финансијске регулативе као могућег одговора на тренутну али и будуће финансијске кризе.
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Значајан путоказ за међународну финансијску регулативу представља активност шефова држава и влада земаља Г20. „У време
финансијске кризе Г20 је добила сасвим другачији значај, заменила је Г8
и добила најзначајнију улогу у управљању светском економијом. Реч је
о великом резу, великом историјском тренутку, то је права међународна
револуција.“ Ово је изјава господина Дирк Меснера, директора немачког института за развојну политику на Самиту Г20 који је одржан у
Лондону током 2009. године.
Овим речима започињемо нашу расправу и одмах постављамо
питање да ли је нова улога Г20 и њен задатак менаџера светске економије,
који треба да створи услове за нову финансијску регулативу, револуција
у односу на досадашње приступе у ставарању међународне (глобалне)
финансијске регулативе.

II Појам глобалне финансијске реглативе (IFL)
1. Светске јурисдикције и релевантно право
У правној теорији до данас, упркос сталним анализама, није се
издвојио ниједан погодан нити целовит теоријски поглед на право које
се односи на уређење међународног/глобалног финансијског тржишта.1
Увек када је у питању покушај дефинисања појма међународно/глобално финансијско право (International financial law – IFL) поставља се проблем приближавања постојећих, националних правних система.
Према Ph. Wood-у тренутно постоје од 193 суверене државе које
примењују скоро 320 правних јурисдикција (правна надлежности). Оне
су рангиране од највећих, посматрајући број становника и географску величини (као што су Кина и Бразил), па до савим минијатурних
као што су Niue и Pacific.2 Неке државе имају велики број јурисдикција
као на пр. US (има 51 укључујући District of Columbia), Канада има 11,
Аустралија има 8 и UK 7.
Посматрајући уопштено, неке од јурисдикција су веома блиске и
можемо рећи да припадају истом правном кругу,3 док се друге суштин1

2
3

Paul Sebestianuti, „What is that thing called international financial law“, Law and Finanacial Market Review, бр. 1–5/2009, стр. 15; J. H. Dalhuisen (editor), Dalhuisen on
Тransnational and Comparative Commercial, Financial and Тtrade law, Оregon, 2007,
стр. 3.
Philip Wood, „How to compared regulatory regime“, Capital market la Journale, Vol. 2
No. 4, стр. 332.
Према Wood-у извршена је подела на 8 правних кругова: American common law
jurisdicitons, English common law jurisdictions, Roman-German jurisdictions, Mixed
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ски, потпуно разликују (на пр. Mexico и Queensland). Упркос постојећим
разликама, већим или мањим, правни послови (финансијске трансакције,
уговори између банка) су свакодневно присутни. Ове послове називамо пословима – уговорима са међународним елементом за разлику од
међународних уговора које државе као субјекти међусобно закључују.
У основи решавања правних спорова поводом уговора (послова)
са међународним елементом је питање, које ће се право као меродавно
применити у одговарајућој финансијској трансакцији. Прописи у правилу не садрже изричит одговор на питање кад постоји међународни
елемент код ових послова а када не. Правној и арбитражној пракси као
и правној теорији остављено је да нађу одговор у односу на конкретну
ситуацију. Зависно од врсте трансакције у конкретном случају, меродавно право може бити уговорено од стране самих уговорних страна.
Међутим, уколико таквог договора нема, могу се појавити више правних система који претендују да буду релевантна права. Потом, свако од
тих права, које буде одређено, путем колизионих норми, као меродавно
примењује се на дати правни однос у пуном обиму и то не само диспозитивни него и императивни прописи тога права.4 Основни проблем
који се јавља у овим ситуацијама јесте компликованост система колизионих норми на којима би се наведена правна правила могла градити.5

2. Јавно право у области регулисања финансијског тржишта
За разумевање глобалне финансијске регулативе, поред области приватног права (која решава закључење и извршење уговора са
међународним елементом) веома су значајна и правила, која се у области финансијског права, доносе у међународним уговорима између
држава те представљају део јавног права. Ратификовани (потврђени)
међународни уговори постају саставни део унутрашњег правног поретка, што значи да производе исто правно дејство као да су их донели национални парламенти. У случају постојања разлике у регулисању
неког правног питања између националног закона и ратификованог
међународног уговора, предности имају одредбе односно решења
међународног уговора. То је случај са највишим актом Међународног
монетарног фонда „Articlе of Agreement“ који је по својој правној природи међународни уговор који за стране тог уговора – државе чланице,

4

5
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civil/common law jurisdictions, Islamic jurisdictions, New jurisdictions, Unallocated jurisdictions.
Изузетак су случајеви преварног заобилажења права (fraus legis) и када би учинак страног права би о противан јавном поретку (order public) државе која је
примењује.
Sebestianuti је ову појаву назива Shopping basket approаch.
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производи међународно јавно-правне обавезе, дакле обавезе које оне
имају узајамно једна према другој.
Покушај дефинисања међународног/глобалног финансијског права (International financial law) мора да обухвати, као што смо напред
изнели, поље приватног и јавног права. Глобализација пословања на
финансијским тржиштима ствара нови тренд а то је приближавање и
нужно мењање досадашње поделе регулатива. Рад на стварању нове глобалне регулативе (као новог облика International financial law) значи неизоставни напор ка стварању нових додирних тачака и губљењу јасних
граница између националних правних кругова.

III Нови приступи развоју финансијске регулативе
1. Нови теоријски приступи у развоју финансијске регулативе
У овом тренутку, као одговор на постојећу кризу стварају се различите теорије које говоре о потенцијалним излазима из кризе. Неспорно је да регулисање финансијских тржишта пут који је већина аутора
прихватила. Овде ћемо издвојити пет најважнијих теоријских приступа који говоре о могућем регулисању кризе доношењем нове глобалне
финансијске регулативе.6
Први је попуњавање празнина у регулативи на међународном нивоу. Заговорници овог приступа сматрају да су финансијска тржишта
склона сломовима па се данашња нестабилност нужно завршила кризом која је узоркована разним факторима. Почев од недостатака у регулативи (нерегулисање иновативних послова као сабпрајм кредити,
секјутеризација, трговина финансијским дериватима и сл.) до пропуста
у раду контролних органа.
Други је реформа међународне финансијске контроле. Представници овог приступа не желе само да актуализују међународну регулативу већ да је истински реформишу. Са те тачке гледишта кривицу за
избијање кризе не треба тражити само у чињеници да контролни органи нису држали корак са иновацијама на тржишту, већ много више
у садржини саме тренутно важеће регулативе коју није довољно само
пооштрити и проширити. Додатно је потребно изменити важне карактеристике ове регулативе, уколико постоји жеља за избегавањем веће
кризе.
Трећи је отпор према регулисању. Овај приступ је потпуно
другачији јер настоји да пружи отпор настојањима влада да се устано6

Erik Helajner, „Финансијска криза и реакције – шта се до сада дешавало“, Визије и
опције за југоисточну Европу, бр. 12/2009, стр. 3.
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ви нова регулатива за финансијска тржишта. Заступа се становиште да
државни регулатори никада не могу да располажу довољном количином
информација како би били у стању да спрече следећу кризу и увек изнова воде изгубљену битку.
Четврти је контрола протока капитала. Овај приступ залаже
се за строжу контролу прекограничних кретања капитала. У прилог
овоме говори чињеница да је криза делом проузрокована и екцесном
мобилношћу капитала. Енормни приливи капитала у САД допринели
су додатном надувавању тамошњег мехура од сапунице које су храниле
шпекулације. Контрола протока капитала и стварање масивних девизних резерви захтеви су ове групе.
Пети је децентрализовано регулисање. Овај приступ регулисању
залаже се за извесну децентрализацију међународног регулисања
финансијског система која де у смеру уважавања различитости свих актера на тржишту. Досадашње увођење стандарда и кодекса у земље у
развоју значило је ширење англоамеричких стандарда као најбољег модела за друге. Како је њихов реноме у овом тренутку упитан а утицај
еврозоне и Азије добија на значају, приступ регионалне регулаторске
иницијативе основ је овог приступа.

2. Практични приступи у доношењу финансијске регулативе
Представљајући различите теоријске приступе можемо уочити
њихову заједничку карактеристику, истицање потребе да се делатност
финансијских тржишта нужно мора регулисати у циљу његове заштите али је питање у којој мери и на који начин. Одговор на ово питање
могао би бити у анализи досадашње праксе и предузетих активности
од стране влада најразвијенијих држава и најзначајнијих финансијских
међународних институција. У овом тренутку активности Г20 можда
представљају и практични путоказ даљег развоја глобалне финансијске
регулативе.
Г20 је неформални форум који окупља министре финансија и гувернере централних банака двадесет светских најразвијенијих земаља,
укључујући и Европску унију. Први састанак Г20 је одржан у Берлину 1999. године. За разлику од Г8 која окупља само индустријски
најразвијеније земље, Г20 је замишљен као место контакта и расправе међу развијеним земљама и земљама чије је тржиште у настајању.
Тако су чланице групе; Аргентина, Аустралија, Бразил, Еуропска унија,
Француска, Iндија, Iндонезија, Iталија, Јапан, Јужноафричка Република, Јужна Кореја, Канада, Кина, Мексико, Немачка, Русија, Саудијска
Арабија, Сједињене Државе, Турска и Велика Британија. Заједно, ове
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државе чине 90% светског БДП-а те 80% светске трговине. Челници Г20
су се сложили да ова група убудуће постане главни међународни форум за координирање глобалне економске политике, па би тако постала важнија од индустријализираних земаља Г7, односно Г8 са Русијом,
које доминирају светском економијом. Скуп је потврдио чињеницу да
брзорастуће привреде као што су Кина и Iндија данас играју пуно већу
улогу у расту светске економије. Челници Г20 такође су се сложили да
дају више гласачке снаге у Међународном монетарном фонду земљама
са брзорастућим економијама. Тако ће се око 5 посто гласачких права
у Међународном монетарном фонду пребацити са богатих земаља на
досад незаступљене земље као што је Кина, а исто правило је предложено и за одлучивање у Светској банци. Наиме, тренутно индустријски
развијене земље имају око 57 посто гласачких права у ММФ-у од 85 посто колико је потребно за доношење одлуке.
На састанку је такође одлучено да ојача и Одбор за финансијску
стабилност (Financial Stability Board) које је основано још 1999. године
са идејом да јача стабилност међународних финансија кроз размену
информација и међународну сарадњу. У будућности би сe FSB требао
појавити као „четврти стуб“ стабилности међународног финансијског
система, заједно са ММФ-ом, Светском банком и Светском трговинском организацијом, и радити као као систем за рано упозоравање на
евентуално долазећу финансијску кризу.7
У септембру 2009. године у Питсбургу одржан је Самит групе
Г20 на којем је донето саопштење у којем су изнете даљи смернице за
развој регулативе и реформе које ће моћи одговорити потребама глобалне економије 21. века. Група Г20 одређена је као примарни форум за
међународну економску сарадњу.8

IV Г20 као нови менаџер финансијске регулативе
Предстојећи задатак Г20 (да донесе оквире и постави нову
финансијску регулативу) упућује нас на поље јавног права у области
финансијских тржишта. Када говоримо о јавном праву, ми мислимо на
легислативу (у разним формама)9 донету од стране држава или јавних
тела које су оне створиле али и од неформалних тела која су међународној
финансијској сцени (нпр. Г7, Г8, Г20). У раној фази развоја модерног
јавног права у области финансија доношење регулативе било је праћено
7
8
9

Доступно на интернет страни: www.G20.
Самит групе Г20, Банкарство, 9–10/2009, текст доступан у целости са преводом.
Andrew Guzman, „The design of International Agreements“, European Journal of
International Law, 16 (4) 2005, стр. 579–612.
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са два основна концепта који су настојали да се с једне стране заштити
национални интерес држава на које су се прописи односили а с друге да се заштити интерес појединих група или сегмената финансијског
тржишта (који су у великом броју случајева били идентични са националним интересима). US Investment Companies Act из 1940, на пример,
прокламовао је као основни циљ овог законског текста заштиту националних интереса и интереса инвеститора.10
Данас, међутим, стање на финансијском тржишту показује испреплетаност многих интереса које се штите различитим нивом легислативне хијерархије. Глобално тржиште је својим развојем наметало проритете у превазилажењу разлика које су установили различити
правни системи. Интереси који су били исказани као општи (захтев
за уједначавањем правила) захтевали су потпуно јасну и чврсту регулативу, док су мање значајни интереси били обухваћени неформалним
договорима. Тако на пример међународна плаћања регулисана су стандардима који су јединствени и регулисани су уједначеним правилима
(на пр. SWIFT).
С обзиром да је наш фокус усмерен ка улози Г20 у стварању
нове светске финансијске регулативе, сам статус Г20 као неформалне
групе, веома је значајан у сагледавању могућности да се стабилност
као приоритет оствари. На Самиту у Лондону, лидери Г20 дали су широк мандат FSB, проширујући његово чланство са представницима
земаља у развоју са циљем одржавања финансијске стабилности. После
утврђивања нове улоге FSB, на састанку у Питсбургу, овај одбор поднео је званични извештај о свом раду са низом предлога за реформе
и задужењима свих институција те прегледом постигнутих резултата
како се криза у овом обиму бише не би могла поновити. У циљу наведеног, новоосновани ФСБ је донео и 3 акта која представљају извештаје
о постигнутом степену напретка ка стварању нове регулативе. То су:
„Overview of progress in Implementiing the London Summit Recommendations
for Stregthening Financial Stability, Impoving Financial Regulation и Progress
report on the actions to promote financial regulatory reform Issued by US chair
of the Pittsburg G-20 summit“, сви од 25.9.2009.
Ово је свакако први корак у суочењу са постојећим проблемом
решавања светске финансијске кризе. Неминовно се јавља нова дилема,
да ли је формирањем новог тела (FSB) и доношењем низа мера и аката
од стране Г20 уствари корак ка стварању новог теоријског приступа и
модела у изградњи нове глобалне финансијске регулативе или само корак ка реконстукцији постојеће праксе. Да би се било који од наведених
циљева остварио биће потребно сачекати да време покаже праве резул10
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тате. А до тада анализом досадашње политике и донетих аката могли би
размотрити могућност постизања сагласности држава чланица и евентуално одређење смерница даљег развоја регулативе.
Тренутно, иако су механизми доношења регулативе на пољу
међународног јавног права релативно ограничени, још снажнију препреку ка доношењу финансијске регулативе представља концептуална
конфузија изазвана постојањем различитих финансијских националних
регулатива и интреса који се њима штите. Историјски посматрано у
појединим областима финансијских активности економску доминацију
су градили велики играчи (сада чланице Г20 као што су САД, ЕУ, Кина,
Русија) те су наметали своју националну регулативу као доминанту, чиме
су се штитили њихови економски интереси, али то нужно мора бити кориговано. Постојећој слици треба додати и чињеницу да превазилажење
разлика и покушај стварања глобалне финансијске регулативе подразумева могућност одређења јединственог циља ка којем тежи глобално
тржиште. Како у овом тренутку још увек нема јасно одређеног циља
ка којем би све учеснице финансијске утакмице тежиле, такав ниво договора прати и финансијска регулатива. То надаље значи да у овом тренутку не можемо говорити о постојању могућности да се створи чврста,
обавезујућа, регулатива (hard law) те се у стварању даљег договора око
циља којем тежи светска заједница, а самим тим и финансијске регулативе, класични правни инструменти најчешће замењују инструментима
меког права (soft law).

1. Упознавање са soft law
Током 20. века постојеће правне теорије и пракса у оквиру међународног права нужно су се морале иновирати услед брзих промена. Промена политичке карте те процес мењања и сломова војнополитичких блокова и нова економска карта света захтевале су промену
у регулисању међународних односа. Основ промене налазио се у промени извора права и начину кодификације норми на међународном
нивоу, где су међународни уговори замењењи међународним споразумом. Ускоро је ово постао нови тренд где су међународне организације
али и друге неформалне организације држава преузеле активну улогу у
решавању међународних односа новим начином доношења и примене
правних норми. У западној доктрини почео је у то време да се формира
појам „soft law“.11
Данас, у 21. веку примена soft law представља систем начела модерног међународног права која се разликују од праксе из прошлости.
11

Anthony D’Amato, „International Soft Law, Hard Law and Coherence“, Public Law and
Legal Theory Series, 2008(1), стр. 1–29.
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Пошто је данас један од начина стварања међународног права, споразум (експлицитни или прећутни), норме које се на овај начин стварају
немају исту правну природу као норме „hard law“ не производе иста
правна дејства и правне акте, па се њихов значај процењују кроз моралне или политичке призме.12
Разлике између hard и soft law у већини правних разматрања западних школа налази се у пољу примене. Ово је најчешће полазни
основ за дефинисање hard односно soft law. Већина аутора сматра да се
чврстим правом успоставља правна обавеза која нормама даје формалноправни карактер док норме меког права немају обавезујући карактер,
нису формално обавезне али имају велики утицај на понашање страна у
градњи правних правила. Постојеће правне теорије које се баве питањем
чврстог и меког права (hard и soft law) могу се поделити на три групе:
позитивисти, рационалисти и конструктивисти. Све три групе теоретичара везује заједнички поглед на чврсто и меко право као међусобно
комплементарне начине регулисања правних односа али са различитим
полазним основама.13
Дакле, soft law је сложена и противречна појава, која има своје позитивне и негативне стране. Према овим ауторима његово постојање
замагљује границе између класичног права (правно регулисање) и споразума (неправно регулисање) односно норми без уграђене обавезе код
којег се посебно потенцира принцип добре воље при испуњењу обавеза
преузетих договором.14

2. Предности и недостаци меког права
Државе све више користе широк спектар правних инструмената
чврстог и меког права, који имају различиту правну природу која се
разликује по прецизности али и обавезности норми које се њима граде.
Како би досегле своје утврђене циљеве, државе их некад користе самостално а понекад комбиновано, јер сваки од њих нуди посебне предности али и мане. Данас је присутно у стварању новог међународног
права много нових инструмената који су уствари резултат интеракција
правних инструмената чврстог и меког права.15
12
13

14
15
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Уговори створени чврстим правом (hard law) имају директан ефекат у националној регулативи те захтевају доношење националних правила које стварају нове алате којима се мобилишу домаћи субјекти.
Поред наведених предности hard law режим носи и своје недостатке. Кад се створе формални оквири договора они ограничавају
понашање држава. То доводи до могућности кршења прихваћених правила али и последица које могу бити праћене порастом трошкова за
одржавање постигнутих норми.
За разлику од ових предности које се приписују hard law, меко
право (soft law) као нови облик решавања међународних односа пружа
много више флексибилности и нарочито је присутно у раду невладиних
организација, агенција и пословних удружења.
Основни недостатак soft law је недостатак правне обавезе па га
многи аутори и не сматарају правом. Без намере да се дубље задржавамо
на предностима и недостацима који се веома добро изучени у теорији,
свакако треба нагласити добробит коју доноси примена soft law инструмената. Oно може бити инструмент којим ће се утицати на понашање
влада, чак може бити основ за решавање спорова у међународним односима када се утицај на владе врши сталним јавним истицањем битних
информација, формирање црних листа или истицања неприхватљивог
понашања у појединим областима у којима се жели достићи одређени
степен регулисаности.
Можемо констатовати да soft law не може бити извор права. Дакле, међународни споразуми са свим својим садржајем су прихваћени
као чињеница али не и као извор права.16

V Може ли меко право (soft law) водити до чврсте
финансијске регулативе?
1. Резултати Г20 у стварању нове финансијске регулативе
После кратког увода у појам и разумевање soft law вратимо се
на сам почетак овог рада и питање могућности Г20 да створи пут ка
чврстој финансијској регулативи.
Уколико приступимо анализи докумената које је донела ова група17 уочавамо да су примењини различити нивоу обавезности правних норми којима се уређује понашање свих учесника у циљу стварање
16
17

Hartmut Hillgenberrg, „A fresh look at Soft law“, European Journal of International Law,
бр. 2006/10 (3), стр. 499–515.
Overview of progress in Implementiing the London Summit Recommendations for
Stregthening Financial Stability, Impoving Financial Regulation, Progress report on the
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финансијске стабилности. Присутна су четири нивоу правне обавезности норми у документима донетим на Самиту у Питсбургу. Први ниво
су норме које представљују креирања обвезних стандарда. То су норме са највишим степеном обавезности које ће применити и уградити
у свој правни систем све земље чланице групе, а оне се односе на рачуноводствене стандарде, стандарде плаћања и сл. Други ниво норми
су оне којима се спроводи међународно договорено понашање али без
уграђење правне обавезности (засебни споразуми којима заинтересоване земље уређују своје међусобне односе на пољу финансија). Трећи
ниво норми су норме које говоре о „доброј пракси“ и оне представљају
само препоруке, без правне обавезности (препоруке дате за кредитне
рејтинг агенције и сл.). Четврти ниво норми су само показатељи општег
приступа у решавању појединих питања. То нису норме него најопштије
платформе за могући будући развој финансијских прописа. Овако
постављен програм активности указује да ће Г20 у спровођењу свог
основног задатка морати да се користи инструментима чвстог и меког
права како би дошло до глобалне хармонизације на пољу финансијске
регулативе.
Анализом извештаја о предузетим активностима у стварању
финансијске регулативе од стране FSB могли би закључити да је пут ка
доношењу регулативе ојачавање soft law режима. Спремност да soft law
режим постане оснажен инструментима hard law режима, видимо из акта
презентованих на Самиту Г20 у Питсбургу. У акту Overview of progress in
Implementiing the London Summit Recommendations for Stregthening Financial
Stability, став US и ЕУ јасно је одређен. Обе стране су спремне да предложене мере у поједним областима (макропруденциална политика, hedge
funds, итд.)18 поставе као обавезујуће на националном нивоу. То значи
да постоји спремност да се утврђене истоветне вредности створене soft
law режимом уграде у националну регулативу и тиме искажу спремност
ка стварању чврстог, повезаног односа. Хипотеза би дакле могла бити
одржива да САД и ЕУ имају најзначајнију и пресудну улогу у стварању
нове финанасијске регулативе која би предупредила нову кризу. Али
тренутна ситуација говори другачије. У наведеном извештају не постоји
ниједна забелешка о намерама других чланица Г20, нарочито Кине па и
Русије да прибегну овом начину оснажења инструмената soft law-а. Поред тога и други индикатори нарочито из Кине, која је незадовоља до-

18
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ларом па и бројем гласова у MМФ, говоре да ова хипотеза неће моћи да
се одржи јер је присутан висок степен несагласности око истоветности
вредности које би могле да се регулишу овим путем.

2. Децентрализовано регулисање као алтернатива
У циљу превазилажења настале ситуације земље чланице Г20 су на
свом самиту у новембру 2009. одлучиле да прошире FSB, у виду јачања
чланства напреднијих земаља у развоју. Истовремено су „друга важна тела“ која се баве постављањем стандарда позвана да без одлагања
преиспитају своје чланство (шефови држава и влада Г8). Уколико ове
иницијативе заиста буду у стању да пробуде интересовање земаља у
развоју, оне би биле спремне да заједно учествују у реализацији приступа који заговара јединствену глобалну финансијску регулативу. Уколико ове иницијативе буду одбачене бићемо сведоци стварања отпора против универзалних регулаторских пројеката а можда и растућег
интересовања за децентрализовани и јаче фрагментирани међународни
регулаторски поредак. Еволуција односа зависиће првенствено од одговора на питање да ли је могућ заједнички споразум (свих кључних актера) о основним циљевима развоја међународног финансијског тржишта.
Већ сада се могу осетити зачеци интересовања за децентрализовано регулисање због немогућности постизања договора око заједничког
циља. Оно ће и даље расти уколико англоамерички доносиоци одлука
покушају да поставе правац међународним регулаторним стратегијама
који превише одступа од очекивања других. Наравно да би у овом
случају доношење регионалне регулативе било под притиском да стандарди који се донесу не одступају превише од оних који су постављени
у Лондону и Њу Јорку.19

VI Закључак
У раду смо изнели приказ различитих теоријских приступа
који предлажу путеве за превазилажење тренутне финансијске кризе. Заједнички именитељ им је сагласност да се финансијска тржишта
морају регулисати. Нема још увек одговора у којој мери и на који начин.
Као што смо могли да видимо сигурно је тачно да је ова криза иницирала низ нових регулаторних пројеката и да су противници званичног
регулисања у дефанзиви. Постигнути резултати групе Г20 дају нам смернице у ком правцу би се развој регулативе могао кретати. Уколико би
19

David Singer, Regulating Capital, Ithaca, Cornell University Press, 2007, стр. 125.
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се тренутна криза развила и претворила у платну кризу већих размера
или чак озбиљну доларску кризу то би довело до јачања идеје о потреби
регулисања протока капитала, јачању чврсте финансијске регулативе и
појачаној контроли. У нади да до оваквих помака неће доћи, из наведене
анализе рада Г20 евидентно је присуство децентрализованог приступа
као одговора на тренутну кризу. Довођење дугогодишње англоамеричке доминације глобалном финансијском сценом у питање, могло би да
представља прекретницу у стварању финансијске регулативе. Уколико
би децентрализација остала ограничена на земље у развоју, могло би
једноставно доћи до коегзистенције различитих регулаторних система.
Уколико, међутим, овај приступ наиђе на широку подршку Јапана и у
континенталном делу Европе, последице би биле много далекосежнији
по садашњи систем.

Sonja BUNČIĆ, PhD
Professor at the Faculty of Technical Sciences University of Novi Sad

FINANCIAL REGULATION AS A RESPONSE TO
CURRENT FINANCIAL CRISIS
Summary
In order to overcome the current financial crisis expressed a request to
create a new global financial regulation. G20 took the said task trying to reconcile different theoretical approaches, from mild to reform the decentralized system of regulation. Present high degree of disagreement about values that might
be regulated in this way requires the application of instruments of soft and hard
law systems in their interaction.
Key words:
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НЕДОСТАЦИ ПРОСПЕКТА
Резиме
У овом чланку аутор се бави анализом недостатака (мана) проспекта. Садржина проспекта је манљива кад није усклађена са прописима о његовој потпуности, истинитости и транспарентности. С обзиром на врсту недостатка проспект може да буде нетачан, непотпун
и обмањујући (криво наводећи). Мањкавост проспекта јесте један од
основних предуслова за постојање евентуалне одговорности за садржину
проспекта. Због тога је неопходно утврдити шта се под њоме подразумева, као и то на основу којих критеријума се одређен проспект може
сматрати нетачним, непотпуним или обмањујућим. Садржина проспекта је нетачна ако проспект садржи наводе (податке, информације)
који нису истинити. Непотпуност проспекта постоји ако недостају
информације које су неопходне за доношење одлуке о улагању од стране
просечног улагача. Коначно, проспект може да садржи тачне и све неопходне податке (обавезне и факултативне), али да на основу начина
на који су информације у њему изложене и уопште на основу начина на
који је обликован ствара погрешну представу о емитенту и хартијама
од вредности које су предмет јавне понуде или уврштења на одређено
тржиште. Такав проспект се сматра обмањујућим (криво наводећим)
и он такође може проузроковати штету и одговорност у вези са проспектом.
Кључне речи: проспект, нетачност проспекта, непотпуност проспекта, недостаци у обликовању проспекта, одговорност за
садржину проспекта.
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I Појам, значај проспекта и одређење предмета анализе
Проспект је техничко-правни инструмент за остваривање захтева
улагачке јавности у погледу информисања на тржишту капитала. У општем грађанскоправном смислу под проспектом се подразумева сваки
документ који садржи важне податке за процену у капитална улагања
(хартије од вредности, друге финансијске инструменте, уделе, инвестиционе јединице итд.) или који барем побуђује утисак о таквој једној садржини. У ужем смислу тј. смислу који му даје Право тржишта капитала,1
проспект представља само документе који су таквим именом означени
у изворима те гране права. Када је реч о проспекту који се односи на
улагање у хартије од вредности, он се обично дефинише као документ
који садржи основне податке о емитенту и хартијама од вредности које су
предмет јавне понуде или уврштења на регулисано тржиште.
Основна функција проспекта је заштитна. Проспект првенствено служи томе да се заштите интереси потенцијалних улагача.
Успостављањем обавезе његовог објављивања у случају упућивања
јавне понуде настоји се ублажити тзв. информациона асиметрија која
пре обављања трансакције постоји између емитента или понудиоца са
једне и улагачке јавности са друге стране. Информациона асиметрија
подразумева да једна страна у трансакцији нема довољно информација
о предмету трансакције или не зна довољно о другој страни да би донела
рационалну инвестициону одлуку.2 Главне последице неравнотеже у количини расположивих информација јесу увећање неизвесности (ризика
трансакција) и повећање трансакционих трошкова.3 Дакле, проспект
служи првенствено томе да се путем информација садржаних у њему
потенцијални улагачи боље упознају са предметом трансакције и тако
заштите од евентуалног погрешног избора и других негативних последица које изазива информациона асиметрија. Проспект својом садржином треба да обезбеди неопходну транспарентност и могућност улагачима да донесу адекватну инвестициону одлуку.4 Емитент при томе има
најлакши приступ информацијама које се истовремено тичу већег броја
1

2

3
4
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Право тржишта капитала (нем. das Kapitalmarktrecht, енг. Capital Market Law)
представља скуп свих правних правила (начела и правних норми) које служе
успостављању и побољшању алокативне, операционалне и институционалне
способности функционисања тржишта капитала.
Бошко Живковић, „Тржиште акција“, у: Мирко Васиљевић (уредник), Акционарска
друштва, берзе и акције – АБА – специјалистичке студије – Зборник радова, Београд, 2006, стр. 583.
Ibidem.
Зоран Арсић, „Одговорност за садржину проспекта“, Право и привреда, бр.
9–12/2004, стр. 75.
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потенцијалних улагача, тако да трошкови прибављања и приказивања
потребних информација најмање терете њега.5 То истовремено води
смањењу трансакционих трошкова и несметаном обављању правног
промета.6
Ипак, иако правна регулатива недвосмислено помаже ублажавању
проблема информационе асиметрије, један од проблема који и даље
остаје односи се на квалитет информација које се објављују. Адресати обавезе објављивања проспекта,7 независно од све прецизније и
детаљније регулативе која се односи на садржину проспекта, и даље
„фризирају“ информације. То је показала и последња криза на глобалном финансијском тржишту. Стога се актуелизује питање одговорности
за садржину проспекта.
Питање одговорности за садржину проспекта је веома сложено. Оно истовремено укључује читав низ питања: нетачност, непотпуност проспекта, питање каузалности (узрочне везе између манљиве
садржине проспекта и наступеле штете), терет доказивања, лица која
могу бити одговорна за проспект (пасивно легитимисана лица), вид
њихове одговорности, утицај степена кривице на њихову одговорност
(ако одговарају по принципу субјективне одговорности), лица која могу
поднети захтев за накнаду штете (активно легитимисана лица), питање
обима накнаде штете, застарелости захтева итд.
Предмет овог чланка се ограничава на недостатке (мане) проспекта. Садржина проспекта је манљива кад није усклађена са прописима
о његовој потпуности, истинитости и јасности (транспарентности).8
С обзиром на врсту мане проспект може да буде нетачан, непотпун и
обмањујући (улепшавајући, криво наводећи). Током даљих разматрања
ће бити анализиран сваки од ових недостатака посебно, иако постојање
једног само по себи не искључује и постојање осталих.

II Нетачност проспекта
Садржина проспекта је нетачна ако проспект садржи наводе (податке, информације) који нису истинити. Када је реч о садржини проспекта, треба рећи да проспект може да садржи чињенице, вредносне
5

Susanne Kalss, Martin Oppitz, Johannes Zollner, Kapitalmarktrecht – System, Band I,
Wien, 2005, стр. 258.

6
7

Ibidem.
Адресати обавезе објављивања проспекта су најчешће емитент, понудилац или
лице које подноси захтев за уврштење хартија од вредности на регулисано тржиште (уколико се разликују од емитента).
Небојша Јовановић, Берзанско право, Београд, 2009, стр. 486.
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судове и прогнозе. Између чињеница, вредносних судова и прогноза се
прави разлика, јер њихова евентуална нетачност може да има различит
правни значај.
Чињенице су подаци који се објективно могу проверити тј. доказати. Подаци се могу поделити на обавезне и факултативне. Обавезни су
они које проспект мора да садржи на основу императивних законских
или подзаконских прописа. Поред тзв. обавезних података, проспект у
конкретном случају може да садржи и неке друге податке који су у њега
унети на добровољној бази (факултативни подаци). Независно од тога
о којим подацима је реч, сви морају бити исправни. Другим речима, и
нетачност факултативних података може да проузрокује евентуалну одговорности за садржину проспекта.
За разлику од чињеница, вредносни суд не настаје у стварности
него у мисаоном процесу и изражава мишљење које подлеже оцењивању,
али не и доказивању. У оквиру добровољно унетих исказа, у проспект се
понекад уносе и вредносни судови који често имају рекламни карактер
(нпр. процена садашњег стања предузећа емитента), јер проспект, поред
горе описане заштитне може да има и тзв. „рекламну“ функцију. При
томе су евентуална рекламна „преувеличавања“ садржана у проспекту
недопуштена ако стварају општи погрешан утисак о емитенту (његовој
имовини, приходима, ликвидности итд.) и предмету улагања.9
Поред чињеница и вредносних судова, проспект често садржи и
прогнозе10 које се углавном односе на очекивани будући развој предузећа
емитента (прогнозе о приходима или губицима, промету, дивидендама и др.), укључујући и будуће планове управе друштва, као и циљеве
будућих пословних операција.
Једно од значајних питања је да ли се може одговарати за нетачну
садржину проспекта, ако се прогнозе које су дате у њему покажу нетачним? Одговор на ово питање није нимало лак, иако углавном преовладава став да се, по правилу, не може одговарати за прогнозе које
се на крају покажу нетачним.11 Уопштено посматрано, прогнозе се по
природи ствари могу показати као тачне или нетачне. Прогнозе нису
чињенице и по својој природи су непоуздане и непредвидиве. „Еми9

10

11
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O неправилностима у обликовању проспекта тј. такозваном „обмањујућем“
проспекту ће бити више речи у оквиру наслова IV „Недостаци у обликовању
проспекта – обмањујући проспект“.
О прогнозама у Праву тржишта капитала видети опширније код Rüdiger Veil, „Prognosen im Kapitalmarktrecht“, Die Aktiengesellschaft, Heft 19/2006, стр. 690–698; Holger
Fleischer, „Prognoseberichtertsttatung im Kapitalmarktrecht und Haftung für fehlerhafte
Prognosen“, Die Aktiengesellschaft, Heft 1–2/2006, стр. 1–16.
Klaus Hopt, Hans-Christoph Voigt, Prospekt und Kapitalmarkt-informationshaftung, 1.
Auflage, Hamburg, 2005, стр. 52.
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тент није пророк и он не може дати гаранцију за дате прогнозе.“12 Стога
просечно пажљив улагач не би требало да искључиво или претежно на
њима базира своју инвестициону одлуку, иако му оне свакако могу бити
од користи приликом формирања такве одлуке. Иако пословне процене не гарантују сигуран резултат, оне могу помоћи приликом вршења
разумне процене очекиваног будућег развоја емитента, јер се заснивају
на садашњим подацима и очекиваним будућим догађајима.
Ипак, аргумент који говори у прилог томе да се за прогнозе a priori
не може одговарати, јер је неопходно да садржина проспекта буде неистинита у тренутку његовог објављивања, није исправан. Наиме, тачно
је да су пројекције усмерене на будући развој предузећа емитента, те да
се евентуалне нетачности тих пројекција, по природи ствари, могу показати тек у одређеном ближем или даљем тренутку након објављивања
проспекта. Али ако се процене покажу нетачним, то значи да су оне
биле нетачне још у тренутку објављивања проспекта, само што се то
у том тренутку још није знало. Будући да емитент, у одређеној групи
права (нпр. право САД) у коју спада и наше, одговара по принципу
објективне одговорности и без обзира на кривицу и чињеницу да ли
је знао или морао знати за нетачност садржине проспекта,13 незнање
га само по себи не може ослободити од одговорности. Каснија повреда
обавезе допуне – актуелизације и исправљања проспекта14 или обавезе
ad hoc информисања може такође изазвати одговорност, али је то посебно питање.
Поред свега наведеног, треба имати у виду да је у појединим
случајевима у упоредној судској пракси ипак успостављена одговорност
за нетачну садржину проспекта због прогноза које су се показале нетачним. Не постоји, међутим, јединствен став у погледу тога под којим условима се може успоставити одговорност у том случају. Анализирајући
досадашњу судску праксу појединих земаља по овом питању (углавном
судску праксу судова Аустрије и СР Немачке) дошли смо до закључка да
евентуална тачка везивања са одговорношћу може бити чињеница да се
улагач поуздао у прогнозе које су се доцније показале као нетачне, само
због тога што није имао довољно других чињеница на основу којих би
могао засновати своју одлуку.15 У супротном, прогнозе које се доцније
покажу нетачним не би требале представљати основ евентуалне одго12
13
14

15

H. Fleischer, нав. чланак, стр. 8.
Видети Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, Службени гласник РС, бр. 47/2006 (у дањем тексту: ЗТХВ), чл. 27 ст. 6.
О томе видети опширније код Владимир Марјански, „Стање нашег права у материји
регулисања јавне понуде хартија од вредности и проспекта“, Право и привреда, бр.
9–12/2009, стр. 594–596.
K. Hopt, H. C. Voigt, нав. дело, стр. 52.
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ворности за садржину проспекта, јер, како је горе наведено, прогнозе
нису чињенице и по својој природи су непоуздане и непредвидиве, те
просечно пажљив улагач не би требало искључиво или претежно на
њима да базира своју инвестициону одлуку.
У праву САД постоји посебна норма о томе да не постоји одговорност за будуће пројекције, процене и мишљења која су дата у проспекту,
уколико она буду изложена тако да се у њима јасно укаже и на евентуалне ризике и несигурности које могу утицати на пословање емитента
(енг. sufficient cautionary statement).16 Ако се, међутим, прогнозе изложе
без наведених упозорења, а оне се доцније покажу као нетачне, емитент
се, по правилу, не може налазити у тзв. сигурној луци (енг. safe harbour)
и може бити позван на одговорност због нетачне садржине проспекта.
Независно од тога да ли је реч о чињеницама, вредносним судовима или прогнозама, треба истаћи да није свака нетачност правно релевантна. Да би се могло говорити о одговорности за штету због садржине
проспекта, потребно је да недостаци садржаја буду битни.17 Битне могу
бити само оне информације које су од суштинског значаја за доношење
инвестиционе одлуке – процену вредности емитента и ефеката, и које
су већ утицале на смањене њихове вредности. Као општи примери битних нетачности би се могли навести погрешан избор метода процене
вредности предузећа емитента или необјављивање значајних података
о његовој имовини. Нетачности које нису од суштинског значаја треба
прихватити као резидуалне ризике тј. ризике улагања.
Разлика између битних и небитних информација се, међутим,
може утврдити само у сваком појединачном случају.18 Садржински недостаци (нетачности, непотпуности или недостаци у обликовању проспекта) сматрају се битним ако су просечном разумном улагачу од
значаја за доношење одлуке о улагању.19 Дакле, важност информација се
не процењује према знању професионалног инвеститора, већ просечног
16

17
18
19

308

Видети Тhе United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, par. 27a,
Pub. L. 104–67, 109 Stat. 737. Оваква норма је у право САД уведена као последица
посебне доктрине која је раније створена у судској пракси „Bespeaks Caution Doctrine“. Ова доктрина је суштински имплементирана наведеном нормом, иако треба
напоменути да она у судској пракси има и нешто шире значење, те да под мање
строжим условима од оних који су предвиђени у закону, још увек може довести
одговорног за нетачне прогнозе у тзв. „сигурну луку“ у којој је искључена његова
одговорност.
K. Hopt, H. C. Voigt, нав. дело, стр. 50.
K. Hopt, H. C. Voigt, нав. дело, стр. 51.
Heinz-Dieter Assmann, Prospekthaftung, Dissertation, Köln – Berlin – Bonn – München,
1985, стр. 319; K. Hopt, H. C. Voigt, нав. дело, стр. 50; Jürgen Ellenberger, Prospekthaftung
im Wertpapierhandel, 1. Auflage, Walter De Gruyter – Berlin – New York, 2001, стр. 33.
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улагача.20 При томе се од просечног улагача не може захтевати да има
способност читања и анализе финансијских извештаја (нпр. биланса
стања и биланса успеха). Зато се онај који саставља проспект мора побринути да податке који се добију након анализе биланса и евентуалне
ризике улагања посебно искаже у проспекту.21
За разлику од упоредног права, наш ЗТХВ не садржи одредбу о
томе да нетачност или непотпуност проспекта постоји искључиво ако
су неистинити или непотпуни подаци правно релевантни тј. битни за
доношење инвестиционе одлуке. Ипак, то не значи да ће одговорно
лице код нас одговарати за тзв. „небитне“ нетачности и непотпуности
које нису имале утицаја на доношење одлуке и пад вредности ефеката. Ово из разлога што према општим правилима о одговорности мора
постојати узрочна веза између радње или пропуста и наступеле штете. У случају „небитних“ неправилности или пропуста та узрочна веза
изостаје, па не може бити ни одговорности за штету.22
Ради лакшег разумевања читаве тематике, а пре излагања о
непотпуности проспекта, наводимо познат пример из немачке судске
праксе у коме се показало да је садржина проспекта била нетачна и
обмањујућа. У познатом случају „Beton & Monierbau“23 у проспекту је
економско стање емитента било приказано позитивније него што је оно
било у стварности. Уместо ризичне инвестиције у акције акционарског
друштва које се налазило на корак од стечаја, створен је утисак да је реч
о друштву које има сигурну будућност. То је учињено коришћењем свих
расположивих могућности за поправљање биланса и покрићем губитака
из средстава резерви друштва. Упркос томе, оба поступка су била тешко видљива или готово неприметна за будуће читаоце проспекта. По20

21
22

23

Питање терета доказивања постојања битних недостатака проспекта није на
јединствен начин регулисано у упоредном праву. Видети о томе опширније код
Владимир Марјански, Јавна понуда хартија од вредности, докторска дисертација,
Нови Сад, 2009, стр. 202.
Thomas Zyvny, Kapitalmarktgesetz, 1. Auflage, Wien, 2007, стр. 200.
Интересантно је, међутим, овде навести и одредбу из нашег ЗТХВ која регулише кривичну одговорност за случај објављивања проспекта са нетачним или непотпуним подацима. Према чл. 248 ЗТХВ: „Ко у проспекту за издавање хартија
од вредности, скраћеном проспекту, у сваком другом облику јавног оглашавања
у вези са издавањем и трговином хартијама од вредности, прелиминарном
проспекту итд. објављује неистините податке о правном и финансијском положају
издаваоца или његовим пословним могућностима и друге неистините чињенице
које су релевантне за доношење инвестиционе одлуке, или не објављује потпуне
податке о тим чињеницама – казниће се новчаном казном или затвором до три
године.“ Дакле, за постојање бића овог кривичног дела неопходно је да неистините
чињенице и непотпуни подаци буду релевантни за доношење инвестиционе
одлуке.
BGH, Urt. V. 12.7.1982.
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ред тога, у овом случају је проблематично било и стварање тзв. општег
погрешног утиска у јавности, јер је друштво приказано са добром перспективом, тако да се на евентуални лош развој ситуације могло теже
посумњати. У стварности је, међутим, постојао ризик од непријатељског
преузимања, до кога је на крају и дошло.24 Лоше економско стање емитента, као и постојање ризика од наведене трансакције није на довољно
јасан начин било назначено у проспекту и представљало је класичан
пример његове нетачне садржине и недостатка у његовом обликовању,
због кога је створен општи погрешан утисак о емитенту и акцијама.

III Непотпуност проспекта
Иако се непотпуност проспекта понекад може подвести под појам
нетачности (видети горе изнет случај „Beton & Monierbau“), она се из
практичних разлога најчешће издваја у посебну категорију.25 Непотпуност проспекта постоји ако недостају одређени подаци (информације)
који су неопходни за доношење одлуке о улагању од стране просечног
инвеститора.
Обавезна садржина тј. круг података који морају бити садржани у
проспекту је детаљно уређена позитивним правом. Недостатак неког од
тих података може бити узрок за евентуално одбијање одобрења проспекта од стране надлежне власти. Ипак, и проспект који садржи све
податке предвиђене позитивним прописима и чије је објављивање одобрено од стране надлежне власти (код нас Комисије за хартије од вредности), не мора сам по себи бити потпун. Могуће је да неки од података
буде битан и изостављен, а да се истовремено не налази на листи података који се према позитивном праву обавезно уносе у проспект.
Исто као у случају нетачности, потребно је да подаци који
недостају буду битни. Они су битни, ако су одлучујући за доношење
одлуке о улагању од стране просечног улагача. Да ли су они битни
или не, може се утврдити само у сваком конкретном случају. У циљу
илустрације тога наводимо два примера из праксе.
Чињеница да је подигнута тужба за побијање одлуке скупштине
акционарског друштва обично не мора бити садржана у проспекту.26
Она представља само једну врсту изјаве акционара, која сама по себи
нема утицаја на вредност акција акционарског друштва.27 Таква туж24
25
26
27
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Претходно је дошло до поделе и непријатељског преузимања циљаног дела
подељеног друштва.
Тако и J. Ellenberger, нав. дело, стр. 35, K. Hopt, H. C. Voigt, нав. дело, стр. 50.
J. Ellenberger, нав. дело, стр. 35.
Ibidem.
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ба следствено томе, по правилу, још нема утицаја на вредност акција.28
Ипак, ако је подигнута тужба против одлуке о повећању основног капитала новим улозима уз издавање акција путем јавне понуде, јавност треба бити обавештена о томе да не постоји апсолутна поузданост трајне
пуноважности одлуке о повећању основног капитала.29 Ово из разлога
што ће у случају евентуалног успеха тужбе њихове акције постати „безвредне“. Уопштено се зато може рећи да је проспект непотпун ако не
садржи на довољно јасан начин упозорење о значајним споровима који
се односе на емитента, а који истовремено могу имати утицај на хартије
од вредности које он емитује.30
Други пример се тиче специфичности економског интереса емисионе банке у поступку јавне емисије. Наиме, у случају јавне понуде у
поступку издавања хартија од вредности, емитент, по правилу, претходно закључује емисиони посао са банком на основу кога она може
преузети обавезу јавног пласмана хартија од вредности емитента. У том
случају се интереси емитента, емисионе банке (или конзорцијума банака) и улагача размимоилазе. Интерес емисионе банке се обично налази негде између супротстављених интереса емитента и потенцијалних
улагача. Будући да је постојање таквог конфликта интереса уобичајено,
тако нешто није неопходно навести у проспекту. Ипак, сваки специфичан разлог за постојање конфликта интереса мора бити посебно назначен. Тако је, на пример, неопходно посебно информисати јавност, ако
конфликт интереса постоји због тога што емитент намерава да приходе од емисије употреби за враћање кредита који је раније узео од исте
емисионе банке. Евентуално изостављање тог податка би представљало
узрок непотпуности проспекта, jer je у овом случају економски интерес
емисионе банке већи од уобичајеног интереса наплате провизије и евентуалне зараде на разлици између емисионе и продајне цене.

IV Недостаци у обликовању проспекта –
„обмањујући“ проспект
Чак и када проспект садржи тачне и потпуне податке и даље
се може испоставити да је његова садржина манљива, уколико се испостави да је проспект обмањујући („улепшавајући“, криво наводећи).
Обмањујући проспект може садржати тачне и све неопходне податке
28
29
30

Ibidem.
У погледу овога видети опширније пример познатог случаја из немачке судске праксе који је познат под називом „Elsflechter Werft“. J. Ellenberger, нав. дело, стр. 36.
Jürgen Kunz, Die Börsenprospekthaftung nach Umsetzung der EG – Richtlinien in innerstaatliches Recht, Dissertation, Berlin, 1991, стр. 95.

311

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА

Право и привреда

(обавезне и факултативне), али да на основу начина на који су подаци
исказани и уопште на основу начина на који је проспект обликован ствара погрешну представу о емитенту и хартијама од вредности. Дакле, за
исправност проспекта није довољно да све појединачне чињенице буду
истините и наведене, већ је нужно и да он као целина не побуђује погрешну представу (утисак) о емитенту и хартијама од вредности.
Обмањујућим проспектом се заправо код улагача ствара погрешан утисак о већој погодности стицања (уписа или куповине).31 Већа
погодност стицања значи већу исплативост или сигурност тј. мању ризичност улагања у хартије од вредности него што она у стварности јесте.
За разлику од непотпуног или нетачног проспекта којима се од улагача
скривају чињенице које су неповољне за емитента, криво наводећим
проспектом се чињенице улепшавају.32 Начини стварања погрешног
утиска код улагача су бројни. То може да се постигне на основу нејасноће
уписаних израза, распоредом описаних чињеница, стилом писања, графичком пренаглашеношћу одређених речи, делова и слично.33
Стога се у упоредном праву обично захтева да проспект буде обликован на одговарајући начин, тако да буде лако читљив и разумљив са
аспекта просечног улагача. Проспект мора бити јасан (транспарентан).34
Јасноћа података садржаних у проспекту одређује се на основу четири атрибута: прегледности, концизности, разумљивости и међусобне
усаглашености информација садржаних у проспекту.35
Прегледност подразумева да укупност података садржаних у проспекту омогућава јасан преглед просечном улагачу.36 Концизност подразумева да подаци садржани у проспекту на основу сажетих и јасних
исказа дају могућност улагачу да донесе реалну процену о могућностима
улагања.37 Разумљивост података садржаних у проспекту значи да је
израђен на транспарентан начин, као и да му је садржина разумљива са
аспекта просечног улагача.38 Слично изнетом, чл. 5 ст. 1 Директиве ЕУ
о проспекту39 предвиђа да информације морају бити презентоване на
прегледан и разумљив начин, тако да евентуални недостаци проспекта
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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Н. Јовановић, нав. дело, стр. 486.
Ibidem.
Ibidem.
Видети Правилник о садржини и форми проспекта и других докумената који се
подносе ради издавања хартија од вредности, чл. 14 ст. 4.
J. Ellenberger, нав. дело, стр. 37.
J. Ellenberger, нав. дело, стр. 37.
Ibidem.
J. Ellenberger, нав. дело, стр. 38.
Директива број 2003/71/EC Европског парламента и Савета од Новембра 2003
о проспекту који се објављује када се хартије од вредности нуде јавности или

4–6/2010.

Владимир Марјански (стр. 303–314)

буду видљиви просечном улагачу. Поред тога, подаци садржани у проспекту морају бити и међусобно усаглашени (одсуство противуречности). Међусобна усклађеност (кохерентност) података садржаних у проспекту значи да ти подаци нису међусобно противуречни.
Контролу форме проспекта, постојања обавезних прилога – докумената који се на основу прописа обавезно подносе уз проспект,40
контролу постојања обавезних података, које проспект на основу императивних прописа мора да садржи, као и испитивање јасноће (транспарентности) проспекта, треба да врши надлежна власт. У складу са тим
би, према нашем мишљењу, у нашем праву посебном нормом требало
успоставити одговорност надлежне власти (Комисије за хартије од вредности) за контролу форме, постојања прилога који се обавезно подносе уз проспект, потпуности (постојање обавезних података)41 и јасноће
(транспарентности) проспекта. Ово из разлога што одобрење проспекта представља афирмативно (потврдно) иступање након завршетка поступка испитивања форме, постојања обавезних прилога, потпуности
(постојања обавезних података у складу са прописима) и јасноће проспекта (прегледности, концизности, разумљивости и међусобне усаглашености података садржаних у њему).

Vladimir MARJANSKI, PhD
Assistant at at the Faculty of Law University of Novi Sad

DEFECTIVE PROSPECTUS
Summary
This paper deals with the imperfections of the prospectus’ content.
The content of the prospectus is imperfect if it is not in accordance with the
regulations on its completeness, veracity and transperancy. In relation to its
flaws, prospectuses can be inaccurate, incomplete and deceitful (appealing).
Shortcomings of prospectuses happen to be one of the fundamental principles
upon which the determination of liability for the content of the prospectus might

40
41

уврштавају у трговину на уређеном тржишту и којом се мења Директива број
2001/34/EC.
Видети ЗТХВ, чл. 28 ст. 1.
Према садашњем стању у нашем праву, на основу изричите одредбе члана 27 ст.
8 ЗТХВ Комисија за хартије од вредности не одговара за истинитост и потпуност
података наведених у проспекту и скраћеном проспекту.
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be invoked. Given that, it is necessary to determine what is meant by those
shortcomings and to set forth the criteria for the determination of inaccuracy,
incompleteness and form deficiencies in prospectuses (deceitful, appealing
prospectuses). The content of the prospectus is inaccurate if it contains false
information. It is incomplete if data, necessary for an investment decision by
an average investor, are missing. Deceitful prospectus contains accurate and
all required data (obligatory and optional), yet due to the manner of data
presentation, or deficiencies in prospectus form, this shortcoming leads to the
spurious inferences about the issuer or the securities.
Key words:
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prospectus, inaccuracy of the prospectus, incompleteness of
the prospectus, defects in the prospectus formation, prospectus
liability.

мр Владимир ВРАЧАРИЋ
Војвођанска банка ад, Нови Сад

ВЕЛИКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И
СИСТЕМСКИ РИЗИК
Резиме
Аутор у овом раду објашњава услове настанка великих финансијских институција – банкарских група и системског ризика, анализира њихов допринос дестабилизацији финансијског система и избијању
светске финансијске кризе и указује на неопходност њиховог регулисања.
Посебно се истиче значај макропруденционог надзора системског ризика
и указује на тешкоће у процесу припреме највеће реформе финансијске
регулативе после 1930-их, чији је главни циљ решавање проблема великих банкарских група – сувише великих да би пропале – и системског
ризика. Аутор закључује да је данас теже постићи договор о реформи
финансијске регулативе него после Велике кризе.
Кључне речи: велике банкарске групe, системски ризик, финансијска
криза, финансијски систем, макропруденциони надзор,
финансијска регулатива, реформа финансијске регулативе.

I Увод
У тражењу одговора на узроке финансијских криза, у САД и шире,
може се поћи од тврдње да су оне почеле да се чешће појављују увођењем
темељних промена у организацији и регулацији финансијских тржишта
почев од 1970-их година, па све до дерегулације – модернизације америч-
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ког финансијског система 1999. године, када су почеле да се формирају
велике и сложене финансијске холдинг компаније и велике независне
инвестиционе банке.
Недавна светска финансијска криза је указала на улогу и значај
великих и сложених финансијских институција – банкарских група („сувише великих да би пропале“) и системског ризика. Оцењено
је да је решавање ових проблема кључно за обезбеђивање стабилности финансијског система и избегавање и ублажавање будућих криза.
Решења се траже у оквиру најављене реформе финансијског система и
регулативе, највећој после 1930-их година.

II Велике и сложене финансијске институције –
банкарске групе
Процес финансијске дерегулације и универзализације пословања,
од 1970-их до краја 1990-их, је омогућио низ аквизиција (куповина) које су резултирале стварањем једног броја веома великих и сложених финансијских холдинг компанија, чије језгро су биле велике
комерцијалне банке.
Истовремено, независне инвестиционе банке су израсле у групу веома великих, сложених и високо задужених фирми. Међутим,
трансформација финансијске регулације није пратила драматичне промене у структури и активностима финансијске индустрије.
Програм помоћи највећим америчким институцијама (Бер Стернс
и АИГ) и крах инвестиционе банке Лиман Брадерз су навели америчку
владу да закључи крајем 2008. да је за решавање нестабилности целог
финансијског система најважније пружање помоћи највећим финансијским фирмама (сувише великим да би пропале – too big to fail).1
1
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У велике финансијске институције, поред банкарских група, улазе и хеџ фондови и
осигуравајуће компаније, а у овом раду су предмет анализе само банкарске групе.
Процес финансијског инжињеринга је брзо мењао карактер сектора финансијских
услуга у целини. Тако су секјуритизација и деривативни инструменти (иновације)
заједно допринели интеграцији тржишта капитала и традиционалног кредитирања,
што је подстакло развој система банкарства у сенци (shadow banking – нерегулисаних небанкарских институција: инвестиционих банака, хеџ фондова и др.). Види:
D. Tarullo, Financial regulatory reform, Speech by Mr Tarullo, Member of the Board of
Governors of the Federal Reserve System, New York, 26 Feb 2010, BIS Review 23/2010,
доступно на адреси: www.bis.org.
Још од средине 1980-их су многи банкари и институције (БИС) указивали на
ризике финансијских иновација и касно и неадекватно реаговање регулатора.
Видети: J. Morse, Do we know where we’re going?, The 1985 Per Jacobson lecture, Seoul,
Korea, October 6, 1985, стр. 9–12 и 15 и В. Врачарић, Функционисање евровалутног
тржишта, магистарски рад, Економски факултет, Београд, 1991, стр. 144–5.

4–6/2010.

Владимир Врачарић (стр. 315–326)

За оцену стабилности финансијског система и системског ризика
важно је идентификовање и контрола активности банкарских група чија
је величина и природа пословања таква да њихов крах и неспособност
деловања могу негативно утицати на финансијско посредовање, несметано функционисање финансијских тржишта или осталих финансијских
институција које послују у оквиру финансијског система.
Такве институције се обично групишу као велике и сложене
банкарске групе (large and complex banking groups – LCBGs/ЛЦБГс) и
рангирају се на основу величине њихових биланса (активе). Међутим,
сама билансна актива не може довољно да прикаже значај и сложеност међусобних веза које једна банкарска група има у финансијском
систему, нарочито имајући у виду растући значај ванбилансних активности банака, па се број показатеља повећава а број група се мења. За
идентификацију системски важних институција је неопходна анализа
много више информација од билансних позиција, па се укључују ванбилансне позиције и др.
Захваљујући интеграцијама, аквизицијама и органском расту, реалативно мали број банкарских група у евро зони контролише значајан
и растући део укупне активе банкарског сектора.2
Банке које су сувише велике да би пропале и сувише сложене да
би се њима управљало представљају највећу опасност по стабилност
финансијског система. У САД је, до 2009. године, 10 највећих банака
држало 60% банкарске активе, у односу на 20% пре 20 година.3

2

3

Последња светска финансијска криза показује да светска финансијска заједница
није извукла све поуке из историје финансијских криза, или можда јесте, али
надлежни – директори финансијских институција, регулатори и остали нису хтели
или успели да благовремено интервенишу!? Прим. В.В.
На пример, 25 највећих банкарских група у евро зони је контролисало 38% и
45% укупне активе у 1997. и 2004., респективно. Само величина биланса једне
институције не може тачно да прикаже сложеност и значај улоге коју она има у различитим облицима финансијског посредовања, трансформацији ризика и процесима управљања у финансијском систему. Релативно велика банкарска група може
да има мали број веза са другим деловима финансијског система и мали утицај
на функционисање других финансијских институција, и обрнуто, мања банка, са
малобројним али важним везама, може да има много већи негативан утицај на
функционисање финансијских тржишта или других финансијских институција.
Међу 33 велике банкарске групе у свету, у 2005, 20 су биле из евро зоне, 7 из САД,
4 из В. Британије и 2 из Швајцарске, а међу њих 36 у децембру 2006, 21 је било из
еврозоне и 15 ван ње. Види: Financial stability review, ECB, Dec 2006/7, стр. 131, 137
и 139/99.
Америчка влада је чак допринела оваквој концентрацији на врхунцу кризе
охрабрујући ЏП Морган Чејз да преузме Бер Стернс и Вашингтон мјутуал. Види:
Financial Times, March 3 2010, www.ft.com/cms/s/.
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Почев од 2006, Европска централна банка (ЕЦБ) редовно прати и
анализира финансијске перформансе великих банкарских група (ЛЦБГс)
за потребе оцењивања стабилности финансијског система.4
Од посебног значаја су активности глобалних великих и сложених банкарских група (ЛЦБГс) – финансијских институција, чије се
финансијске перформансе редовно анализирају, због њиховог великог
значаја и утицаја на системски ризик и стабилност светског финансијског
система. Међу кључне показатеље финансијских перформанси ових великих финансијских институција улазе нето приходи, профитабилност,
солвентност, цена акција и ризици, које су генерално побољшане у 2.
и 3. кварталу 2009. године. Ипак, њихове перспективе и даље остају
неизвесне.5
И поред побољшаних нето прихода и капиталне позиције, и
смањеног ослањања на државну помоћ, перспективе глобалних група
су и даље веома несигурне и бремените значајним ризицима – неизвесни приходи због промена на финансијским тржиштима, високи отписи
потраживања и др.
4

5
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Број показатеља за идентификацију ЛЦБГс је повећан са 13, у 2006/7. на 19, крајем
2007. ЕЦБ је у анализи за 2007. обухватила укупно 415 банака из еврозоне и ван ње.
Укључене су банке које су задовољавале један или више од следећих критеријума
из 2006. године: домицил у Европи и са укупном активом од преко 1 милијарде
евра; домицил ван Европе са активом преко 10 милијарди евра; укључене у листу
50 највећих организатора послова на тржишту акција, обвезница и синдицираних
кредита; међу 50 светских кастоди банака.
У 19 показатеља за идентификацију ЛЦБГс улазе: имовина којом се управља-кастоди;
условне-ванбилансне обавезе; кредити клијентима; депозити; међубанкарска актива и пасива; хипотекарни кредити; нето каматни и некаматни приходи; остала
актива; приходи од емитовања акција, обвезница и синдицираних кредита; прекогранични пласмани; тржишна капитализација; број евидентираних субсидијара;
приходи од трговања и др. Види: Financial stability review, ECB, Dec 2007, стр. 98.
У групу највећих глобалних ЛЦБГс улазе: Бенк ов Америка, Бенк ов Њујорк Мелон, Берклејз, Ситигруп, Кредит Свис, Голдман Сакс, ХСБЦ, ЏП Морган Чејз, Лојдз
Бенкинг Груп, Морган Стенли, Ројал Бенк ов Скотланд, Стејт Стрит и УБС. Раст
нето прихода после опорезивања је нарочито изражен код банака са развијеним
инвестиционим банкарством, због повећаних активности на тржиштима капитала.
Њихова просечна профитабилност – принос на акције (return on equity – ROE) je
повећана у првој половини 2009. на 5,79% са 3,36% у 2008. Међутим, алтернативни
показатељ профитабилности, просечан принос на активу (РОА), је смањен са 0,59
% у 2. кв. на 0,5% у 3. кв. Међутим, наредни шокови на финансијским тржиштима
или измењени степен опоравка глобалне економије могли би да открију слабости
у овим институцијама које су пожуриле да се ослободе државне финансијске подршке. Цене акција глобалних група су генерално наставиле да расту, али различитим темпом од групе до групе. Марже код кредит дифот свопова – своп/обезбеђење
ризика од неизвршења кредитних обавеза (credit default swap – CDS) су наставиле
да се смањују, с тим да су оне остале релативно високе за банке које су примале
значајну државну помоћ. Види: Financial stability review, ECB, Dec 2009, стр. 37–42.
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Због свог великог значаја као главних учесника у недавној
светској финансијској кризи, неке од глобалних (америчких) великих
институција – Голдман, ЏП Морган, Морган Стенли и др. – су саслушаване од стране специјалне Комисије Конгреса САД за финансијску
кризу ради испитивања узрока избијања кризе на Волстриту 2008. и
утврђивања њихове евентуалне одговорности.6
Главне инвестиционе банке су (поред осталих „банака у сенци“
– нерегулисаних небанкарских финансијских институција), од 2004. па
надаље, куповале и уписивале хартије од вредности обезбеђене другоразредним хипотекарним кредитима преко својих фирми за специјалне
послове – СПВ (и тиме су допринеле избијању светске финансијске
кризе).7
Велике банкарске групе (ЛЦБГс) у евро зони су такође оствариле
добре финансијске перформансе у 2009. години, с тим да су и оне суочене са бројним ризицима.8
6

7

8

Комисију је формирао Конгрес у јулу 2009, са задатком да започне испитивање
почетком јануара 2010. и да га заврши до септембра и да поднесе дефинитиван
извештај до децембра 2010. Председник Голдмана, Бленкфајн, никада није прихватио одговорност ове банке за квалитет производа којима је она трговала – хартије
од вредности издате на основу другоразредних хипотекарних кредита. Оцењено је
да такво пословање подсећа на продају аутомобила без кочница и куповину полисе осигурања за купце тих аутомобила и да оно не улива поверење у тржишта.
Комисија је је формирана по угледу на Пекора Комисију која је истраживала крах
Волстрита 1929., после чега је донета нова и стржија финансијска регулативе, с тим
да се не зна да ли ће и данашња Комисија имати сличан утицај.
Голдман и ЏП Морган су највише били изложени критици и осуди од стране политичара, критичара, инвеститора и шире јавности, због њихове улоге у изазивању
кризе на тржиштима другоразредних хипотекарних кредита, која се ланчано пренела на остале финансијске институције и делове финансијског система и на реални сектор, што је довело до избијање светске финансијске и економске кризе.
Најоштријој критици је била изложена највећа и најпрофитабилнија инвестициона
банка света, Голдман Сакс, због свог арогантног понашања, стављања својих интереса испред интереса својих клијената, исплаћених претерано високих примања и
бонуса, њених веза са АИГом, који је примио највећу државну помоћ од око 200
милијарди УСД, и др. Голдман је, као и ЏП Морган, покушао да одбаци многе
критике и да објасни своју позицију, обраћајући се својим акционарима у досада најдужем писму, уочи годишње скупштине акционара. Голдман је такође оптужен због своје укључености у сумњиве трансакције са Грчком у циљу прикривања
правог стања у буџету ове земље, због чега је уздрмана стабилност целе ЕУ. Види:
Bloomberg news, Dec 24, 2009/Jan 13, 2010, www.bloomberg.com/apps/news; Reuters, Jan
13 2010, http://news.yahoo.com; BIS Review 35/2010, 19 March 2010, www.bis.org; The
Wall Street Journal, April 6, 2010, http://online.wsj.com; Bloomberg.com, April 7, 2010,
www.bloomberg.com.
СПВ је скраћеница енглеског термина SPV – special purpose vehicle. А. Frankel, The
risk of relying on reputational capital: a case study of the 2007 failure of New Century
Financial, BIS WP No 294, Dec 2009.
За 19 великих група у евро зони, просечан принос на акције – РОЕ је износио
7,21% и 6,41% у 2. и 3. кв. 2009 респективно. Принос на активу – РОА је генерално
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III Системски ризик9
Услови за настанак системског ризика и кризе (на националном
и међународном нивоу) су почели нагло да се развијају од почетка
1970-их година па надаље – укидање конвертибилности долара у злато
1971, нафтне кризе 1973. и 1979. и америчка борба против инфлације
1980-их.
Према Вокеру, бившем председнику ФЕД-а, системски ризик се
појављује када постоје услови који прете преливањем/ширењем проблема (на друге финансијске институције и/или тржишта).10
Феномен системског ризика је у последње време поново предмет стручних расправа и анализа у свету. Оцењује се да анализа текуће
финансијске кризе и процес тражења решења могу да дају важан допринос бољем разумевању системског ризика. То је један од елемената
учења лекција из данашње финансијске кризе и начина да се подржи
даљи развој макропруденционе димензије финансијског надзора.
Шири појам системског ризика обухвата ризик да финансијска нестабилност постане толико раширена да она погоршава функционисање
финансијског система до тачке од које почиње материјално смањивање
економског раста и богатства.
Системски ризик се може дефинисати као ризик од настанка
јаког системског догађаја, који негативно утиче на одређен број системски важних посредника или тржишта (укључујући и потенцијално
повезане инфраструктуре). До таквог догађаја може да доведе егзоге-

9

10
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повећан у прва три квартала 2009, а просечан принос је достигао 0,26% у 3. кв,
што је значајно испод нивоа у 2006/7. Занимљиво је то да се на РОА често гледа
као на тачнију меру профитабилности банке него РОЕ, јер он искључује ефекте
левериџа.
Тренутно и до краја 2010. ове групе су изложене следећим најзначајнијим ризицима: повећана могућност да недавни опоравак у приходима не буде одржив;
непромењен ризик од даљег повећања губитака по основу одобрених зајмова и
тржишни ризик везан за нестабилну макро-економску ситуацију и смањење ризика финансирања ликвидности (захваљујући државној помоћи већини група), од
јуна 2009. Види: Financial stability review, ECB, Dec 2009, стр. 77 и 107.
Системски ризик, који се односи на укупне агрегатне тржишне ефекте, треба разликовати од систематског ризика, који се понекад назива тржишним ризиком (ризик од промене каматне стопе, цене акција итд.). Ibid., стр. 102.
Од краја 1970-их до почетка 1990-их банкарска индустрија је имала више криза.
Системске кризе су се догодиле 1982. – међународна дужничка криза, када су велике америчке банке пласирале огроман капитал путем одобравања зајмова земљама
Латинске Америке, и 1997/8. – Азијска криза, која је била нешто слабија због мање
изложености банака. Системски ризици су постојали приликом спашавања/банкрота америчког хеџ фонда ЛТЦМ и британске банке Берингс. Види: A creaky
system, Euromoney, June 1999, стр. 50.
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ни шок/поремећај (ограниченог или ширег дејства), који долази изван
финансијског система и ендогени (унутар финансијског система или
целе економије).
Системски догађај је снажан када важни посредници банкротирају
или када важна тржишта престану да функционишту.11
Један од начина за поједностављивање сложености феномена системског ризика (због важног разликовања између ограничених или систематских фактора, егзогених или ендогених узрока и секвенцијалних
или симултаних утицаја), јесте ограничавање пажње на три главна
„облика“ системског ризика: ризик од ширења/преливања проблема
(contagion risk), ризик од макро шока и ризик од решавања нагомиланих
неравнотежа.
Треба истаћи да ови облици ризика нису међусобно искључиви и
могу да се материјализују независно или у међусобној вези.12
У основи ова три облика системског ризика се налазе различите тржишне несавршености, као што су асиметричне информације,
екстерналије (спољни догађаји), јавни значај системске стабилности,
некомплетна тржишта, итд. Те несавршености воде већој осетљивости/
крхкости финансијских система у поређењу са другим економским секторима због различитих разлога/карактеристика система.
Потреба за јачањем макропруденционог финансијског надзора, у
Европи и у свету, захтева темељно изучавање и познавање системског
ризика, чему доприносе бројна академска истраживања – теоријска и
11

12

Пример нарочиото високог ризика од појаве системског догађаја представља банкрот једне велике и сложене финансијске институције, као што је то био случај
са инвестиционом банком Лиман Брадерз у септембру 2008. (После банкрота ове
америчке банке, америчка финансијска криза је почела је да се шири и добила је
светске размере. Прим. В.В.). Постоје два аспекта системског ризика: „хоризонтални“, где се пажња фокусира само на финансијски систем, и „вертикални“, где се
имају у виду међусобни односи између финансијског система и целе економије.
Ibid., стр. 134.
Ризик од ширења проблема се обично односи на неки претпостављени ограничен проблем (једне банке) који постаје све шири у унакрсној димензији, и често у
секвенцијалном-поступном облику. На пример, банкрот једне банке проузрокује
банкрот друге банке, чак и када је ова друга банка можда била солвентна. Ризик
од макро шока се односи на шири егзогени шок који негативно утиче на низ посредника и/или тржишта на симултани начин. Например, познато је да су банке
осетљиве на економске поремећаје. Трећи облик системског ризика се односи на
ендогено нагомилавање раширених неравнотежа у финансијском систему, као у
случају кредитног бума. Касније (егзогено или ендогено изазвано) решавање неравнотежа (ненаплативих дугова и др.) може негативно да утиче истовремено на
многе посреднике и/или тржишта. Последња два облика системског ризика, 2. и 3,
су нарочито релевантни за процикличност финансијског система, мада и ширење
проблема може да игра одређену улогу у томе. Ibid., стр. 135.
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емпиријска.13 На пример, банкрот инвестиционе банке Лиман Брадерз
(ЛБ), 15. септембра 2008, први после банкрота Дрексела у фебруару
1990, је проузроковао системску кризу ликвидности.14

IV Финансијска регулација и надзор системског ризика15
Основна лекција која је научена из текуће кризе јесте потреба за
јачањем макропруденционог (макроопрезносног) приступа финансијској
регулацији и надзору, као и обезбеђивање ефективне сарадње са контролом индивидуалних финансијских институција. С тим у вези су дате
многе препоруке за регулаторну реформу, на европском и глобалном нивоу, чији је циљ јачање еластичности и отпорности финансијског система и унапређење финансијске стабилности. Макропруденциони надзор
системског ризика обухвата његову контролу, процену и ублажавање.
У ЕУ је, у мају и јуну 2009, донета одлука о формирању нове надзорне архитектуре ЕУ, заснованој на двостубој структури, коју чине
Европски одбор за системски ризик, одговоран за макропруденциони надзор, и Европски систем финансијских супервизора, са фокусом
на микропруденциони надзор. У САД је, такође, у јуну 2009, у оквиру
13

14

15
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Карактеристике система су: интензивно информисање и природа финансијских
уговора; структура биланса финансијских посредника (често са високим левериџом
и рочном неусклађеношћу); и висок степен међуповезаности финансијских активности на велико. Комбинација несавршености тржишта са три наведене карактеристике доводи до стварања механизама јаких повратних веза, претеривања и нелинеарности.
На пример, важни елементи текуће кризе су већ анализирани у литератури, неки
чак и пре избијања кризе. Али још многа значајна питања су остала отворена,
која треба даље истраживати: јасно разликовање облика системских ризика у
емпиријским истраживањима; развој ширих оквира моделирања који обухватају
важне аспекте системског ризика; узроци неравнотежа – користи и трошкови главних финансијских иновација итд. Ibid., стр. 135 и 142.
ЛБ је био важан учесник на три следећа тржишта: ЦДС (своп кредитних дифота),
новчаном (емитовање комерцијалних записа) и примарне брокерске активности
(опслуживање хеџ фондова). Многи тврде да није требало дозволити крах ове банке, већ јој је требало пружити помоћ (докапитализацију, ликвидност, припајање
и др.) као и многим другим финансијским институлцијама у САД, Британији, ЕУ
и другим земљама. Више о овоме и стабилизацији финансијског система видети:
BIS Quarterly Review, Dec 2008, стр. 6–7 и В. Врачарић, „Развој и стабилизација
финансијског система“, Право и привреда, бр. 5–8/2009.
Може се догодити, као и обично, да се у тражењу решења за текућу светску
финансијску кризу регулаторни баланс – клатно између ефикасности и стабилности финансијског система помери у корист овог другог – стабилности. Предлаже
се (у САД, В. Британији итд.) да се поново уведе финансијска регулатива слична
Глас Стиглу из 1930-их – раздвајање комерцијалног од инвестиционог банкарства.
Прим. В.В.
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предлога за регулаторну реформу, Министарство за финансије најавило
оснивање Савета за надзор финансијских услуга (који је задужен за
надзор системског ризика.16
Занимљиво је да се термин „макропруденциони“ почео користити, индиректно и директно, крајем 1970-их година у „централној банци
централних банака“ – БИС, Базел, да би данас поново постао кључна
тема расправе.17
16

17

Макропруденционе анализе су фокусиране на финансијски систем као целину и посебну пажњу посвећују трошковима финансијске нестабилности које сноси реална
економија. Макропруденциони приступ полази од тога да ризици финансијског
система могу произаћи из колективног понашања финансијских институција,
њихових интеракција на финансијским тржиштима и из чврстих веза између
финансијског система и целе економије.
У ЕУ ће се створити систем сарадње и размене информације између макро и микропруденционог надзора, с тим да Одбор за системски ризик има основни задатак да издаје упозорења о ризицима и препоруке целој Унији или појединим
државама чланицама. Нова надзорна структура ЕУ ће посветити дужну пажњу и
променама на међународном нивоу, полазећи од тога да је криза потврдила глобалне димензије финансијског система.
Амерички Савет за надзор системског ризика је задужен за идентификовање насталих ризика као и недостатака у регулацији, о чему ће обавештавати релевантне
надзорне власти, које ће предузимати одговарајуће активности, и за координацију
тих активности. У процесу контроле насталих претњи финансијској стабилности,
као резултат активности на финансијским тржиштима, Савет ће бити овлашћен да
захтева периодичне и друге извештаје од било које америчке финансијске фирме
ради процене степена тих претњи насталих у финансијским активностима или на
финансијским тржиштима у којима учествују те фирме. Савет ће такође моћи да
предложи било коју финансијску фирму да се означи као „ Финансијска холгинд
компанија са Првим нивоом капитала“ – финансијске фирме које се сматрају системски важним због своје величине, левериџа и међуповезаности, које ће бити
предмет консолидованог надзора од стране ФЕД. Предложено је формирање савета са већим овлашћењима, који би се назвао „Агенција за финансијску стабилност“. Таква агенција би била овлашћене да: идентификује фирме од системског
значаја, доноси пруденционе-опрезносне стандарде и да цепа-уситњава фирме које
угрожавају финансијску стабилност. Види: Financial stability review, ECB, Dec 2009,
стр. 127–130.
Термин је коришћен на састанцима Куковог одбора (претходника данашњег Базелског одбора за надзор банака) и у годишњим извештајима Банке за међународна
поравнања у Базелу (БИС), везано за утицај раста цена нафте на међународно банкарско кредитирање и на стабилност међународног банкарског система.
До првог појављивања овог термина у једном званичном документу дошло је 1986.
године у извештају о „Иновацијама у међународном банкарству“, у којем је разматран концепт „макропруденционе политике“, која промовише сигурност и здравље
финансијског система. У наредном периоду термин се ретко користио, да би поново био коришћен 1992. и крајем 1990-их и 2000. године. Овај термин и употреба опрезносних инструмената – квалитетнији капитал, ликвидност и др. – за
промоцију стабилности целог финансијског система су тренутно предмет расправе
у међународној заједници. Види: BIS Quarterly Review, March 2010., str. 59–65.
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Почетком 2010. амерички финансијски систем је још функционисао по истим оним правилима која су тај систем довела до скоре пропасти. Обама је нагласио да је финансијски колапс 2008. био резултат
(огромне) неодговорности на Волстриту (првентствено инвестиционих
банака) и да Американци више никада неће бити таоци банака које су
сувише велике да би пропале. Зато су предложена нова ограничења за
величину и раст и ризичне активности највећих америчких банака.
Истиче се да финансијска реформа не може бити успешна уколико
се значајно не смањи системски ризик и, нарочито, проблем „сувишевелика-да-би-пропала“. Заштита од системског ризика представља једну
од кључних реформи америчког (и глобалног) регулаторног система,
која треба да спречи или ублажи нове кризе.
У расправи о ублажавању системског финансијског ризика
и ограничавању/елиминисању проблема „сувише велик да би пропао“ постоје три главна приступа: 1) смањивање величине великих
институција и ограничавање њихових активности (свођење на банке у
ужем смислу, са осигурањем депозита и др.); 2) издвајање високо ризичних трговачких и инвестиционих активности из великих институција и
3) опстанак великих и сложених група уз одређене услове (виши капитални и ликвидносни стандарди и др.).18
Оцењује се да системска регулација може само да смањи учесталост и јачину криза, али не и да их у потпуности елиминише. Међутим,
једно су велике жеље и обећања, а сасвим друго су промена понашања
18

324

Од самог почетка најављена реформа у САД је наишла на велике отпоре од стране банкарске индустрије и њених лобиста, којима је Обама обећао да ће држава с
њима водити велику битку, и тиме је започета кампања „велико је лоше“. Према
„Вокеровом правилу“, највеће банке ће морати да се определе између традиционалне банкарске делатности са државном заштитом и подршком (депозита и ликвидности) и високо профитабилног и ризичног пословања за сопствени рачун или
поседовање хеџ фондова у инвестиционим банкама које неће моћи да рачунару на
државну помоћ, већ ће им се дозволити да пропадну. Ово веома подсећа на правила некадашњег Глас Стигалов-ог закона с почетка 1930-их, који је укинут 1999!
Овакве реформе би за Голдман Сакса и друге (бивше) инвестиционе банке, које
сада послују у склопу финансијских холдинга, могле да значе њихов повратак у
статус независне инвестиционе банке!?
Поред наведена три приступа, предлаже се (Голдман и други) и увођење „условног
капитала“ у све системски важне институције – обвезница које се могу претворити у обичне акције, пре него што институције постану инсолвентне. Овим би се
заштитила средства пореских обвезника и елиминисао проблем „сувише великих
да би пропали“. Види: SIFMA, Dec 2, 2009, www.sifma.org/news; Wall Street Journal,
Jan 21, 2010, www.online.wsj.com/article; Politico, Jan 21, 2010, www.politico.com/nes; BIS
Review 23/2010, 26 Feb 2010, www.bis.org; Institutional Investor, Feb 2010; Guardian,
7 March 2010, www.guardian.co.uk; Strengthening the Financial System/Regulatory
Reform, Goldman Sachs, Global Markets Institute, March 31, 2009/2010, http://www2.
goldmansachs.com.
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великих и сложених (и веома моћних) финансијских институција у свету и спровођење најављене реформе финансијске регулативе, највеће
после 1930-их година.
Процес разматрања и усвајања велике и важне финансијске реформе, на националном и глобалном нивоу, је отежан и успорен великим отпорима и неизвесностима, а конкретне одлуке се очекују у току
2010/11. године. Велика неслагања постоје између америчких и европских законодаваца и регулатора а глобална сарадња слаби.

V Уместо закључка
Што се тиче решавања проблема великих финансијских институција и надзора системског ризика у развијеним земљама и реформе
глобалне финансијске регулативе, извесно је да је много тога још неизвесно. Један од закључака би могао бити и тaj да је после краха берзе
1929. и Велике економске кризе 1930-их било лакше донети и спровести
реформу финансијске регулативе него данас, због бројних различитих
интереса и отпора и глобализоване економије и финансија.
Земље у транзицији су мање изложене наведеним ризицима, захваљујући својој мањој укључености у глобалне економско-финансијске токове, што не значи да не треба да прате и анализирају процес реформе
глобалне финансијске регулативе, како би могле да се благовремено припреме за процес прилагођавања променама у глобалном финансијском
и економском систему.

Mag. Vladimir VRAČARIĆ
Vojvođanska Bank ad, Novi Sad

LARGE FINANCIAL INSTITUTIONS AND SYSTEMIC
RISK
Summary
In this article author explains the conditions for development of large
financial institutions and systemic risk, analyzes their contribution to the destabilization of financial system and financial crises and points to the need for
regulation. He particularly emphasizes the importance of macroprudential su-
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pervision of systemic risk and points to the difficulties in the proces of preparation of the biggest financial regulatory reform since 1930s, whose main purpose
is resolution of “too big to fail” institutions – large banking groups and systemic
risk. Author concludes that reaching an agreement on the financial regulatory
reform now is more difficult than during Great Depression.
Key words:
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large banking groups, systemic risk, financial crisis, financial
system, macroprudential supervision, financial regulation,
reform of financial regulation.

МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО
ПРАВО

др Радован Д. ВУКАДИНОВИЋ
професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
директор Центра за право ЕУ

НЕСАОБРАЗНА ИСПОРУКА И ИСПОРУКА
НЕСАОБРАЗНЕ РОБЕ КАО УСЛОВ
ОДГОВОРНОСТИ ПРОДАВЦА У УГОВОРУ О
МЕЂУНАРОДНОЈ ПРОДАЈИ РОБЕ
Резиме
Питање одговорности продавца због повреде уговора о међународној
продаји робе у Конвенцији није регулисано на апстрактни начин, већ
преко случајева несаобразности и правних средстава која стоје на
располагању купцу у случају повреде уговора од стране продавца. На
основу одредби Конвенције о основним обавезама продавца и правним
средствима која купцу стоје на располагању у случају њихове повреде,
може се закључити да ће продавац одговарати ако није извршио уговорне обавезе, без обзира на кривицу, ако је тиме проузрокована несаобразност робе и ако није ослобођен од одговорности.
Кључне речи: Бечка конвенција, продавац, купац, повреда уговора, несаобразна роба, права, одговорност, ризик.

327

МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО

Право и привреда

I Општа разматрања
Уговор о међународној продаји робе је регулисан међународним и
националним извоирима права. Од међународних извора најзначајнија
је Конвенција УН о уговорима о међународној продаји робе (у даљем
тексту Конвенција) која се, према броју држава које су је ратификовале,
у пуном смислу речи може сматрати међународним „законом“ о продаји.
Исти значај, али у теоријском смислу имају и UNIDROIT принципи за
међународне трговинске уговоре и Европски принципи уговорног права садржани у Заједничким правилима за упућивање. Међутим, и поред
чињенице да се више од двадесет година примењује у готово читавом
свету, као и чињенице да је Југославија међу првим државама, већ 1988.
године ратификовала Конвенцију, у теорији и пракси постоји потреба
да се поједина питања поново анализирају или посматрају у различитим контекстима. Једно од таквих питања се тиче саобразности робе у
контексту односа који постоји између повреде уговора и одговорности
продавца због повреде уговора. У том односу посматрана, саобразност
робе представља један од услова одговорности. Иако основ одговорности продавца лежи у неиспуњењу уговорних обавеза које обухвата и делимично неиспуњење и закашњење, неиспуњење би остало без правног
дејства (и несанкционисано) ако се њихове последице нису манифестовале кроз оно што је у Конвенцији означено широким појмом несаобразности робе.1 У том контексту посматран, појам несаобразности представља
правни израз последица насталих несипуњењем уговорних обавеза.
У свакодневном говору у пракси, као и у правној тероји се
„неиспуњење уговорних обавеза“ (failure to perform) из Конвенције,
означава и као повреда уговора (breach of contract). У националним правима се, међутим, између појмова „неиспуњење уговора или уговорних
обавеза“ и „повреде уговора“ могу направити одређене разлике.2 За ова
разматрања су од значаја оне повреде уговора које за последицу имају
несаобразну испоруку и испоруку несаобразне робе. Несаобразна испорука и испорука несаобразне робе могу бити последица различитих
радњи и понашања или нечињења на страни продавца при чему се у
раду не прави терминолошка ни појмовна разлика између неиспуњење
уговорних обавеза и повреде уговора.
1

2
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О појму несаобразности пре свих вид. S. Kruisinga, (Non-)conformity in the 1980 UN
Convention on Contracts for the International Sale of Goods: a uniform concept?, Intersentia nv, 2004, а у домаћој теорији Ј. Перовић, Битна повреда уговора – Међународна
продаја робе, Београд, 2004.
Р. Вукадиновић, „Промишљање о појму и последицама неиспуњења уговорних
обавеза и повреди уговора“, у: Р. Вукадиновић (уредник), Тридесет година Закона о
облигационим односима, de lege lata и de lege ferenda, Зборник радова, Београд, 2009,
стр. 191–205.
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II Како се манифестује повреда уговора која је релевантна
за одговорност
Неиспуњење уговорних обавеза се може манифестовати као неиспорука или као испорука робе која нема уговорена или уобичајена
својства или правна својства. У првом случају је реч о несаобразној испоруци, а у другом, о испоруци несаобразне робе у погледу материјалних
и правних својстава. У Конвенцији појмови несаобразне испоруке и испоруке несаобразне робе не само што нису јасно издиференцирани, него
се из чињенице да су за све повреде уговора обухваћене јединственим
појмом и да су за све повреде уговора предвиђена иста правна средства,
може закључити да између њих није потребно правити разлику.

1. Случајеви неиспоруке робе
Под неиспоруком робе се сматра случај када продавац није уопште испоручио или је испоручио само део робе (у последњем случају
без обзира на својства делимично испоручене робе). У питању је повреда времена испоруке, као једног од елемената који опредељује начин на
који је продавац дужан да испуни основну обавезу испоруке. Друга два
елемента се односе на место и начин испоруке. То практично значи да
неиспорука постоји кад продавац није предао робу на време превозиоцу (било првом, или означеном) ради превоза до купца, или је није на
време ставио на располагање купцу. У оба случаја купац има право да
захтева накнадно испуњење без обзира да ли је тиме настала штета, или
да користи преостала правна средства. Ситуација није тако јасна ако је
продавац испоручио (саобразну) робу на време и на начин како је то
уговорено, али у погрешно месту: друго место од оног које је уговорено. И поред разлика у погледу квалификације такве испоруке, чини се
да преовладава ставда сама повреда места ако није праћена и повредом рока се не мора сматрати неиспоруком.3 Али, ако купац прими такву
робу, у погледу њених недостатака може се, у поступку који је одређен за
несаобразну робу, користити тамо предвиђеним правним средствима.
Из наведених ситуација би се могла направити разлика између случајева кад уопште није испоручена роба, што би требало означити као
случајеве неиспоруке, и случајева делимичне испоруке, као и испоруке
робе која нема уговорена или очекивана својства, што представља испоруку несаобразне робе. Под појмом испоруке несаобразне робе треба
обухватити и случај испоруке друге, а не уговорне робе (aliud). На ово
разликовање се прећутно упућује у члану 49 Конвенције у вези права на
3

М. Драшкић, М. Станивуковић, Уговорно право међународне трговине, Београд, 2005,
стр. 301, марг. бр. 20.84.
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раскид и поступка који се може користити у случају неиспоруке и задоцнеле испоруке и у осталим случајевима било које повреде уговора.
Питање да ли ће се одређене радње продавца третирати као несаобразна испорука или испорука несаобразне робе сматра испоруком
робе у смислу Конвенције је од значаја и за питање преласка ризика.

2. Случајеви несаобразне испоруке
Иако је појам саобразност робе централни институт према коме се
мери испуњеност уговорних обавеза и на коме се заснива систем одговорности продавца, у Конвенцији није одређено његово опште значење.
Уместо приступа методом апстрактног дефинисања, у Конвенцији је
прихваћен еклектички метод, који је углавном прихваћен у common law
систему, тако што су у члану 35 Конвенције набројани случајеви кад се
сматра да роба није саобразна.
У Конвенцији су као основни критеријум за утврђивање саобразности прихваћена уговорена својства као правно преображени облик
очекивања које су уговорне стране имале од уговора приликом његовог
закључивања, односно као манифестовани облик аутономије воље. У
том смислу се у Конвенцији разликују случајеви када су уговорне стране уговориле потребан својства робе и када то нису учиниле, или нису
учиниле у потпуности, или довољно јасно. У првом случају је продавац дужан да испоручи робу у количини, квалитету и врсти како је то
предвиђено уговором и упаковану и заштићену и на начин предвиђен
уговором. Из ове одредбе члана 35 став 1 Конвенције би се могло
закључити да својства робе на основу којих се цени њена саобразност у
правном смислу чине: количина, квалитет, врста и паковање.
За други случај, који се односи на ситуације када уговором нису
одређена ова својства, у Конвенцији није дат општи појам саобразности, већ се у њеном одређивању пошло од субјективних и објективних
елемената и очекивања уговорних страна. При томе, је у Конвенцији
примењен тзв. негативни приступ, тако што су наведени случајеви када
се сматра да роба није саобразна.
Према одредбама члана 35 став 2(а-д) Конвенције, изузев када
уговором није шта друго одређено, роба није саобразна, ако:
– не одговара за сврхе за које се роба истог описа редовно користи;
– не одговара за посебну сврху која је изричито или прећутно
била позната продавцу у време закључивања уговора, осим ако
околности показују да се купац није ослонио, или да би то било
за њега неразумно, на стручност и процену продавца;
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– не поседује својства робе која је продавац показао купцу као
узорак или модел;
– није упакована на начин који је уобичајен за такву робу или,
кад не постоји такав начин, на начин који је адекватан да сачува и заштити робу.
Осим ових случајева који су у Конвенцији изричито наведени, у
теорији преовладава схватање да је и случај aliuda, који је у Хашким законима био изричито наведен, на прећутан начин обухваћен Конвенцијом
као случај несаобразности.4 Практично, појам несаобразности обухвата
постојање недостатака у квалитету и квантитету, испоруку алиуда и недостатке у паковању робе. Ови елементи подсећају на разликовање које
је познато у германској групи права између уобичајених или редовних
својстава (карактеристика) робе (Sacheigentschaft) и додатних гаранција
да постоје посебна својства (Zusicherung), или између peius и aliud-а.
Међутим, у Конвенцији се није пошло од наведеног разликовања, као
што није дат ни значај разликовању између vice caché и vice apparent
(видљивих и скривених мана), из француског права, или разликовању
између битног и небитног услова у уговору (condition and warranty) из
енглеског права, односно између изричитих и подразумевајућих услова,
из америчког права.5
У Нацрту заједничког оквира за упућивање, случајеви несаобразности су одређени на нешто другачији начин. Према одредбама члана
IV.А. – 2:301, роба није саобразна уговору ако не одговара по квантитету, квалитету и опису; ако није упакована на захтевани начин, ако није
испоручена са додацима, упутством за инсталирање или другим упутствима која су предвиђена уговором и ако није саобразна са преосталим
члановима овог дела Нацрта.

а) Несаобразност робе због тога што нема уговорена својства
Уговорне стране су слободне да својства робе у потпуности регулишу уговором на тако што ће је описати, назначити њен квалитет
навођењем конкретних својстава или упућивањем на стандарде, прецизирати количину и навести паковање. Кад је реч о масовној роби која се
производи по утврђеним стандардима, њена својства се не морају посебно описивати. Довољно је само да се у уговору упути на примену
одређеног стандарда који мора бити прецизно одређен. На захтевана
својства се може указати и упућивањем на стандардне услове уговора
4
5

Schwenzer, у: Schlechtriem, Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), Oxford, 2005, стр. 411, марг. бр. 4.
Исто, стр. 411–412, марг. бр. 4; Bianca, у: Bianca, Bonell, Commentary on International
Sales Law, The 1980 Vienna Sales Convention, Milan, 1987, стр. 270, тач. 1.3.
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продавца или купца. И облик и начин паковања могу, али и не морају
бити уговором одређени. У том случају ове елементе треба одредити у
складу са претпостављеном намером уговорних страна која ће се утврдити према правилима тумачења из члана 8 Конвенције. У сваком
случају, уговорне стране морају врсту и количину робе или јасно одредити, или их учинити одредивим.6
Испоручена роба је несаобразна уговору о продаји ако постоје
одступања у погледу врсте или природе робе, у квалитету, квантитету и
у погледу паковања у односу на она која су уговорена. У том смислу је
у Конвенцији прихваћен појам субјективног недостатка или несаобразности.
1) Одступања у погледу врсте или природе робе – Продавац је обавезан да испоручи уговорену, односно наручену робу. Уговором се природа робе одређује врстом робе и местом у врсти. Врста и место у врсти
одређују унутрашња својства и остале карактеристике које ту робу чине
различитом од друге робе.
Несаобразност постоји у случају кад је продавац испоручио тражену врсту робе, али роба не поседује друге уговорене карактеристике.
Несаобразност постоји и кад продавац испоручи другу, а не уговорену
робу (aliud), на пример, кромпир уместо кукуруза,7 или крушке уместо
јабука. И таква испорука се третира као испорука, али, пошто испоручена роба не поседује уговорена својства реч је о несаобразној роби
и продавац ће одговарати због несаобразности, а не због неиспоруке.
Међутим, иако је у оваквим ситуацијама очигледно да постоји несаобразност и повреда уговора, купац мора обавестити продавца о природи недостатка иначе губи права која из тога следују.
2) Одступања у погледу квалитета, квантитета и паковања –
Ако испоручена роба нема она својства која су изричито уговорена, или
на која је упућено у уговору, у питању је несаобразност робе у погледу квалитета или каквоће. За постојање ове врсте несаобразности није
од значаја да ли таква одступања заиста умањују вредност испоручене
робе, да ли утичу на могућности њеног коришћења или даље препродаје,
нити да ли је купац заиста претрпео штету због тога. Постојање несаобразности се утврђује једино према уговореним својствима. Због тога
несаобразност постоји не само кад је испоручена роба лошијег, него и
кад је испоручена роба бољег квалитета. Посебан случај постајања несаобразности у погледу квалитета испоручене робе постоји у ситуацији
кад продавац не преда купцу одговарајуће документе који се односе на
6
7
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робу, на пример уверење о пореклу робе, као и када порекло робе не
одговара уговореном.8
И кад је реч о количини и паковању, свако одступање од онога
што је уговорено значи несаобразност робе. Међутим, и кад је уговором на јасна начин одређена количина, ако је у питању трговина у
одређеним секторима, дозвољено је да продавац испоручи робу која по
количини одступа од уговорене у одређеним границама толеранције.
Ако купац жели да му и у том случају продавац испоручи робу без
било каквих одступања у количини, то мора посебно да наведе у уговору. Само навођење количине није довољно. У осталим случајевима
свако одступање у количини испоручене робе било на више или на
ниже представља несаобразност. И кад је продавац испоручио само део
уговорене количине, и таква испорука се, као што је раније истакнуто,
третира као испорука, али постоји несаобразност испоручене робе, па
ће купцу одговарати према правилима о несаобразности робе. И у овим
случајевима купац је обавезан да у разумном року од момента када је
то открио или морао открити, пошаље обавештење продавцу у коме је
навео природу недостатка.

б) Несаобразност робе кад уговором нису одређена њена својства
Ако стране уговором нису одредиле својства која испоручена роба
треба да поседује, Конвенција као додатна правила предвиђа да роба мора
имати или својства која су потребна за редовну употребу односне врсте
робе, или својства која су неопходна за коришћење у посебне сврхе.
1) Несаобразност робе због тога што не одговара редовној употреби – И кад уговором ништа није одређено у погледу својстава, полази
се од претпоставке да роба мора као минимум својстава имати она која
јој омогућавају да се користи за редовне или уобичајене сврхе. То значи да роба мора имати „нормална својства“, тј. карактеристике које се
нормално очекују од робе која је описана у уговору и без недостатака
који се не очекују од такве робе.9 У пракси могу настати проблеми код
одређивања садржине појма редовне сврхе којој је намењена односна
врста робе. Дилеме се огледају у томе да ли приликом тумачења подесности за редовну употребу треба узети и субјективне елементе, као
што су очекивања која је купац имао приликом закључивања уговора,
или само објективне стандарде, као и да ли се од такве робе може очекивати да се повремено користи и у неке друге сврхе.
Иако је у Конвенцији прихваћен субјективни појам саобразности,
односно несаобразности (subjektiver Fehlerbegriff), код тумачења овог
8
9

Schwenzer, у: Schlechtriem, Schwenzer, нав. дело, стр. 414, марг. бр. 9.
Bianca, у: Biаnca, Bonell, нав. дело, стр. 274, тач. 2.5.1.
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појма прихваћена су оба приступа. Као минимум захтева прихваћено
је правило да не треба узети у обзир и купчева очекивања, јер би
тaкво решење водило у арбитрерност и правну неизвесност која би
представљала велики терет за продавца. Уосталом, купац је своју жељу
за посебном наменом робе могао или изричито да уговори, или да на
прећутан начин то стави до знања продавцу. Отуда је купчева жеља за
посебном наменом правно релевантна само ако је за њу и продавац знао
или је могао знати, што представља посебан (следећи) случај несаобразности.
Због тога се појам подесности робе за редовну употребу одређује
у објективном смислу – као подесност робе за комерцијалне сврхе.10 То
практично значи да испоручена роба мора имати она својства која јој
омогућавају препродају под уобичајеним условима.11 У судској пракси и
националним правима углавном континенталних држава, ова врста саобразности се своди на захтев да испоручена роба мора имати средњи или
просечни квалитет према стандардима у месту пословања продавца.12 У
неким ситуацијама ће, међутим, својства робе бити одређена према месту коришћења робе или према стандардима купчевог места пословања.
Али, само назначење у уговору о продаји места у коме купац намерава да користи робу није за то довољно. У енглеској пракси је од такве
робе захтевано да буде подесна за трговину (merchantability). Међутим,
енглески појам подесности за трговину, који је могао да значи и квалитет испод просечног је, Законом о продаји и испоруци из 1994. године,
замењен појмом „задовољавајућих услова“ који је заснован на разумним
очекивањима купца.
Утицај јавноправних прописа на питање саобразности робе. На
питање саобразности робе могу утицати и посебни захтеви који су у
циљу заштите потрошача, очувања или заштите радне или животне средине или у погледу сигурности коришћења наметнути јавно-правним
прописима неке државе или регионалне организације за одређену врсту
робе. Иако се одредбе ових прописа морају примењивати као одредбе
непосредне примене, од продавца се не може очекивати да зна за њихово
постојање. Отуда су мишљења подељена да ли одступања у роби у по10
11

12
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Schwenzer, у: Schlechtriem, Schwenzer, нав. дело, стр. 416, марг. бр. 14.
Према одредбама члану 2(2) ЕЗ упутства о одређеним питањима продаје робе потрошачима и пратећим гаранцијама, ОЈ 1999 No L 171, стр. 12, роба за потрошњу
мора показивати такав квалитет и својства која су уобичајена за робу исте природе и која је потрошач могао разумно да очекује ако су квалитет робе и, посебно,
јавне изјаве дате преко огласа или обележавањем од стране продавца, произвођача
или њихових представника, које се тичу прецизних карактеристика робе, узете у
обзир.
Bianca, у: Bianca/Bonell, нав. дело, стр. 274, тач. 2.5.1. Према одредбама члана 479(1)
ЗОО, ствар мора имати својства за редовну употребу или за промет.
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гледу услова који су прописани јавно правним прописима у купчевој
држави представљају случајеве несаобразности.13 Дилеме се могу отклонити ако купац јасно укаже продавцу на њихово постојање, или на
њихову садржину, или то унесу у уговор.14 У том случају ће се ови захтеви третирати или у оквиру уговорених својстава, или као својства која
су продавцу била позната за робу посебне намене. Ако у уговору о томе
ништа није речено, обавеза продавца да испоручи робу која одговара и
овим захтевима може једино произилазити из претходно успостављене
праксе са купцем, или на основу тога што редовно извози такву робу у
купчеву државу. У осталим случајевима, роба је саобразна ако одговара
за комерцијалне сврхе.15
2) Несаобразност робе због тога што не одговара посебној намени
– И овде је реч о случају кад уговорне стране нису уговориле својства
које је потребно да има испоручена роба. Међутим, он се разликује од
претходног по томе што се полази од претпоставке да је продавац имао
одређено сазнање о намени робе и што се одређена очекивања купца
узимају као правно релевантна за оцену саобразности. У том смислу
Конвенција одређује да је продавац дужан, ако уговором нису одређена
својства робе, испоручити робу која има својства за посебну намену ако
су кумулативно испуњена два услова:
а) ако му је у време закључења уговора изричито или прећутно
стављено до знања да ће се роба користити за посебне намене
и
б) ако околности показују да се купац на то ослонио, осим ако
би било неразумно да се ослони на стручност и процену
продавца.16
13

14
15

16

Вид. у том погледу став немачког Савезног суда (БГХ) у случају „јестивих шкољки“
у коме је немачки купац купио преко швајцарске фирме од новозеладског продавца
јестиве шкољке које су имале више кадмијума него што је то било прописано
немачким прописима. Продавац је тражио раскид уговора и повраћај цене, али је
Суд сматрао да роба одговара уговору и да се одступање у квалитету могло избећи
уговарањем квалитета. Вид. P. Schlechtriem, „Uniform Sales Law in the Decisions of
the Bundesgerichtshof “, 50 Years of the Bundesgerichtshof [Federal Supreme Court of
Germany], A Celebration Anthology from the Academic Community. Суд је сматрао да
су за продају од значаја јавно прописи у земљи извозника, док се прописи у земљи
увозника могу узети у обзир само ако су исти онима у земљи извозника, или када
купац на њих укаже продавцу.
Вид. за EУ: Council Directive 92/59/EC од 29 јуна 1992., OJ 1992 No L 228, стр. 24.
Детаљније види код: T. Kyselovska, „Mandatory Rules and Sellers Obligation to Deliver
Goods According to United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods“, доступно на: http://www.law.muni.cz/edicni/dp08/files/pdf/mezinaro/kyselovska.pdf.
Вид. члан 35(2)(b) Конвенције.
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О намери купца да робу користи за посебне сврхе продавац
може сазнати у току преговора, ако купац то изричито помене, али
касније из неких разлога то заборави да унесе у уговор, или на основу
објективних околности о месту и времену где и кад ће се роба користити. У Конвенцији је употребљена синтагма „учињено познатим“ (made
known) која у језичком смислу обухвата ситуације не само кад је стварно
знао, већ и кад је могао знати за то, али не као резултат сопствених напора, већ му на то мора указати друго лице – купац (отуда је синтагма
у пасиву). У правном смислу то означава мањи степен обавезе него да је
коришћена синтагма, да му није „могло остати непознатим“.
Правно релевантна су само она сазнања до којих је продавац дошао, или је могао доћи пре закључења уговора. Сазнања након што је
уговор закључен нису од значаја јер се претпоставља да их продавац
није узео у обзир приликом одређивања цене и осталих услова уговора,
па би њихово уважавање нарушило почетну уговорну равнотежу интереса. О посебној намени робе продавац може закључити и према месту
где купац намерава да користи купљену ствар. Тако је, из чињенице да
су два купца: један са Исланда, а други из Саудијске Арабије закључили
уговоре о продаји опреме за истраживање налазишта нафте до дубине
од 1.000 метара, продавцу морало бити јасно да се опреме морају разликовати. Али, се тешко може претпоставити да ће исти продавац из САД
знати за сличне разлике које постоје у нарученој опреми од купца из
Војводине и оног из Црне Горе. Исто тако ако од домаћег произвођача
који је истовремено и продавац аутомобила, исти тип аутомобила наруче купци из Канаде и из Египта, продавац би према месту коришћења
могао знати да испоручени аутомобили морају имати различита средства за хлађење и пнеуматике. Међутим, чињеница да је купац информисао продавца или да је продавац знао за посебну сврху, није довољно
код утврђивања постојања несаобразности. Да би купац могао очекивати да роба задовољава посебну намену, мора да докаже да се и он ослонио у продавчево сазнање и да је због тога очекивао робу са посебним
карактеристикама.17 Важи правило према коме терет доказивања лежи
на оном ко нешто тврди. Међутим, да ово очекивање не би било засновано на потпуно субјективном осећању једне стране, што би продавцу
отежало положај, оно је објективизирано захтевом да такво очекивање
не сме бити неразумно с обзиром на продавчево знања и вештине. У
првом случају купац са Исланда може имати намеру да купљену робу
даље препродаје управо купцима из Саудијске Арабије, па због тога и
не очекује да му продавац опрему примери условима који владају на
Исланду. Исто тако, није разумно очекивати од продавца који продаје
17
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Bianca, у: Bianca, Bonell, нав. дело, стр. 275, тач. 2.5.3.
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различиту робу бројним купцима, да код сваког купца зна за које је посебне сврхе наменио купљену робу. Ову чињеницу, међутим, мора доказати продавац. С друге стране, некада техничка знања продавца нису
довољна да схвати или разуме посебна очекивања купца. Ако из било
ког разлога нису испуњена оба услова, роба је саобразна ако одговара
условима за редовну употребу.

в) Несаобразност робе због тога што не одговара узорку или
моделу
У питању је случај кад су својства робе уговорена на посебан начин – не њеним описом у уговору као у првом случају, већ показивањем
узорка или модела. Узорак представља део генеричне робе, док модел
представља физички облик који би купљена роба требало да има или се
њим показују само неке од карактеристика које би требало да има роба.
У случају продаје према узорку, очекује се да испоручена роба има све
квалитете узорка, док код продаје према моделу, уговором се може прецизирати да испоручена роба има само неке особине или квалитете.
Модел се обично показује на сајмовима и другим врстама изложби. Модел или узорак морају бити показани, по правилу од продавца,
али то може учинити и треће лице у присуству продавца и купца. Испоручена роба је саобразна уговору ако одговара показаном узорку или
моделу. Конкретно поређење испоручене робе са узорком или моделом
може подразумевати не само њихово упоређивање по спољном изгледу,
већ и испитивање да ли испоручена роба по унутрашњим својствима у
свему одговара оним својствима која је имао показани модел или и узорак. Одређене дилеме могу постојати у случајевима када стране у уговору
нису јасно формулисале своје захтеве у погледу својства робе и њиховог
односа према узорку или моделу. Ако постоје разлике између својстава
која су уговорена и својстава из показаних узорака или модела, уговор
се мора тумачити тако да се сазна права намера страна и утврди чему су
стране дале приоритет. Ако постоји несагласност између узорка и испоручене робе у погледу њених својстава за редовну или уобичајену употребу,
предност треба дати својствима показаног узорка.18 Исто правило важи
и у случају када испоручена роба нема својства за посебну употребу, али
одговара узорку или моделу. У овим случајевима се полази од претпоставке да показивање модела или узорка значи више од језичког описа и
да им због ефекта очигледности који прати показивање модела и узорка,
као и ради лакшег упоређивања својстава, треба дати јачу правну снагу.
18

Исто, стр. 423, марг. бр. 25.
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г) Несаобразност робе због тога што није адекватно упакована
У Конвенцију је под утицајем америчког схватања унета изричита
одредба да појам саобразности робе обухвата и њено паковање.19 Роба
мора бити упакована на начин који је уобичајен за такву робу. Уобичајено
паковање је оно које се редовно примењује у трговини одређеном врстом
робе, на пример у трговини бананама, или које важе у познатим трговачким центрима или лукама. Ако такав начин не постоји, роба мора
бити упакована у амбалажу која може да сачува и заштити робу.
Под чувањем робе се подразумева очување њених унутрашњих
својстава, на пример свежине, влажности или сувоће, док се под заштитом робе разуме заштита од спољних физичких додира, на пример од
удара, ломова, тумбања и друго. Стога се кафа пакује у платнене вреће
које омогућавају тзв. дисање а не знојење кафе, вештачко ђубриво се
пакује у најлон вреће које не омогућавају продор ваздуха, док се стаклена амбалажа пакује у сандуке прописно усправљене и обележене. То
значи да паковање може обухватити и обележавање робе, али и давање
одговарајућих инструкција превозиоцу за манипулисање робом. Практично, на адекватност амбалаже утиче природа робе, односно њена
својства, као и врста и дужина превоза. Међутим, продавац је дужан
да на овај начин упакује робу без обзира да ли испоруку врши предајом
робе на превоз или је само ставља на располагање купцу који ће доћи
да је узме.
Ако се роба превози, што је правило код уговора о међународној
продаји у које је укључен превоз, од амбалаже се очекује и да испуни исте
функције и у току превоза, али и да омогући примену разумног возаринског става. Иако у Конвенцији адекватност амбалаже није условљена
возарином, ову обавезу продавца би требало извући из опште обавезе
сарадње са купцем и начела савесности и поштења које важи све време
трајања уговора. У супротном, могло би се десити да трошкови превоза
због неодговарајуће амбалаже надмаше вредност робе. Међутим, то не
значи да на начин и врсту паковања утиче чињеница ко сноси трошкове
амбалаже: продавац или купац.

3. Кад мора постојати несаобразност
Продавац ће одговарати само за ону несаобразност, чије је
постојање утврђено у правно релевантном моменту. Овај моменат се
19
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У већини националних континенталних права (немачко, швајцарско, аустријско)
недостаци у амбалажи не чине део одговорности продавца за робу. Закон о облигационим односима не садржи решење о амбалажи, док је према Општим узансама
(узанса бр. 79), продавац био дужан да обезбеди амабалажу.
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може везати или за моменат преласка својине или за моменат преласка
ризика са продавца на купца. Прво решење је било прихваћено углавном у старијим прописима који су се међу собом разликовали по томе
што је у једној групи овај моменат био везан за предају односно испоруку робе, а у другој, за моменат закључивања уговора.20 Према другом
решењу, које је прихваћено у новијим прописима, одговорност продавца се везује постојање недостатака у моменту преласка ризика на купца.
Овакво решење је прихваћено и у Конвенцији.
Према одредбама члана 36 Конвенције, продавац одговара за сваки недостатак саобразности који је постојао у тренутку преласка ризика на купца, чак и ако се недостатак саобразности појавио касније.
Стога ће продавац бити одговоран за непостојање саобразности када је
она резултат тзв. „скривене мане“, јер се сматра да је узрок постојао у
време преласка ризика али није био откривен.
Међутим, продавац је одговоран и за сваки недостатак саобразности који се појавио после напред наведеног тренутка, ако се може приписати повреди било које његове обавезе, укључујући повреду гаранције
да ће роба бити подобна за њену редовну или нарочиту сврху, или да ће
задржати одређена својства или карактеристике за одређено време.21
У питању су практично два случаја.
У првом случају, реч је о недостатку саобразности на испорученој
роби до кога је дошло након преласка ризика, али је узрокован повредом неке обавезе коју је продавац учинио пре преласка ризика. Повреда
може бити резултат чињења или нечињења и не зависи од постојања
кривице. То ће бити случај ако продавац није изабрао одговарајућег
превозиоца, односно превозно средство, или је утоварио робу на други,
а не на уговорени начин, или је испоручио у другом, а не у уговореном
месту. Продавац може бити одговаран и за недостатке који су последица повреде уговорне обавезе и након преласка ризика, ако је, на пример,
оштетио робу приликом утовара у контејнер, након што је предао робу
превозиоцу.22
У другом случају, реч је о гаранцијама које је продавац дао купцу у погледу својстава робе. У овом случају ако роба не одговара
својствима из гаранције која је изричито дата или се подразумева, продавац одговара per se, осим ако не докаже да је несаобразност последица
неодговарајућег руковања робом.23 У овом случају, реч је о временском
20
21
22
23

Вид. М. Драшкић, М. Станивуковић, нав. дело, стр. 323, марг. бр. 20.171. и даље.
Чл. 36(2) Конвенције.
Исто, стр. 448, марг. бр. 5.
Bianca, у: Bianca, Bonell, нав. дело, стр. 287, тач. 2.4.
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проширењу одговорности продавца по два основа. Прво, продавац ће
одговарати за недостатке који се појаве после преласка ризика, без обзира да ли су последица узрока који је постојао пре или је настао после
преласка ризика.
Друго, његова одговорност је по правилу дужа него код обичне
продаје и траје „неко време“ у коме је гарантовао да ће роба остати подобна за њену редовну употребу или нарочиту сврху или да ће задржати одређена својства или карактеристике. Поменуту гаранцију продавац
може дати на изричит или прећутан начин зависно од врсте робе и њене
намене или сврхе за коју се купује, гаранције могу бити различите. Тако
се може гарантовати да ће купљени ауто прећи одређени број километара, или да ће пшеница дати одређени принос, или да машина поседује
капацитет за производњу одређеног обима или квалитета, али и да
купљена роба има постојану боју. Тако се наводи случај кад је продавац
испоручио текстилну робу која је након што ју је купац преузео променила боју или се скупила више него што је уобичајено након прања због
тога што фарба или ткање нису били у складу са уговореним условима.
По истом основу продавац ће одговарати и кад испоручена роба буде
оштећена у току превоза због тога што није саобразно упакована.24
У теорији се сматра да домашај продавчеве одговорности по овом
основу није јасан, и да постоји преклапање са одговорношћу коју он
иначе има по основу обавезе да испоручи робу која је подесна за редовну употребу или за посебне намене. У том смислу се наводи да је продавац, самим тим што роба мора одговарати за редовну или посебну употребу, већ преузео одређену гаранцију њених својстава. У том случају,
разлог посебног издвајања овог случаја одговорности треба тражити
у пребацивању терета доказивања са купца на продавца.25 Међутим, у
том случају не постоји сагласност око тога да ли је то процесно питање
које треба да реши надлежан суд, или је материјално питање које треба
регулисати Конвенцијом. Други разлог би се могао тражити у намери
да се одговорност продавца временски прошири и изван времена које
је уобичајено за гарантовање својстава испоручене робе у редовној употреби или приликом коришћења у посебне намене. Ако је продавац
уговором преузео обавезу да ће одређена својства гарантовати у тачно
назначеном периоду онда је одговоран за недостатке на роби који се
појаве у том периоду и након што истекне време који се подразумева
као „разумни период“.

24
25
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Schwenzer, у: Schlechtriem, Schwenzer, нав. дело, стр. 435, марг. бр. 4.
Исто, стр. 287–8; Schwenzer, нав. дело, стр. 437, марг. бр 7.
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SELLERS LIABILITY FOR BREACH OF CONTRACT
ON THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS
Summary
The issue of seller's liability for breach of contract on the international sale
of goods in the Vienna Convention (CISG) is not regulated by the abstract way, but
over cases of non-conformity and remedies available to customers in case of violation of the contract by the seller. Pursuant to the provisions of the Convention on
the basic obligations of the seller and the buyer remedies available in case of their
breach, conclusion can be made that seller will be held liable for not performing
contractual obligations regardless of fault, if this caused non-conformity of goods
and if he is not released from liability.
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СТАНДАРД СЛОБОДЕ МЕЂУНАРОДНЕ ТРГОВИНЕ
И МЕХАНИЗМИ ЊЕГОВЕ ЗАШТИТЕ*
Резиме
Аутор у уводним излагањима указује на значај слободе међународне
трговине, а затим анализира њена традиционална појмовна обележја, карактеристике и садржину, као темељне руководне идеје у међународном
трговинском промету. Садржина слободе међународне трговине утврђује
се националним прописима, међудржавним билатералним и мултилатералним уговорима и конвенцијама, као и на нивоу регионалних и
универзалних међународних трговинских организација, пре свих, Светске трговинске организације. Аутор подвлачи да су схватања о појму
и садржини начела слободе трговине различита, зависно од економског
учења (меркантилизам, либерални капитализам, социјализам, државни
капитализам, глобализација). У посебном делу рада, пажња је посвећена
новим карактеристикама и садржајима овог начела, сходно захтевима
глобализоване савремене светске привреде.
Вредност читавог концепта о стандарду слободе међународне
трговине почива на међународно-правној заштити и примени ефикасних санкција за случај његовог кршења од стране појединих држава, као
учесница међународних трговинских односа. У том смислу аутор анализира механизме заштите јавно-правног карактера, који омогућавају
да дејства слободе трговине и начела забране дискриминације, буду
гаранција заштите како колективног, тако и појединачног интереса
*
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очекивања држава, које су чланице Светске трговинске организације и
које су се обавезале на примену њеног правног система.
Кључне речи: стандард слободе трговине, Oпшти споразум о царинама и трговини, Светска трговинска организација,
глобализација, одговорност, решавање спорова.

I Увод
Сферу савремених међународних трговинских односа (МТО) карактерише тенденција успостављања јединственог планетарног тржишта. Светска привреда постепено постаје јединствен комплекс. Слобода
међународне трговине (Freedom of international trade), подразумева несметан проток добара и услуга између држава. Право на слободну и фер
конкуренцију трговинских субјеката на међународном тржишту треба да обезбеди исте услове за све учеснике МТО. Оно је своје садржаје
изграђивало кроз дугогодишњу и богату трговачку праксу, да би у савременим условима доживело нормативну еманацију у правилима националног и међународног карактера, пре свега, у праву Светске трговинске
организације (СТО – World Trade Organization – СTO). У јуриспруденцији
се повлачи разлика између „слободе трговине“ и „слободне трговине“.
„Слобода трговине“ је гарант слободном међудржавном промету у увозу
и извозу робе и услуга без државних забрана, што чини и предмет овог
рада. Са друге стране, „слободна трговина“ је израз слободе промета
робе и услуга на одређеном тржишту, као предмета пословних односа.1
Слобода трговине почива на минималном упливу државе у МТО, који се
развијају на основама закона понуде и тражње на тржишту.
Супротан принцип стандарду слободе трговине је протекционизам.2 Спроводи се националним мерама у оквиру трговинске политике држава. Усредсређен је на заштиту унутрашњег тржишта од иностране конкуренције. Протекционизам се заснива на унилатералним
административним мерама државе, којима она ограничава пласман
страних производа на домаћем тржишту. Такве мере имају за циљ заштиту домаћих производа, појединих привредних грана, као и привреде
државе у целини.3
1
2
3

О томе видети: Р. Ђуровић, А. Ћирић, Међународно трговинско право, општи део,
Правни факултет, Ниш, 2005, стр. 58.
Латин. protegere – заштитити.
На досада одржаним форумима СТО, често је постављано питање избора између
„слободе трговине“ и „националног суверенитета“, при чему се указивало на
противуречности тих института. Било је радикалних предлога да се напусте све
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У данашњој међународној пракси је јасна тенденција не само
избегавања примене, већ и забране појединих видова државних мера
неекономског карактера, којима се ограничава спољнотрговински промет. Нетарифно регулисање, које подразумева примену система дозвола и контигентирања, оправдано је само у изузетним случајевима,
који су нужни за заштиту националне привреде, јавног поретка држава,
здравља нације, заштиту потрошача, заштиту животне средине, или су
неопходни за испуњење обавеза из међународних трговинских уговора.
Примена административних мера државне контроле изазива нежељене
последице, пре свега, у виду затварања домаћег тржишта, са штетним
последицама за привреду других држава.
Слобода трговине се штити забраном било ког вида дискриминације.
Једностране мере које предузимају државе-чланице СТО, којима се нарушава стандард слободе међународне трговине, основ су настанка спорова јавно-правног карактера. Услови одговорности конкретне државе
за нарушавање слободе трговине настају када она, у вршењу својих суверених права, регулаторним мерама остварује различите јавно-правне
и друге интересе, на начин којим се крше права других држава, која су
садржана у корпусу овог стандарда. Савремена регулатива МТО има
ефикасне механизме, којима кроз систем отклањања повреде слободе
међународне трговине, штити његову садржину и равноправност учесника у међународном трговинском промету.

II Садржина и циљ стандарда слободе трговине
Питање слободе, било да се оно тиче личних или друштвених
односа регулисаним правом, је елементарна категорија. Слободе у апсолутном смислу нема, а такав њен вид би се граничио са анархијом.4
Универзални и јединствени циљ слободе трговине је успостављање
ефикасности трговинског режима између држава, на основама недискриминације и слободног приступа тржишту најширег круга послов-

4
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шеме „глобализације“ у интересу повратка мерама „протекционизма“. Предлагане су следеће мере: а) напуштање монетарног система уз примену пливајућег курса и увођење фиксне паритетне вредности валута, по систему „златног важења“,
што би омогућило каматне ставке за дугорочне кредите (5–30 година) намењене
развоју на нивоу око 1% годишње; б) обезбеђење унутрашње финансијске контроле кретања капитала и валутних курсева на подлози суверености националних
влада; в) успостављање механизма споразума о царинама и трговини којима би
се штитио пољопривредни и индустријски развој на нивоу држава, који би био у
функцији развоја међународне привредне и трговинске сарадње. Више о томе: Р.
Ђуровић, А. Ћирић, нав. дело, стр. 74.
Видети: М. Јовановић-Zatilla, „Ограничавање слободне трговине и заштита потрошача“, Право и привреда, бр. 5–8/2007, стр. 696.
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них субјеката, а не само привилегованих учесника.5 Схватања појма
и садржине стандарда слободе трговине су различита, зависно од
економског учења (меркантилизам, либерални капитализам, социјализам, државни капитализам, глобализација). У основи је ово начело
израз либералистичког учења да економски оправдана алокација ресурса
доприноси расту општег благостања.
Суверено право државе да регулише спољнотрговинску делатност на својој територији, данас, није апсолутно. Оно трпи два вида
релативизације: интерни и екстерни. Интерна релативизација се постиже спољнотрговинским законодавством државе, које допушта правним
субјектима других држава да учествују у трговинској размени на њеном
домаћем тржишту. Екстерна релативизација се заснива на међудржавним
билатералним, регионалним и мултилатералним уговорима, као и на
правилима међународних организација, којима се уређују различита
питања у вези са прекограничном трговинском разменом. Тако на пример, прихватањем одредби мултилатералног међудржавног уговора,
који предвиђа смањење или уклањање царинских баријера, држава се
обавезује да одредбе свог спољнотрговинског законодавства усклади са преузетим обавезама. Оба облика релативизације се међусобно
прожимају и чине два дела једне исте целине.6
Садржина слободе међународне трговине се утврђује националним прописима, међудржавним билатералним и мултилатералним уговорима и конвенцијама. Према Закону о спољнотрговинском пословању
Србије, обављање делатности је слободно и може се ограничити само
у складу са одредбама самог Закона. Правна лица и предузетници у
обављању спољнотрговинског пословања имају иста права као и у
домаћем промету.7
У Европској унији је свакако најзначајнији правни основ
реализације слободе трговине Уговор о оснивању ЕЗ. Да би успоставила
стандарде слободе, ЕУ је увела посебне облике забране:
а) извозних и увозних царинских дажбина међу државама чланицама;
б) свих мера, које имају ефекат извозних и увозних царинских
дажбина;
в) дискриминаторног опорезивања;
5

6
7

A. О. Sykes, „Public v. Private Enforcement of International Economic Law: Standing
and Remedy“, 34 J. Legal Stud., бр. 34/2006, 631, 644. Наведено према: N. Di Mascio
and J. Pauwelyn, „Non discrimination in trade and investment treaties: World apart or
two sides the same coin?“, The American Journal of International Law, Vol. 48/2008, стр.
54.
Више о овоме: Р. Ђуровић, А. Ћирић, нав. дело, стр. 87.
Члан 5. Закона (Сл. гласник Републике Србије, бр. 36/2009).
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г) квантитативних ограничења у размени робе између државачланица и
д) мера еквивалентних квантитативним ограничењима у робном
промету између држава-чланица.8
Унија познаје и средства заштите од трговинских ограничења трећих
држава. У тој области је донета Регулатива Савета 3286/94 о процедури
ЕЗ у области заједничке трговинске политике, којом су предвиђене мере
за остваривање права која се заснивају на међународним правилима, посебно оним успостављеним у оквиру СТО 1994. године. Регулатива је, до
краја 2009. године, ревидирана два пута: Регулативом 365/95 од 23. фебруара 1995. године и Регулативом 126/2008, од 14. фебруара 2008. године.
Компаније из држава-чланица имају право, на подлози Регулативе,
да од органа ЕУ захтевају одговор на било које трговинско ограничење
успостављено од стране трећих држава у циљу изналажења мера за
елиминисање штете и отклањање неповољних трговинских ефеката у
међународној трговинској размени, сагласно усвојеним међународним
правилима. За примену таквих мера потребно је да трећа држава крши
правила међународне трговине, посебно она која су предвиђена споразумима у систему СТО.9 То показује да се савремени међународни
трговински систем заснива на нормама усвојеним у оквиру права СТО.
Део унутрашње компетенције држава, посебних царинских територија и
наднационалних ентитета, на пример, у погледу тарифних и нетарифних
мера увоза и извоза, ставља сe под режим универзалне међународноправне регулативе и контроле њене примене. Допуштеност мера
заштите националних интереса, у систему СТО, се подвргава методама
које имају мултилатерални карактер. Не допушта се једнострано и уско
групно деловање држава.

1. Стандард слободе трговине у праву Светске трговинске
организације
Тежња ка универзалности међународних трговинских односа
(МТО), на регулаторном плану, је добила свој пуни израз у Општем споразуму о царинама и трговини (General Agreement on Tarrifs and Trade –
8

9
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О томе детаљније: А. Ћирић, „Карактеристике Јединственог тржишта Европске уније“,
Тематски зборник радова, Приступ правосуђу, инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије, Ниш, 2009, стр. 13–36.
У могуће мере по овом основу, Регулатива предвиђа: суспензију или укидање трговинских повластица, које је трећа држава имала у трговини са Унијом; повећање
царина на увоз из државе у питању, као и увођење нових дажбина на увоз, као и
увођење мера квантитативних ограничења на увоз робе и услуга из земље која је
прекршила правила.
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GATT 1947). GАТТ 1947 је помогао да се установи јак и напредан мултилатерални систем трговања, чија се стална либерализација одвијала кроз
нове рунде трговинских преговора. Нормативни вид либерализације
међународне трговине кулминирао је на Уругвајској рунди преговора
GАТТ, која је резултирала Споразумом о оснивању Светске трговинске
организације и тарнсформацијом GATT 1947 у GATT 1994.
Право СТО инаугурише „слободу трговине“ као равноправну
тржишну утакмицу. Она се може посматрати у ужем и у ширем смислу.
У ужем смислу подразумева слободу међународне размене робе и услуга без нетарифних забрана и ограничења.10 Садржина стандарда слободе трговине у ширем смислу обухвата и слободу новчаног промета
и инвестирања у индустријске пројекте, слободу обављања транспортних и других услужних делатности на унутрашњем и на међународном
тржишту земље пријема инвестиције, слободу кретања радне снаге, као
и слободу привредног удруживања.11 Посебно је вредно подвући да се
стандард односи и на стране директне инвестиције.12
10

11

12

О овоме је и Стални међународни суд у Хагу заузео став у случају „Оscar Chinn“,
истичући да слобода трговине „у начелу значи неограничено право бављења свим
трговачким делатностима, без обзира да ли су у вези са трговином у ужем смислу,
тј. куповином и продајом робе, или са индустријским и нарочито транспортним
пословима, или најзад, да ли се обављају унутар земље, односно разменом увоза и
извоза са другим земљама“. Oscar Chinn Case, PCIJ, ser. A\B 63. Реч је о спору који је
Велика Британија покренула, користећи право дипломатске заштите, против Белгије, поводом права превозника робе преко Конга (тада белгијске колоније). Више у: R. Dolzer,
Enteignung und Entschädigung geltenden Völkerrecht, Springer Verlag, 1988, стр. 174–180, наведено према: Р. Ђуровић, А. Ћирић, нав. дело, стр. 58.
Генерално посматрано, стандард слободе трговине савременог периода одликују
следећа права и обавезе држава: право на ступање у МТО; право на слободно
закључење билатералних и мултилатералних уговора, чији су предмет МТО; право
удруживања у међународне регионалне и универзалне организације трговинског
карактера; право учешћа у решавању међународних проблема у области МТО;
обавеза држава да развијају међусобну трговину, не наносећи штету трговинским
интересима других држава; обавеза учвршћивања мултилатералног трговинског
система, уз примену правила СТО и др.
Steven Vasciannie, „The Fair and Equitable Treatment Standard in International
Investment Law and Practice“, BYIL, бр. 70/1990; OECD Fair and Equitable Treatment
Standard in International Investment Law Working Papers on International Investment
Law No 2004/3 (OECD Paris September 2004); Patrick G Foy, Robert J Deane, „Foreign
Investment Protection under Investment Treaties: Recent Developments under Chapter
11 of the North American Free Trade Agreement“, ICSID Rev-FILJ, бр. 16/2001, стр.
299; J. C. Thomas, „Reflections on Article 1105 of NAFTA: History, State Practice and the
Influence of Commentators“, ICSID Rev-FILJ, бр. 17/2002, стр. 21; Patrick Dumberry,
„The Quest to Define Fair and Equitable Treatment for Investors under International
Law The Case of the NAFTA Chapter 11 Pope and Talbot Awards“, JWI, бр. 3/2002,
стр. 657; Christoph Schreuer, „Fair and Equitable Treatment in Arbitral Practice“, JWIT,
бр. 6/2005, стр. 357; Rudolf Dolzer, „Fair and Equitable Treatment: A Key Standard in
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Међузависност структуре у светској привреди, данас, не допушта
једностране одлуке националног карактера. У том смислу говори се о
„мултилатерализацији начела слободе трговине“. Тако, на пример, чланица може да промени висину царинских стопа, на које се обавезала на
нивоу СТО, тек након што о таквој иницијативи преговара са другим
државама-чланицама. Практично то значи и њену обавезу да обезбеди
компензацију у форми признања концесије у трговини неким другим
производима. Кључни успех постигнут на Уругвајској рунди трговинских преговора је повећање обима производа под консолидованим царинским стопама, тј. постизање трговине производима у оквиру СТО са
уједначеним и обавезујућим царинским стопама. Овакав резултат, постигнут у преговорима, је посебно допринео успостављању сигурности и
предвидљивости трговинске размене у свету.
Успостављањем функционисања механизама WТО:
а) нестају могућности једностраног увођења мера националне
ванцаринске заштите;
б) инсистира се на трговини без дискриминације;
в) институционализовано је начело најповлашћеније нације и система националног третмана;
г) укидају се и смањују административне и царинске баријере кроз
преговоре, посебно у области пољопривреде;
д) тежи се сталној либерализацији трговине утврђивањем горњих
граница царинских стопа, избегавањем квота и других квантитативних мера;
ђ) минимизирају се формалности у МТО и начелно се не допушта примена државних дозвола и одобрења за закљућење спољнотрговинских послова.
Услед обавеза држава чланица СТО да преговорима стално
настоје да кроз процес либерализације смањују препреке у међусобној
трговинској размени,13 дошло је до промене и у дискурсу самог стандарда, који се све више поима као принцип „слободније трговине“.14 У том

13
14
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Investment Treaties“, Int. L Law, бр. 39/2005, стр. 87. Наведено према: P. Muchlinski,
„The relevance of the conduct of the investor under the fair and equitable tretmant standard“, International and Comparative Law Quarterly, ICLQ, vol 55, July 2006, стр. 527.
Видети: С. Табороши, „Светска трговинска организација и СРЈ“, Право и привреда,
бр. 5–8/1996, стр. 562.
Посебан утицај на промену садржине слободе трговине извршио је процес
глобализације, који је довео до промена у светској привреди, са драматичним порастом међународне трговинске размене. Глобализација, са трговинског и економског аспекта, у први план истиче либерализацију и развој „слободе трговине„
(www.wikipedia.org). Појам глобализације, са привредног аспекта, значи тенденцију
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смислу је донета Декларација министара Уругвајске рунде преговора,
септембра 1986. године, којом су се државе-чланице GATT-а обавезале:
а) да постепено укидају, на нереципрочној основи, све рестриктивне мере, које су у супротности са правилима GATT-а („Rollback“
клаузула) и
б) да не предузимају мере трговинских ограничења, које су у супротности са правилима GATT–а („Standstill“ клаузула).15
Јасно је да стандард слободније трговине постаје руководни
принцип у раду WTO. Њени споразуми чине систем правила отворене конкуренције, који треба да одвоји коректно од некоректног
понашања учесника у МТО. Слободнија трговина подразумева обавезу
држава чланица да преговорима стално настоје да постепено смањују
препреке у међусобној трговини, доприносећи процесу „прогресивне
либерализације“ међународне трговине.16 У односу на постигнуте договоре примењује се институт консолидације, који подразумева обавезу
чланица да поштују постигнуте споразуме о царинској либерализацији
и другим питањима од значаја за развој слободе трговине.
Поред начела избегавања ван царинске заштите, колективног
снижавања царина кроз рунде преговора, међусобних консултација чланица о значајним трговинским мерама и транспарентности трговинских
политика држава-чланица,17 основни инструменти еманације стандарда
слободније трговине на нивоу СТО су начело најповлашћеније нације и
начело националног третмана.

15
16

17

преображаја светске привреде у јединствено тржиште робе, услуга, капитала и
радне снаге (M. Castells, The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, 1996).
Принцип слободе међународне трговине је основни усмеравајући фактор процеса
привредне глобализације света, који јача мрежу транснационалних предузећа,
интернационализује финансијске ресурсе, афирмише примену нових технологија
и посебно компјутерске технике. Резултати глобализације указују да је слобода
трговине и њена стална либерализација довела до економског раста, али је његов
распоред извршен у корист богатијих трговинских партнера на међународном
плану и у корист богатијих привредника на националном нивоу.
Године 1987. је основан Орган за контролу реализације обавеза по основу „Standstill“
и „Rollback“ клаузула.
Видети чл. XIX Општег споразума СТО о трговини услугама (General Agreement
on Trade in Sеrvices – GATS). У вези са тим и: S. Zubić-Petrović, A. Raković, „Svetska
trgovinska organizacija“, Pravni instrumenti i savremene tendencije, Боеград, 2005, стр.
281.
На пример, члан 3. GATS предвиђа да ће свака чланица објавити одмах или, у ванредним околностима, најкасније са даном њиховог ступања на снагу, све релевантне мере опште примене које се односе на извршење или утичу на Споразум. Такође
ће бити објављени међународни споразуми у којима је земља чланица уговорна
страна, а који се односе или утичу на трговину услугама.
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Традиционално, третман најповлашћеније нације подразумева обавезу једне државе (Garanting state)18 да призна држави партнеру
(Beneficiary state), његовим физичким и правним лицима, или роби договорене номенклатуре, све повластице које је признала или ће признати
физичким и правним лицима, или роби из треће државе (Third state).19
Док се применом система највећег повлашћења обезбеђује једнак
положај свих страних субјеката у трговинским односима са једном
државом, дотле национални третман на тржишту конкретне државе,20
омогућава једнак положај предмета трговинске размене, као и једнак
статус страних привредних субјеката са домаћим.21
Поштовање заједничких правила слободне трговине је предуслов
изласка на светско тржиште. Она се све више унификују на глобалном
18

19

20

21
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Третман најповлашћеније нације, према Закону о спољнотрговинском пословању
Србије обухвата примену најповољнијих услова у спољнотрговинском промету са
земљом којој је овај стандард додељен међународним споразумом или одлуком Владе. Најповољнији услови не укључују мере које су одобрене споразумом о слободној
трговини, споразумом о царинској унији, аранжманом о пограничној трговини и
услове одобрене или засноване на прелазним споразумима о успостављању зоне
слободне трговине или царинске уније. Видети: чл. 6 Закона о спољнотрговинском
пословању, Сл. гласник Републике Србије, бр. 36/2009.
Систем најповлашћеније нације (франц. la nation la plus favorisée; енгл. The most
favored nation-MFN, рус. Оговорка наибольшего благоприятствования; нем. der
meistbegünstigte Staat), подразумева одредбу у тексту међународног уговора, којом
се свака страна обавезује да ће признати другој страни уговорници у одређеној
области узајамних трговинских односа, права, преимућства, повластице и
олакшице које је она дала или ће убудуће дати било којој трећој држави. Видети: S.
W. Schill, „Multilateralizing Investment Treaties Through Most-Favored-Nation Clauses“,
Berkeley Journal of International Law, Vol. 27/2009.
На основу Закона о спољнотрговинском пословању Србије, страна роба увезена
на територију Републике неће имати мање повољан третман од третмана који има
слична домаћа роба. Права интелектуалне својине страних лица неће имати мање
повољан третман од третмана који је дат правима интелектуалне својине домаћих
лица. Видети чл. 7 Закона (Сл. лист РС, бр. 36/2009.). Овај члан Закона је усаглашен са чл. III GATT-a, који обавезује чланице СТО да обезбеде национални третман за производе увезене из других земаља чланица. У вези са тим видети: N. Di
Mascio, J. Pauwelyn, „Non discrimination in trade and investment treaties: World apart
or two sides the same coin?“, The American Journal of International Law, Vol. 48/2008,
стр. 59.
Према нормама GATT-а, као и споразума СТО, овај систем подразумева:
а) обавезу државе да се роби и услугама страног порекла призна истоветни третман на унутрашњем тржишту, као и роби и услугама националног порекла,
укључујући области опорезивања, примене националног законодавства, којима
се регулишу трговински, финансијски, административни, саобраћајни односи и
мере;
б) обавезу држава да обезбеде национални режим иностраној роби на целој
територији земље, укључујући и област локалних пореских дажбина.
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нивоу и са високим степеном утиче на међувладине организације и национална законодавства. Говори се о конституционалном карактеру права WTO и о његовом уставно-правном хабитусу. Ствара се јединствена
међународна трговинска и привредна архитектура, која диктира не само
правила слободне трговинске сарадње међу државама, већ опредељујуће
утиче и на њихову националну привредну политику.22
Процес либерализације и слободније трговине, који своје упориште налази у GATT-у, подразумева:
а) обавезу држава да уклоне, или сведу на допуштени ниво, препреке за обављање МТО, као што су забране и ограничења
увоза или извоза,23 уз право на примену царинских дажбина,
пореза, такси;
б) обавезу снижавања висине царинских оптерећења, као и
избегавање примене пореских дажбина према иностраној роби,
које имају дискриминациони, протекционистички или фискални карактер;
в) право држава на узајамно снижење царинских дажбина;
г) инсистирање чланица на уклањању незаконитих трговинских
забрана и ограничења, као и право на примену контра мера;
д) иницирање држава-чланица на учешћу у изради нових мера у
циљу отклањања постојећих препрека у МТО.24
22

23

24

О томе више: А. Ћирић, П. Цветковић, „О праву Светске трговинске организације:
pro et contra конституционалне природе“, Право и привреда, бр. 5–8/2009, стр. 481–
495.
СТО покушава да укине антидампиншке мере којима су прибегле многе земље
због финансијске кризе из 2008. године. Она оцењује да протекционизам успорава излазак из кризе, најављујући да ће покушати да сруши антидампиншке мере
којима су због глобалне финансијске кризе прибегле бројне земље у свету. Број антидампиншких истрага пред органима СТО је порастао за 40 одсто. СТО оцењује
недопустивим планове САД да уведу царине за италијанску минералну воду и
француске сиреве, као одговор на ограничавање увоза америчког меса. Индија, са
своје стране, предлаже повећање царина за челик (видети: http://www.vuxi.net/1002-2009/sto-za-ukidanje-trgovinskih-barijera).
Србија је потписала Споразум о стабилизацији и придруживању са ЕУ (Закон о
потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских
заједница и њихових држава-чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге
стране (Сл. гласник РС – Међународни уговори, бр. 83/2008.). Даља либерализација
трговине је почела да се остварује применом Привременог споразума (Interim
Agreement). По истеку прелазног периода од пет година, трговина индустријским
производима између ЕУ и Србије ће се одвијати потпуно слободно. Садашња просечна царинска стопа у области индустрије, без текстила, износи 5,13%. Србију
очекује нови талас либерализације који ће уследити као последица преговора о
чланству у СТО. За индустријске производе се очекује да ће се, по окончању преговора, просечна консолидована царинска стопа кретати на нивоу око 7–7,5%.
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Стандард либералне и слободније трговине не спречава примену
мера заштите легитимних националних интереса сваке државе чланице
СТО. Споразумом GATT 1994. је предвиђено да државе чланице имају
право да својим националним законодавством, под утврђеним условима из члана XX, ограниче или искључе примену појединих одредби
Споразума.
Тако, не сматра се да држава нарушава слободу трговине уколико
унилатерално уведе:
а) мере заштите унутрашњег тржишта и националне привреде,
применом количинских ограничења, забраном увоза, забраном извоза и слично, уколико се оне примењују у односу на све
државе у истородним ситуацијама;25
б) противмере које се предузимају у циљу заштите од некоректних трговинских мера других држава, посебно антидампиншких мера и компензаторних дажбина;
в) повољности које, на реципрочној основи признаје суседним
државама у оквиру малограничног трговинског промета;
г) олакшице у трговинским односима успостављеним на основу
споразума о оснивању међународних трговинских и других интеграција.26
25

26
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Поред тога, постоје и стварно-правна ограничења предмета трговинских трансакција.
Допуштена је трговина само робом и производима чији је промет дозвољен. Забрањен је промет наркотика и опојних дрога, трговина робљем и белим робљем, неконтролисана трговина експлозивом, оружјем, муницијом и сличним производима. У том смислу видети: Протокол против незаконите производње и промета
ватреним оружјем, његовим деловима, склоповима и муницијом, којим се допуњава
Конвенција Уједињених нација против транснационалног организованог криминала, усвојена 31. маја 2001. у Њујорку; Закон о ратификацији Протокола против незаконите производње и промета ватреним оружјем, његовим деловима, склоповима
и муницијом, којим се допуњава Конвенција ОУН против транснационалног организованог криминала (Сл. лист СЦГ – Међународни уговори, бр. 11/2005). Државе
чланице Протокола, свесне хитне потребе да се спречи, сузбије и потпуно елиминише незаконита производња и промет ватреним оружјем, његовим деловима, склоповима и муницијом, због штетних последица које има на безбедност сваке државе,
региона и света у целини, јер угрожава опште добро народа, њихов друштвени и
економски развој и право да живе у миру, донеле су наведени Протокол. Допуштено је и ограничење трговине угроженим врстама фауне и флоре у свету на основу
Оквирне конвенције Светске здравствене организације о контроли дувана, са прилозима (Закон о ратификацији, Сл. лист СЦГ – Међународни уговори, бр. 16/2005)
и другим изворима. Тако је на међународном плану донета посебна Конвенција о
међународној трговини угроженим врстама дивље флоре и фауне. Конвенција је потписана у Вашингтону 1973, допуњена у Бону 1979. године. Допуштеним се сматрају
и мере ограничења трговинске размене уведене у циљу сузбијања корупције, као и у
интересу заштите здравља.
У напред наведеном смислу се могу тумачити и одредбе Закона о спољнотрговинском
пословању Србије, којима се предвиђа да се одређене рестриктивне трговинске мере
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Систем права СТО обезбеђује примену тзв. колективне „дистрибутивне“, мултилатерализоване и „корективне“ правде. Када се
деси кршење мултилатерализоване обавезе од стране поједине државечланице, коју она има према свим другим земљама, такав акт се санкционише тзв. „дистрибутивном правдом“. Она је механизам заштите
„колективних очекивања“ држава-чланица, који се заснива на примени
стандарда слободе трговине. Његову супротност чини дискриминација,
која онемогућава једнаке могућности и равноправан третман држава
као учесника МТО. Због тога се она забрањује,27 док се примена стандарда слободе трговине штити механизмима СТО, који чине угаони камен темељац даљег развоја МТО.28

27

28

неће тумачити тако да спречавају слободну трговину, уколико се оне не примењују
на начин који би доводио до произвољне или неоправдане дискриминације међу
државама, под условом ако се ове мере уводе или примењују у циљу: заштите
јавног морала; заштите живота и здравља људи, животиња или биљака; примене
специфичних правила трговине златом и сребром; заштите права интелектуалне
својине; заштите домаће привреде; заштите уметничког, историјског или археолошког блага; заштите необновљивих природних богатстава; поштовања обавеза
из међународних споразума; заштите животне средине, природних реткости и
угрожених биљних и животињских врста, или заштите безбедности. Видети чл. 11
Закона о спољнотрговинском пословању (Сл. гласник РС, бр. 36/2009).
Начелу недискриминације се придаје значај општеобавезне обичајно-правне норме, која подразумева:
а) право државе да се не подвргава дискриминацији, као и њено право на
коришћење свих услова у односу на приступ робе на страно тржиште, који важе
у погледу обављања делатности физичких и правних лица на страном тржишту;
б) обавезу признавања иностраној роби, иностраним правним и физичким лицима из једне државе, статуса најповлашћеније нације, на основу кога се лицима
из било које треће државе не може признати статус који би био мање повољан
у односу на конкретну државу;
в) право примене изузетка о признавању иностраној роби, иностраним лицима,
статуса који је повољнији, уколико је то у складу са установљеним општим недискриминационим међународним режимом (тзв. „стандард повољнијег третмана“, „Better of treatment clause“, на пример, преференцијали за земље у развоју,
малогранични промет и сл.);
г) право на доношење законских ограничавајућих мера у односу на субјекте МТО
из свих држава, без постојања разлика, у циљу заштите националног тржишта
од иностраног увоза, који може нанети штету домаћој привреди;
д) обавезу земаља у развоју да не примењују дискриминационе мере у односу на
развијене државе, без обзира на карактер њихове привреде.
О томе детаљније: P. Muchlinski, „The relevance of the conduct of the investor under
the fair and equitable tretmant standard“, International and Comparative Law Quarterly,
ICLQ, vol 55, July 2006, стр. 527–558.
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III Механизми јавно-правне заштите стандарда
слободе трговине
Начело слободе трговине и забрана дискриминације имају дејство извора права на основу којих се остварује материјално-правна
(substantive) заштита права учесника МТО. Материјално-правна заштита МТО подразумева механизме који гарантују реализацију слободе трговине и интереса очекивања држава у међународној трговинској
размени.29
Са аспекта међународне заштите јавно-правног дејства стандарда слободе трговине, поред форума на универзалном плану, попут Међународног суда правде ОУН, Сталног арбитражног суда у Хагу,
као и на нивоу међународних регионалних трговинских организација,
предвиђају се одговарајући органи за решавање међународних трговинских спорова између странака, које су у првом реду, чланице тих
организација. Међутим, опредељујући значај у систему међународне
заштите гарантованог стандарда слободе трговине и забране дискриминације у МТО између суверених држава, има механизам решавања
спорова пред органима СТО, уз примену правних средстава (rule oriented
approаch), предвиђених правилима Организације.30 Посредством права
СТО, део традиционалне унутрашње компетенције држава, у које спада, на пример, успостављање тарифних и нетарифних режима увоза,
ставља се, не само под режим међународно-правне регулативе, већ и
под функционалну контролу у оквиру међународног трговинског система. Извори права за решавање спорова у оквиру СТО,31 предвиђају да
29

30

31
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Примена стандарда слободе трговине ужива заштиту у одлукама судских и арбитражних органа на националном, наднационалном (право ЕУ), или регионалном нивоу (систем решавања спорова на основу Северноамеричког споразума о
зони слободне трговине (North American Free Trade Agreement – NAFTA, а такође и
Анексом 9. уз Споразум о слободној трговини у Централној Европи (Central European Free Trade Association – CEFTA), на основу чл. 43 ст. 3 Споразума, предвиђено
је установљење и функционисање арбитражног трибунала за решавање могућих
трговинских спорова између држава потписница Споразума. Србија је донела
посебан Закон о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о
слободној трговини CEFTA (Сл. гласник РС – Међународни уговори, бр. 88/2007).
На универзалном плану у поступку пред Међународним центром за решавање
инвестиционих спорова (International Center for Settlement of Investment Disputes –
ICSID). О овоме више: P. Muchlinski, нав. чланак, стр. 527–528.
Многи институти права СТО попримају карактер jus cogens, у чијим недрима тињају
елементи наднационалног права, о томе више видети: А. Ћирић, П. Цветковић,
нав. чланак, стр. 481–495.
Основни правни извор у систему решавања спорова пред СТО је „Договор о правилима и процедурама решавања спорова“ (Understanding on Rules and Procedures
Governing Settlеment of Disputes – Аgreement DSU или Споразум – Договор DSU),
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државе-чланице потврђују своју приврженост начелима једнаког третмана странака и прихватљивости процедуре за све учеснике у поступку. Приоритет у начинима и методама заштите националних интереса
у систему СТО се, са аспекта поштовања слободе трговине, подвргава
методама вишестраног карактера, а не једностраном или уско групном
деловању држава.
Често се извозници или увозници, као приватно-правна лица, суочавају са дискриминаторним карактером законске регулативе или административне праксе одређене државе у коју се извози роба или пружају
услуге, или обављају друге врсте привредне делатности. На такве облике повреде слободе трговине најчешће и најпре реагује држава седишта тих лица. Важно је подвући да она нема овлашћења на предузимање
мера унилатералног карактера у оквиру своје спољнотрговинске политике, услед повреде њених интереса очекивања, гарантованих правилима отворене конкуренције и стандардом слободе трговине. Иако спор
најчешће настаје билатерално, он ће се увек решавати на мултилатералној
основи. Мултилатерални карактер права СТО обезбеђује активну процесну легитимацију за покретање поступка свим државама – чланицама. Свака од њих самостално доноси одлуку о томе, што акту којим се
спор покреће, даје карактер народне тужбе („actio popularis“). Право
СТО допушта свакој трећој држави-чланици WTO, која није странка у
спору, да под одређеним претпоставкама учествује у поступку у улози
заинтересованог лица.
Предмет међудржавних спорова из МТО је најчешће повезан са
применом националних спољнотрговинских правних режима појединих
Прилог Споразума о СТО, као Анекс бр. 2. Примењује се на: консултације;
уређивање питања решавања спорова између чланица СТО и извршење донетих
одлука и препорука (О карактеристикама извора за решавање спорова пред WTO
видети: D. Palmeter, P. C. Mavroidis, „The WTO Legal System: Sources of Law“, The
American Journal of International Law, Vol. 92:038, стр. 399). Функцију специјалног
Органа СТО за решавање спорова – ОРС, енгл – Dispute Settlеment Body – DSB),
обавља Генерални савет СТО, који има карактер сталног органа за решавање
спорова; поред ОРС, инстанциона процедура решавања спорова се одвија пред:
Панелима (Panels), који имају функцију трибунала за разматрање конкретних
спорова; Апелационим органом (Appellate Body – AB), који у својству другостепеног
органа решава спор у поступку по жалби на извештаје, одлуке и препоруке панела
и Арбитражом (Arbitration), која се ставља у функцију под одређеним условима,
између осталог и као средство за хитно решавање насталог спора у фази извршења
већ донете одлуке. О решавању спорова пред СТО, подробније видети: А. Ћирић,
Светска трговинска организација као форум решавања међународних трговинских
спорова; E. U. Petersmann, „The Dispute Settlement System of the World Trade Organization and the Evolution of the GATT since 1948“, Common Market Law Review, 1994,
стр. 1157; П. Цветковић, „Систем решавања спорова у оквиру Светске трговинске
организације“, Право и привреда, бр. 5–8/2006, стр. 713–727.
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земаља, за коју једна или више држава сматрају да крше њихова права садржана у стандарду слободе трговине. Поред тога, предмет спора може бити и повреда других зајемчених права, у вези са питањима
неиспуњења утврђених и очекиваних обавеза, сервисирања државних дугова, проблема надокнаде штете итд. Непоштовање стандарда
слободе трговине се у пракси најчешће односи на област нетарифних
државних мера, царина и царинских дажбина, тарифних уступака,
непоштовање статуса најповлашћеније нације и националног третмана,
дискриминације, прекорачење у примени националних мера трговинске
заштите, питања техничког карактера у вези преузетих обавеза из споразума СТО, итд.
Стране у сукобу поверавају спорне односе специјалном Органу
СТО и панелима, састављеним од правних експерата, који решавајући
спор, иступају као независни стручњаци. У основи свака повреда права из напред поменутих области представља симптом повреде третмана
слободе трговине. Да ли је до тога дошло, или не, органи за решавање
спорова СТО ће ценити у сваком конкретном случају. При томе они користе посебан „стандард пропорционалности“, као својеврстан лакмус
и мерни инструмент балансирања између стандарда слободе трговине
и сувереног права држава чланица да регулаторним мерама остварују
различите јавно-правне интересе.32
Процедуру решавања спорова одликују јасно предвиђени рокови
инстанционог правног пута, као и рокови за окончање процеса. Одлуке
имају снагу обавезне примене за странке у спору, са мерама, које имају
карактер санкција и које се изричу због утврђеног кршења стандарда
слободе међународне трговине.
Странке су дужне да прихвате одлуку арбитраже СТО као коначну и сагласне су да је изврше (чл. 25 „Договора о правилима и процедурама решавања спорова“ (Understanding on Rules and Procedures Governing
Settlеment of Disputes – DSU). Оне не могу спорни однос поверавати на
решавање некој другој арбитражи. За механизам решавања спорова
пред СТО је карактеристично да је Орган за решавање спорова надлежан не само за доношење одговарајућих одлука и препорука у вези са
насталим споровима, већ је он истовремено и орган контроле, који директно надзире њихово извршење.
Може се рећи да је механизам решавања спорова СТО симптом појаве и претеча међународног трговинског правосудног система.
32
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Више о улози принципа пропорционалности у међународном јавном праву видети: П. Цветковић, „Принцип пропорционалности у праву WТО: пример члана
XX ГАТТ-а“, Право и привреда, бр. 5–8/2008, стр. 692–705; A. Mads; Zlepting, Stefan,
„Proportionality: WTO Law in Comparative Perspective“, Texas International Law
Journal, Vol. 42, 2007, стр. 372–428.
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Он доприноси правној сигурности и регуларности у спровођењу како
стандарда слободе трговине, тако и читаве правне структуре саткане
из мноштва споразума у оквиру СТО. Механизам решавања спорова
омогућава изрицање санкција њеним чланицама за непоштовање стандарда слободе трговине у МТО. Истовремено, због свог мултилатерализованог дејства на све друге државе чланице СТО, решавање спора има
и функцију трајног отклањања насталог сукоба, у вези са „сужавањем
утврђеног општег оквира“, чију еманацију чини стандард слободе
међународне трговине.
***
Стандард слободе трговине, као систем изједначења у правима и обавезама учесника МТО, постоји уколико сви заинтересовани субјекти уживају исте услове на одређеном тржишту, уз одсуство
дискриминације. Може се закључити да је систем решавања трговинских спорова својеврстан механизам за спречавање примене мера које
су супротне одредбама споразума у систему СТО, као и стандарду слободе трговине у односима на глобализованом светском тржишту.

Aleksandar ĆIRIĆ, PhD
Professor at the Faculty of Law, University of Niš

STANDARD OF FREEDOM OF INTERNATIONAL
TRАDE AND MECHANISMS FOR ITS PROTECTION
Summary
In the introductory remarks author underlines the importance of the free
trade standard. After that he analyses the traditional features, characteristics
and content of the free trade principle as the guiding rule and idea in the international flows of goods, service and money. It is pointed out that the content
of the free trade principle is defined in national legal rules, international bilateral and multilateral agreements and conventions. Author underlines that the
doctrinal approach about free trade principle differs depending on the accepted
economic school of thought (mercantilism, liberal capitalism, socialism, state
capitalism and globalization).
The separate part of the paper is dedicated to the new characteristics
of this principle, which are the results of the demands based on the globalized
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world economy. In this part some of the justified and permissible (by the norms)
limitations and exceptions of free trade principle are explained.
The particular importance of effect the free trade principle in the international trade as a whole lies in the question of international legal protection and
the application of the efficient system of sanction for the case of the distortion
of the free trade principle by the states which participate in international trade
relations. Author analyses the protective mechanism with “public law” nature,
which enables the free trade principle and the principle of non discrimination to
secure the protection of the collective, as well the particular expectation interests
of the member state of the World Trade Organization.
Key words:
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standard of freedom trade, General agreement on tariffs and
trade, World Trade Organization, globalization, responsibility,
dispute resolution.

др Јелена ПЕРОВИЋ
ванредни професор Економског факултета Универзитета у Београду

СПОРНЕ ОДРЕДБЕ УГОВОРА О МЕЂУНАРОДНОЈ
ДИСТРИБУЦИЈИ
Резиме
Предмет рада представљају поједине клаузуле уговора о међунaродној дистрибуцији које се у пракси могу показати спорним. У том контексту, разматрани су основни проблеми који проистичу из чињенице да
уговор о дистрибуцији није законски регулисан, као и отворена питања везана за меродавно право, раскид или измену уговора због промењених околности, форму и технику закључења овог уговора, његов intuitu personae карактер. Предмет посебне анализе у раду представљају поједине клаузуле
којима се предвиђају основне обавезе уговорних страна, као што тзв. „best
efforts“ клаузуле, клаузуле о обавези минималних наруџбина, исплати цене,
обавештавању друге уговорне стране, обавези снабдевања и сл. Најзад, рад
се бави питањем раскида уговора о дистрибуцији због неиспуњења обавезе,
уз изношење предлога у правцу формулисања адекватне раскидне клаузуле.
У раду су предложене конкретне опције за превазилажење сваког појединог
проблема који је био предмет анализе.
Кључне речи: уговор о дистрибуцији, уговорна клаузула, дистрибутер,
снабдевач, неиспуњење, повреда уговора.

I Уводна разматрања
Уговор о дистрибуцији, као типичан уговор проистекао из lex
mercatoria, представља широк правни оквир за различите облике по-
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сла дистрибуције који често подразумевају различите правне режиме. Ипак, свим облицима овог посла доминирају одређене заједничке
карактеристике које отварају могућност његовог дефинисања. Реч је о
најопштијим карактеристикама које су се у пракси издвојиле од бројних
различитости и мање типичних облика, тако да се са сигурношћу може
закључити да представљају детерминанте које одређују посебност
и природу уговора о дистрибуцији. Те карактеристике огледају се у
следећем: уговор о дистрибуцији је оквирни уговор; тим уговором
дистрибутер се обавезује да периодично купује одређену робу од
одређеног снабдевача, ради њене продаје купцима; дистрибутер купује
робу у своје име, за свој рачун и за свој ризик; дистрибутер продаје робу
купцима по цени и под условима које сам одређује; дистрибутер зараду
остварује од разлике између продајне и куповне цене.1
У оквирима ових општих карактеристика, у пословном промету су се развиле различите врсте уговора о дистрибуцији, од којих су
најчешћи: уговор о ексклузивној дистрибуцији (exclusive distributorship)
којим се снабдевач обавезује да производима снабдева само једног дистрибутера на одређеној територији или за одређену групу клијената;
уговор о селективној дистрибуцији (selective distributorship) којим се
снабдевач обавезује да, директно или индиректно, производима снабдева само дистрибутере одабране на основу утврђених критеријума;
уговор о ексклузивној куповини/набавци (exclusive purchasing) којим се
дистрибутер обавезује да производе купује/набавља само од снабдевача
или од лица одређеног од стране снабдевача.2
У овом раду биће анализиране поједине спорне клаузуле уговора
о међународној дистрибуцији, у тежњи минимизирања ризика повреде
уговора и проналажења решења за успешно, ефикасно и правно сигурно извршење овог уговора у међународном пословном промету. Спорне клаузуле уговора о међународној дистрибуцији биће анализиране у
контексту: правних особина уговора о дистрибуцији, основних обавеза
уговорних страна и раскида уговора због неиспуњења обавезе. Предмет
анализе биће клаузуле које се сматрају типичним за посао дистрибуције
уопште, без улажења у различите врсте уговора о дистрибуцији.
1

2
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Опште карактеристике уговора о дистрибуцији в. у: R.Christou, Drafting Commercial
Agreements, London Sweet/Maxwell, 1998, стр. 260 и даље; R. Bradgate, F. White, Commercial Law, Oxford University Press, 2004, стр. 100 и даље; Schmitthoff ’s Agency and
Distribution Agreements, Kenyon-Slade & Thornton, London, 1992, стр. 13 и даље; J. H.
Willes, J. A. Willes, International Business Law Environments and Transactions, McGrawHill International Edition, 2005, стр. 430–473; Р. Вукадиновић, Међународно пословно
право – посебни део, Крагујевац, 2009, стр. 245 и даље.
Наведене дефиниције преузете су из Нацрта заједничког оквира (Draft Common
Frame of Reference – DCFR), IV.E.-5:101.
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II Правне особине уговора о дистрибуцији и њихов значај
за закључење и извршење уговора
У правном систему Србије, као и у већини других законодавстава
у упоредном праву,3 уговор о дистрибуцији није законски регулисан,4
тако да спада у категорију неименованих уговора.5 Као неименован уговор, уговор о дистрибуцији се може пуноважно закључити у границама
принудних прописа, јавног поретка и добрих обичаја.6 У том смислу,
приликом закључења уговора о међународној дистрибуцији, потребно је на првом месту предвидети меродавно право, како би се имали у
виду сви императивни прописи који се примењују на конкретан уговор,
а који директно или индиректно регулишу посао дистрибуције (тако на
пример, у Европској унији одређени аспекти посла дистрибуције регулисани су уредбама у оквиру права конкуренције).7 Ако је за уговор о
дистрибуцији меродавно српско право, у случају спора проистеклог из
облигационоправних аспеката овог уговора, суд ће, по правилу, поћи
од самог уговора, општих услова пословања на који уговор упућује, општих правила Закона о облигационим односима, правила овог Закона
предвиђених за друге, сродне уговоре (најчешће уговор о продаји, трговинском заступању и лиценци), као и општих начела уговорног права.8
Најзад, уговор о дистрибуцији потребно је формулисати детаљно и
3

4

5

6
7
8

Изузетак у том погледу представља Белгија у којој су поједина питања уговора о
ексклузивној дистрибуцији регулисана посебним законом од 27. јула 1961. са изменама од 13. априла 1971.
У Закону о трговини предвиђа се „право продаје ексклузивне робе“, а Закон о заштити конкуренције у верикалне споразуме укључује и споразум о ексклузивној
продаји или набавци, ексклузивној дистрибуцији, ексклузивној додели клијената,
селективној дистрибуцији и ексклузивном заступању. Више: Р. Вукадиновић, нав.
дело, стр. 247 и даље.
Питање потребе законског уређења уговора о дистрибуцији у правном систему
Србије поставља се у оквиру израде Грађанског законика Србије која је у току. У
тим оквирима, нацрт Грађанског законика Србије садржи предлог одредаба уговора о дистрибуцији који ће бити упућен на јавну дискусију. О питању потребе
законског уређења модерних уговора пословног промета уопште, в. M. Fontaine,
„Codifying „Modern“ Contracts“, у: Towards a European Civil Code, Kluwer Law International, The Hague/London-Boston, 1998, стр. 371–383.
Закон о облигационим односима, члан 10.
Више: Р. Вукадиновић, нав. дело, стр. 247.
За уговор о дистрибуцији такав приступ је уобичајен у упоредном праву. У том
смислу, в. W. F. Fox, International Commercial Agreements a Primer on Drafting, Negotiating and Resolving Disputes, Kluwer Law and Taxation Publishers, Denventer-Boston,
second edition, стр. 73, где се истиче: „Distributorships, by contrast, are more of an
armslength transaction that are normally dealt with by the application of conventional rules
of contract law.“
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са посебном пажњом с обзиром на непостојање допунских законских
одредаба које замењују или допуњују вољу уговорних страна.
Уговор о дистрибуцији је двострано обавезан уговор с обзиром да
ствара узајамне обавезе уговорних страна. Најзначајније правне последице ове чињенице огледају се у томе што су код уговора о дистрибуцији,
као и код других двострано обавезних уговора, могући exceptio non
adimpleti contractus, као и раскид уговора због неиспуњења обавезе чије
је услове потребно предвидети самим уговором (раскидна клаузула).
Уговор о дистрибуцији улази у категорију оквирних уговора9 и
уговора са трајним извршењем обавеза.10
Реч је о уговору којим се конституише генерални правни оквир
за будуће појединачне уговоре о продаји које, на основу њега, закључују
снабдевач и дистрибутер. На првом месту, иако сам уговор о дистрибуцији
не представља уговор о продаји,11 приликом тумачења појединачних
уговора о продаји закључених у оквиру уговора о дистрибуцији, суд
је дужан да утврди праву вољу уговорних страна и то не изоловано у
појединим уговорима, већ у свим уговорима заједно.12 Поред тога, у
светлу чињенице да уговор о дистрибуцији представља оквирни уговор,
поставља се питање може ли Бечка конвенција13 која се примењује на
уговоре о продаји, бити примењена и на уговор о дистрибуцији. Када је
реч о појединачним уговорима о продаји које снабдевач и дистрибутер
међусобно закључују у оквиру уговора о дистрибуцији, могућност
примене Бечке конвенције није спорна, уколико су испуњени услови
предвиђени чланом 1 Конвенције. С друге стране, у погледу самог
уговора о дистрибуцији којим се уређује дугорочан пословни однос
између уговорних страна, те њихова права и обавезе који проистичу из
самог посла дистрибуције, Бечка конвенција се, по правилу, не примењује
с обзиром да овде није реч о уговору о продаји.14
9
10
11

12
13
14
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О оквирним и генералним уговорима, в. С. Перовић, Облигационо право, Београд,
1990, стр. 230.
О уговорима са тренутним и уговорима са трајним извршењем обавеза, С. Перовић,
нав. дело, стр. 211–213.
R. Bradgate, F. White, нав. дело, стр. 100 где се констатује: „...there will be a master
agreement defining the continuing relationship of the parties; the parties will than enter
into further, individual contracts for the sale of goods each time goods are supplied to the
distributor. Although the terms on which goods will be sold may be set out in the master
agreement, that agreement is not itself a sale of goods contract.“
В. С. Перовић, ibidem.
Конвенција УН о уговорима о међународној продаји робе из 1980. године.
Ипак, у одређеним случајевима изузетно је тешко одредити границу између
оквирног уговора о дистрибуцији и појединачних уговора о продаји који се на
основу њега закључују. До тога долази онда кад су права и обавезе уговорних
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Уговор о дистрибуцији као уговор са трајним извршењем обавеза
отвара питање могућности раскида или измене уговора због промењених
околности. Правила о промењеним околностима у српском правном систему предвиђена су Законом о облигационим односима,15 те уколико
се на уговор о дистрибуцији примењује овај Закон, раскид или измена уговора по овом основу могући су и онда кад у уговор није унета
посебна клаузула о промењеним околностима (hardship clausе). Ипак,
у многим другим правним системима, оваква могућност законом није
предвиђена, те у одсуству одговарајуће уговорне клаузуле, не постоји
основ за позивање на промењене околности. С друге стране, судска
пракса у појединим националним правним системима одбија да прихвати промењене околности као основ за измену уговора.16 Из тих разлога,
препоручљиво је да стране најпре утврде да ли је hardship клаузула пуноважна према меродавном праву у конкретном случају, те ако јесте, да
уговором прецизно формулишу сва питања везана за измену или раскид
уговора у случају наступања промењених околности, а пре свега она која
се односе на преговоре у погледу измене уговора, рокове обавештења о
промењеним околностима, последице пропуштања обавештења, као и
давање овлашћења суду односно арбитражи да уговор правично измени
или раскине у случају да стране не постигну споразум о томе.
С обзиром да није законски регулисан, уговор о дистрибуцији
може постати формалан само онда кад је то резултат воље уговорних
страна. У пракси пословног промета ови уговори најчешће се закључују
у писменој форми, пре свега због потребе доказивања њихове садржине.
Како је реч о трајном и сложеном уговорном односу за који не постоје
допунске законске одредбе, права и обавезе из тог односа треба да буду
прецизно и детаљно уговором предвиђена, ради избегавања спорних
ситуација које представљају основ за различита тумачења и која по

15
16

страна које се односе на продају прецизно унапред дефинисана самим уговором
о дистрибуцији, те појединачне испоруке робе и њено преузимање у сваком
конкретном случају представљају само извршење обавеза утврђених уговором о
дистрибуцији. У таквом случају поставља се питање могућности примене Бечке
конвенције и на оквирни уговор о дистрибуцији. Више о томе: Ј. Перовић, „Applicability of the CISG to International Distribution Agreement“, Правни живот, бр.
12/2007, том IV, Београд, 2007, стр. 359–369.
Члан 133–136.
За француско право, в. на пример, Cass.comm., 3 November 1992, Bull.civ. IV.338. У
енглеском праву, у том контексту се ћесто наводи одлука Лорда Radclifa у случају
Davis Contractors, где се утврђује: „a court can and ought to examine the contract and
the circumstances in which it was made, not of course to vary, but only to explain it, in order to see whether or not from the nature of it the parties must have made their bargain on
the footing that a particular thing or state of things would continue to exist.“ Више о овом
питању у упоредном праву: H. Beale, A. Hartkamp, H. Kötz, D. Tallon, Contract Law,
Hart Publishing, 2002, стр. 637.
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правилу доводе до спора.17 Из тих разлога, у уговор о дистрибуцији
најчешће се уноси клаузула којом се предвиђа да уговор садржи све оно
о чему су се уговорне стране споразумеле, да претходно вођени преговори, договори или преписка између уговорних страна не обавезују
уколико нису садржани у тексту уговора, те да ће измене и допуне уговора важити само ако су закључене у писменој форми и потписане од
стране обе уговорне стране.
Уговор о дистрибуцији најчешће се закључује према унапред
одређеном садржају, уз упућивање на опште услове пословања. У том
смислу, потребно је имати у виду одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, а пре свега правило contra preferentem,18 правило
да општи услови обавезују уговорну страну ако су јој били познати или
морали бити познати у часу закључења уговора,19 као и одредбу према
којој суд може одбити примену појединих одредби општих услова које
лишавају другу страну права да стави приговоре, или оних на основу
којих она губи права из уговора или губи рокове, или које су иначе неправичне или претерано строге према њој.20
Уговор о дистрибуцији по правилу се закључује као уговор intuitu
personae с обзиром да лична својства једног или оба уговорника имају посебан значај у послу дистрибуције и најчешће представљају одлучујући
елемент закључења уговора. У том смислу, ако уговором није друкчије
предвиђено, треба поћи од претпоставке да је извршење обавеза и
стицање права из уговора дистрибуцији стриктно везано за уговорне
стране, што за основну правну последицу има непреносивост уговора
на трећа лица и сукцесоре уговорних страна. У пракси пословног промета, ово питање се уређује посебном уговорном клаузулом (assignment
clause) којом се најчешће искључује пренос уговора на треће лице без
претходне сагласности друге уговорне стране (prohibition of assignment).
Ова клаузула може садржати различите формулације. Тако на пример,
у уговор о дистрибуцији некад се уноси одредба којом се предвиђа да
17

18
19
20
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Посебан разлог закључења уговора о дистрибуцији у писменој форми огледа се у
чињеници да они најчешће садрже арбитражну клаузулу за чију се пуноважност у
највећем броју националних закона и међународних конвенција захтева испуњење
писмене форме.
Члан 100.
Члан 142 став 3.
Члан 143 став 2. У случају поништења поједине одредбе уговора, неће доћи до
поништења целог уговора, ако он може опстати без поништене одредбе, и ако она
није била ни услов уговора ни одлучујућа побуда због које је уговор закључен.
Ипак, чак и у случају кад је поништена одредба била услов или одлучујући мотив
закључења уговора, уговор ће остати на снази уколико је ништавост установљена
управо ради ослобађања уговора од те одредбе и његовог даљег важења без ње
(Закон о облигационим односима, члан 105).
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„ниједна уговорна страна није овлашћена да уступи своја права и обавезе из овог уговора трећем лицу без претходне писмене сагласности
друге уговорне стране“. У пракси оваква формулација може бити спорна, пре свега у погледу питања да ли подразумева искључење уступања
уговора трећем лицу које тиме постаје носилац свих уговорних права и
обавеза уступиоца из уговора21 или се пак односи само на искључење
уступања потраживања путем уговора о цесији22 односно на искључење
преузимања дуга од стране трећег лица.23 Различита тумачења овог
питања у одређеним случајевима представљала су узрок спорова из уговора о дистрибуцији.24 Из тих разлога, уговорне стране, без обзира да
ли намеравају да искључе уступање уговора трећем лицу или пак, само
уступање потраживања путем цесије односно преузимање дуга од стране трећег лица, своју намеру треба да изразе прецизно и недвосмислено,
на начин који не оставља места различитим тумачењима.

III Спорна питања у оквиру основних обавеза
уговорних страна
Обавезе уговорних страна дефинишу се уговором на основу начела
аутономије воље и зависе од врсте конкретног уговора о дистрибуцији.
Ипак, у оквиру уговора о дистрибуцији могу се уочити извесне обавезе
које се редовно предвиђају и које се стога могу означити као типичне.
Основне обавезе дистрибутера. Дистрибутер продаје трећим лицима производе које је купио од снабдевача у своје име и за свој рачун.
Путем овог општег правила извршено је основно разграничење између
дистрибутера с једне стране и посредника, трговинског заступника,
комисионара и других врста агената с друге стране. То значи да дистрибутер није овлашћен да закључује уговоре у име и за рачун снабдевача или да на било који начин обавезује снабдевача према трећим
лицима, у одсуству уговорне клаузуле која га на то овлашћује. Из тих
разлога, у уговор о дистрибуцији често се уноси клаузула којом се изричито предвиђа да дистрибутер није овлашћен да поступа као заступник,
посредник или представник снабдевача, као и клаузула којом уговорне
стране потврђују да нису партнери ни учесници заједничког улагања.
Уговор о дистрибуцији по правилу садржи клаузуле којима се дистрибутер обавезује да ће уложити своје најбоље напоре (best efforts) да
21
22
23
24

В. чл. 145–147 Закона о облигационим односима.
В. чл. 436–446 Закона о облигационим односима.
В. чл. 446–450 Закона о облигационим односима.
Одлука Сталног избраног суда (Арбитраже) при Привредној комори Србије 49–
3/45 из 2009. Одлука није публикована.
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промовише и рекламира производе снабдевача на одређеној територији
у складу са општим упутствима снабдевача, да чува њихову репутацију,
као и да штити интересе снабдевача са пажњом доброг привредника.25
У погледу ових обавеза дистрибутера, једно од најзначајнијих питања
јесте тумачење термина „најбољи напори“, „разумни напори“ и сличних
формулација, будући да је овде реч о облигацији средства (obligation de
moyen) код које се извршењем обавезе не мора постићи и крајњи циљ
за другу уговорну страну.26 У облигацији средства, дужник је обавезан да изврши одређену радњу са дужном пажњом која произилази
из одговарајућег стандарда али неће бити одговоран за штету ако се
предузетом радњом за повериоца није остварио резултат посла. У оквирима овог општег правила, може се закључити да ће дистрибутер бити
обавезан да накнади штету снабдевачу само кад уговорене радње није
предузео са дужном пажњом, без обзира на остварење крајњег резултата. У смислу правила облигационог права која се односе на облигације
средства, 27 снабдевач се, у циљу остварења права на накнаду штете, не
би могао позивати на претпостављену кривицу дистрибутера, већ би ту
кривицу морао да докаже.
У пракси међународног пословног промета јављају се бројне дилеме везане за тумачење оваквих клаузула, посебно у погледу питања
шта се у конкретном случају подразумева под „најбољим настојањима“,
„разумним напорима“, „дужном пажњом“ и сличним формулацијама.28
Тако на пример, спорно је који критеријум треба применити приликом
оцене „разумних напора“ (reasonable efforts) дистрибутера – уобичајена
пажња самог дистрибутера или његова највећа пажња (субјективни
критеријум), пажња просечног професионалца који обавља исту врсту
делатности, пажња врхунског професионалца који обавља исту врсту
врсти делатности или пак, пажња разумног лица истих својстава у истим
околностима (објективан критеријум). Реч је о питању фактичке природе које суд цени у сваком конкретном случају, узимајући у обзир све
релевантне оконости случаја, а у погледу кога је међународна судска и
арбитражна пракса изражавала различите и супротстављене ставове.29
Прецизним и детаљним дефинисањем ових обавеза дистрибутера у самом уговору, ризици настанка поменутих спорних ситуација значајно
се умањују.
25
26
27
28
29
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В. M. Fontaine, F. De Ly, Droit des contrats internationaux, Bruylant, 2003, стр. 213.
В. C. Chappuis, Les clauses de best efforts, reasonable care, due dilligence et les règles de
l’art les contrats internationaux, R.D.A.I., 2001, стр. 281–301.
В. С. Перовић, нав. дело, стр. 94.
Више: M. Fontaine, F. De Ly, нав. дело, стр. 211–257.
Детаљно о овим ставовима, M. Fontaine, F. De Ly, ibidem.
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Уговором о дистрибуцији често се предвиђају минималне количине производа које је дистрибутер дужан наручити од снабдевача у
одређеном временском периоду током трајања уговора – минималне
наруџбине (minimum orders). У оквиру ове обавезе дистрибутера битно
је предвидети на који начин и у којим временским периодима ће минималне наруџбине бити одређиване (нпр. минималне наруџбине уговорне стране одређују заједнички и споразумно на крају сваке календарске
године за наредну годину). Санкције за случај повреде ове обавезе од
стране дистрибутера могу бити различите, предвиђају се у сваком конкретном случају на основу принципа аутономије воље и крећу се од релативно благих, па до најоштријих. Тако на пример, уговором се може
предвидети да, уколико дистрибутер наручи мању количину од уговорене, снабдевач има право да зарачуна тзв. накнаду за малу наруџбину
чији се износ уговором прецизира. Поред тога, у уговору о ексклузивној
дистрибуцији могуће је предвидети да, у случају повреде ове обавезе
од стране дистрибутера, снабдевач може отказати ексклузивитет дистрибутеру или сузити територију на којој дистрибутер продаје производе снабдевача. Најзад, повреда ове обавезе од стране дистрибутера
може представљати и основ за раскид уговора због неиспуњења обавезе, уколико је то уговором предвиђено. С друге стране, с обзиром
на непостојање одговарајућих законских прописа, у уговор је потребно унети клаузулу којом се дистрибутер штити у ситуацији кад је до
повреде ове уговорне обавезе дошло из разлога које није могао предвидети и уопште из разлога за које не одговара у смислу општих правила облигационог права. Најзад, уговором се одговорност дистрибутера за испуњење ове обавезе може ограничити предвиђењем обавезе
обавештења снабдевача о смањењу наруџбина у одређеном року и под
одређеним условима.30
У основне обавезе дистрибутера из уговора о дистрибуцији улази и исплата цене за производе купљене од снабдевача. Продаја производа дистрибутеру по правилу је уређена важећим општим условима
пословања снабдевача којима се, између осталог, одређују цена производа, попусти, услови плаћања и средства обезбеђења. У том смислу,
ради обезбеђења правне сигурности дистрибутера, уговором је потребно изричито предвидети да општи услови пословања обавезују дистрибутера само ако су приложени уз уговор или ако су му на други начин
предати у писменој форми, као саставни део уговора о дистрибуцији.
У пракси међународног пословног промета, уобичајено је да снабдевач
уговором заџава право да измени цене својих производа под условом
да о томе обавести дистрибутера у одређеном року. Полазећи од тога,
30

В. нпр. Нацрт заједничког оквира IV.Е.-5:303.
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ради избегавања спорних ситуација, потребно је уговором предвидети
да ово обавештење мора бити сачињено у писменој форми и дистрибутеру достављено на поуздан начин (уговором прецизирати конкретне
начине слања обавештења). Дужина рока у коме се обавештење мора
учинити предвиђа се уговором и најчешће се креће од 15 дана до 2 месеца унапред. Најзад, у уговор о дистрибуцији се некад уноси клаузула о задржавању права својине (reservation of title), у циљу обезбеђења
потраживања снабдевача према дистрибутеру. Ипак, треба имати у
виду да пуноважност и домашај ове клаузуле зависе од меродавног националног права, што се у послу међународне дистрибуције може показати као спорно питање.31
С друге стране, уговором о дистрибуцији потребно је предвидети права дистрибутера у погледу одређења цене по којој производе купљене од снабдевача продаје својим купцима – препродајна цена
(resale price). У том смислу, могуће су две основне опције – она према
којој је дистрибутер слободан да сам одреди ту цену, с тим што она не
може премашити максимум одређен од стране снабдевача и она према
којој се дистрибутер обавезује да се придржава цена фиксно одређених
од стране снабдевача. При томе, потребно је имати у виду да поједини
правни системи у оквиру права конкуренције забрањују наметање
фиксних препродајних цена дистрибутеру. Тако на пример, Уредба ЕЗ
2790/1999 забрањује клаузуле којима се дистрибутер обавезује да се,
приликом продаје производа трећим лицима, придржава цена наметнутих од стране снабдевача, дозвољавајући само одређење максималне
висине ове цене или препоруку цене у погледу које дистрибутер може
одобрити попуст. Из тих разлога, приликом формулисања одговарајуће
уговорне клаузуле, потребно је утврдити да ли је она у складу са императивним прописима права меродавног за уговор.
С обзиром на непостојање одговарајућих законских прописа, а
имајући у виду сложену структура посла дистрибуције и његов intuitu
personae карактер, уговором је потребно предвидети питање права дистрибутера да, током извршења уговора о дистрибуцији, ангажује поддистрибутера или заступника. У пракси међународног пословног промета уобичајено је да се дистрибутеру остави могућност ангажовања
поддистрибутера или заступника ради продаје производа снабдевача на
одређеној територији, под условом да се снабдевач са тим сагласи, као
и да снабдевач може одбити сагласност само из суштински оправданих
разлога. У оквиру ове клаузуле посебно је значајно предвидети да дистрибутер у целини одговара снабдевачу за све радње које предузимању
31
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поддистрибутер или заступник, а које се односе на извршење уговора о
дистрибуцији.
У уговору о дистрибуцији, дистрибутер је дужан да савесно и
уредно обавештава снабдевача о свим околностима релевантним за
извршење уговора, а нарочито о: својим активностима, тржишним
условима, конкуренцији (нпр. карактеристике и цене конкурентских
производа, маркетиншке акције конкурентских компанија, и сл.), захтевима трећих лица везаних за права интелектуалне својине снабдевача,
повредама права интелектуалне својине снабдевача од стране трећих
лица, као и о важећим прописима релевантним за извршење уговора.
Уговором се могу предвидети и друга питања о којима је дистрибутер
дужан обавештавати снабдевача, као што су преговори са купцима, број
изгубљених и број нових купаца, имена појединачних купаца, и сл. У
циљу избегавања спорних ситуација, уговором је потребно прецизно
предвидети начин, поступак и, што је посебно значајно, моменат од ког
обавештење производи дејства (теорија пријема или теорија отпослања),
као и последице пропуштања обавештења. Ако ова питања нису уговором предвиђена, на њих треба применити одговарајућа општа правила
меродавног националног права, а у одсуству релевантних правила националног права – општа начела уговорног права.32
Поред поменутих, дистрибутер преузима и читав низ других обавеза, као што су на пример обавезе у погледу успостављања одговарајуће
продајне организације, обезбеђења продајног простора и персонала, залиха, складишта, резерних делова, сервиса, средстава за превоз, учешћа
на сајмовима, итд. Ове обавезе се уговором прецизно дефинишу.
Обавезе снабдевача. Снабдевач је обавезан да снабдева дистрибутера на начин и под условима предвиђеним уговором. У том смислу, у
уговор о дистрибуцији најчешће се уноси клаузула којом се предвиђа:
да је снабдевач дужан снабдети дистрибутера производима којима располаже уколико је дистрибутер обезбедио исплату цене на уговором
предвиђен начин; да снабдевач не може одбити наруџбине дистрибутера из неразумних разлога; да се континуирана одбијања наруџбина
од стране снабдевача која су противна начелу савесности и поштења
сматрају повредом уговора.
У оквиру ове обавезе снабдевача, на првом месту потребно је
имати у виду да снабдевач најчешће уговором задржава право да измени опис, спецификацију или цене својих производа, уз претходно
обавештење дистрибутеру. Полазећи од значаја правних последица
које овакав поступак снабдевача може проузроковати, неопходно је
32

В. нпр. UNIDROIT Принципе међународних трговинских уговора, чл. 1.9 и Принципе европског уговорног права, чл. 1.303.
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уговором прецизно уредити сва питања релевантна за начин, поступак и дејства поменутог обавештења, као и рок у коме оно мора бити
учињено, а који не би требао бити краћи од 30 дана унапред. Поред тога,
уговором је потребно предвидети да измене које чини снабдевач морају
бити општег карактера, тј. да се не односе само на конкретног дистрибутера. Другим речима, овом клаузулом не може се овластити снабдевач да једнострано измени услове везане за производе само у односу на
једног дистрибутера, ако наставља да их на другим тржиштима продаје
под неизмењеним условима. Надаље, како се у пракси може поставити
питање шта се подразумева под одбијањем наруџбина из „неразумних
разлога“, у уговору је потребно предвидети под којим условима снабдевач може одбити наруџбину дистрибутера која је у свему у складу
са уговором. Најзад, формулација „континуирано одбијање наруџбина
која су противна начелу савесности и поштења“ која се често уноси у
уговоре ове врсте, у великој мери је неодређена, а самим тим и отворена за различите интерпретације, те је и ово питање потребно уговором
прецизније одредити.
Обавезе снабдевача које се односе на рок испоруке, материјалне
и правне недостатке производа, као и друге обавезе везане за продају,
по правилу се прецизно утврђују појединачним уговорима о продаји
или општим условима продаје. Ипак, због њиховог значаја, оне су често
на општи начин утврђене и оквиру самог уговора о дистрибуцији.
Најчешће, реч је о клаузулама којима снабдевач даје гаранције које се
односе на материјалне и правне недостатке производа и интелектуалну
својину и којима ограничава или искључује своју одговорност у уговором
предвиђеним случајевима. У том смислу треба приметити да су клаузуле
о искључењу и ограничењу одговорности предмет значајног подозрења и
уздржаних ставова у упоредном праву.33 У оквиру униформних правила
уговорног права, правила о егзонерационим и лимитативним клаузулама
налазимо у UNIDROIT Принципима међународних трговинских уговора
(UNIDROIT Принципи) и у Принципима европског уговорног права.
Тако, према UNIDROIT Принципима, страна се не може позвати на
клаузулу којом се ограничава или искључује одговорност за неиспуњење
или која дозвољава испуњење суштински другачије од онога шта је
друга страна разумно очекивала, ако би то, са становиша циља уговора,
било очигледно неправично.34 С друге стране, Принципи европског
уговорног права предвиђају да правна средства у случају неиспуњења
могу да се искључе или ограниче осим ако би позивање на искључење
или ограничење било супротно начелу савесности и поштења.35 Најзад,
33
34
35
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треба имати у виду да Бечка конвенција из области примене искључује
пуноважност уговора и било које од његових одредаба,36 чиме питање
пуноважности егзонерационих и лимитативних клаузула препушта
меродавном националном праву.
У контексту обавеза снабдевача које се односе на продају, од посебног значаја је избор меродавног права, с обзиром да се на питања
везана за продају која уговором нису предвиђена примењују правила
меродавног права релевантна за уговор о продаји. Да би се избегла неизвесност у погледу правног режима који ће бити примењен на уговор
о дистрибуцији, у оквиру клаузуле о избору меродавног права потребно је извршити разграничење између уговора о дистрибуцији и уговора о продаји које на основу њега закључују снабдевач и дистрибутер.
Тако на пример, овом клаузулом може се предвидети да је за уговор о
дистрибуцији меродавно одређено национално право, док се на уговоре
о продаји закључене између снабдевача и дистрибутера примењује Бечка
конвенција, а на питања која нису регулисана Конвенцијом UNIDROIT
Принципи међународних трговинских уговора.
У уговору о дистрибуцији, снабдевач је дужан да савесно и уредно
обавештава дистрибутера о свим околностима релевантним за извршење
уговора, као што су на пример карактеристике производа, нови производи, њихове цене и рокови снабдевања. Кад снабдевач предвиди да ће
његови капацитети снабдевања бити значајно умањени у односу на оно
што је дистрибутер по редовном току ствари могао очекивати, дужан је
о томе благовремено обавестити дистрибутера. У погледу ових питања
може се применити оно што је истакнуто у контексту аналогних обавеза дистрибутера.
Поред поменутих, снабдевач преузима и друге обавезе, као што
је на пример обавеза да о свом трошку дистрибутеру обезбеди сву
документацију потребну за вођење посла и рекламни материјал (каталози, налепнице, брошуре, и сл.), обавеза пружања техничке помоћи
дистрибутеру, и сл. Ове обавезе се уговором прецизно дефинишу.

IV Раскид уговора о дистрибуцији због неиспуњења обавезе
Раскид уговора због неиспуњења обавезе је најчешћи узрок спорова који проистичу из уговора о дистрибуцији.37 Право на раскид угово36
37

Бечка конвенција, чл. 4.а.
Пуноважан уговор о дистрибуцији може престати на различите начине – истеком времена на које је закључен, отказом, споразумним раскидом, раскидом због
неиспуњења обавезе, раскидом забог промењених околности и сл. Основи престанка уговора по правилу се предвиђају самим уговором о дистрибуцији.

371

МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО

Право и привреда

ра, услови који представљају основ за раскид, сама реализација раскида,
његове правне последице, а посебно накнада штете, улазе у ред оних
питања која најчешће представљају саму суштину спора. С обзиром да
уговор о дистрибуцији није законски регулисан, ова питања по правилу се уређују самим уговором, у оквиру раскидне клаузуле (termination
clause). При томе, треба имати у виду сложену структуру и правну природу уговора о дистрибуцији, као и чињеницу да су раскидне клаузуле ових уговора често недовољно прецизне да дају одговор на бројна
питања која раскид уговора у пракси може покренути.
Из тих разлога, а у циљу избегавања спорних ситуација и излагања
ризику неоснованог раскида уговора, потребно је да уговорне стране,
сагласношћу својих воља, на прецизан, јасан и недвосмислен начин
уговором прецизирају сва питања релевантна за евентуалан раскид
уговора. Раскидном клаузулом потребно је: одредити шта се у конкретном случају подразумева под неиспуњењем уговорне обавезе; прецизирати случајеве неиспуњења који дају право на раскид уговора; прецизно дефинисати случајеве неиспуњења у којима је страна погођена
неиспуњењем дужна другој страни оставити накнадни рок за испуњење
(и дужину тог рока), као и случајеве неиспуњења који дају право на тренутни раскид уговора, без остављања накнадног рока; предвидети обавезу обавештења друге стране о раскиду, форму обавештења, начин на
који се упућује, као и тренутак у ком оно почиње да производи правна
дејства.
Неиспуњење обавезе постоји кад уговорна обавеза није испуњена,
као и кад је уговорна обавеза испуњена али не онако како је то уговором
било предвиђено.38 Неиспуњење обавезе представља повреду уговора
која другој страни даје право на раскид под условима и на начин
предвиђен уговором. У оквирима овог општег правила, потребно је да
уговорне стране, у складу са начелом аутономије воље, јасно предвиде:
повреде уговора које дају право на раскид без обавезе остављања
накнадног рока – раскид са тренутним дејством (termination with immediate effect); повреде уговора које дају право на раскид уз обавезу
остављања накнадног рока за испуњење обавезе; повреде уговора које
не дају право на раскид, већ само право на употребу других правних
средстава за случај повреде уговора (само у случају кад уговорне стране
желе да искључе раскид због неиспуњења појединих уговорних обавеза,
нпр. кад се уговором предвиди да у случају материјалних недостатака
производа, дистрибутер може захтевати отклањање недостатка, замену
или снижење цене али не може раскинути уговор).
38
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Повреде уговора које дају право на раскид са тренутним дејством по
правилу се односе на обавезе које су од суштинског значаја за испуњење
уговора и којима се другој страни проузрокује штета која је суштински
лишава користи коју је оправдано очекивала од уговора (битна повреда
уговора).39 У том смислу, приликом формулисања одговарајуће уговорне
клаузуле, потребно је предвидети општи критеријум за утврђење постојања
битне повреде уговора (нпр. битна повреда овог уговора постоји кад
неизвршење уговорне обавезе једне уговорне стране проузрокује такву
штету другој уговорној страни која је суштински лишава користи коју
је оправдано очекивала од уговора40). Међутим, овај општи критеријум
у пракси може узроковати несигурност и дилеме приликом оцене да ли
конкретна повреда уговора представља битну повреду или не. Из тих
разлога, потребно је да уговорне стране, поред општег критеријума за
оцену постојања битне повреде уговора, предвиде и конкретне разлоге
који ће се сматрати битном повредом уговора у сваком поједином
случају. Реч је о околностима које су такве природе да оправдавају раскид
уговора са тренутним дејством, односно услед чијег наступања се за другу
уговорну страну не може остварити сврха уговора. Оне се предвиђају
се од случаја до случаја, у зависности од релевантних околности сваког
конкретног уговора о дистрибуцији (нпр. повреда обавеза дистрибутера
које се односе на исплату цене, минималне наруџбине, конкуренцију или
повреда обавезе снабдевача која се односи на снабдевање дистрибутера,
промена власничке структуре дистрибутера и сл.). При томе, потребно је
изричито предвидети да предвиђени конкретни случајеви битне повреде
уговора нису лимитативног карактера, те да основ за раскид уговора
са тренутним дејством може представљати и свако друго неиспуњење
обавезе које испуњава уговором предвиђен општи критеријум за оцену
постојања битне повреде уговора.
С друге стране, кад је реч о повреди уговора која се не квалификује
као „битна“ у наведеном смислу, требало би предвидети обавезу
остављања накнадног рока за испуњење обавезе и право на раскид
уговора тек по безуспешном истеку накнадног рока. Основно питање
које се у том контексту поставља односи се на дужину накнадног рока.
У том погледу, чини се да треба поћи од општих правила уговорног
права према којима се дужина накнадног рока одређује у складу са
околностима конкретног случаја, а нарочито имајући у виду врсту и
природу обавезе која треба да се испуни, време уобичајено потребно
за њено испуњење, првобитно уговорени рок испуњења, спремност
39

40

О различитим дефиницијама битне повреде уговора и сличних појмова у упоредном праву и униформним правилима уговорног права, Ј. Перовић, Битна повреда
уговора – Међународна продаја робе, Београд, 2004.
Упор. са дефиницијом битне повреде уговора у Бечкој конвенцији (чл. 25).
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дужника да потпуно испуни обавезу, време на које је уговор закључен,
начин редовног пословања дужника који су уговорне стране имале у
виду приликом закључења уговора, прилике на тржишту и сл.41 У сваком
случају, то мора бити рок примерене, разумне дужине, у коме дужник,
под нормалним условима пословања, може испунити своју обавезу.
Приликом одређења дужине накнадног рока у раскидној клаузули
уговора о дистрибуцији, потребно је узети у обзир све наведене
околности, у циљу избегавања спорних питања која се могу поставити у
контексту дозвољености раскида уговора.
Полазећи од чињенице да уговор о дистрибуцији није законски
регулисан, као и од различитих решења која у упоредном праву
постоје у погледу судског и вансудског раскида уговора,42 уговором је
потребно изричито предвидети да се раскид остварује изјавом о раскиду
(вансудски раскид), као и да изјава о раскиду има дејство једино ако је
о њој обавештена друга страна.43 С обзиром да обавештење о раскиду
представља изјаву воље конститутивне природе, сва питања која се
односе на ово обавештење потребно је јасно и прецизно уговором
дефинисати. У том смислу, из разлога правне сигурности, потребно је
предвидети: да ово обавештење мора бити учињено у писменој форми;
да обавештење производи дејство у тренутку кад стигне другој уговорној
страни; да обавештење мора бити отпослато на начин који омогућује
доказ да је обавештење примљено од стране друге уговорне стране, као и
датум тог пријема (уговором прецизирати конкретне начине отпослања,
препоручена пошта, факс, регистровани електорнска пошта и сл.).44
Поред тога, уговором је потребо предвидети рок у коме обавештење
мора бити учињено.
Поред наведених питања која се односе на раскид уговора због
неиспуњења обавезе, уговором је потребно предвидети и све правне
последице раскида, а посебно питање накнаде штете и права дистрибу41

42
43

44
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Више: С. Перовић, у: Коментар Закона о облигационим односима, Београд, 1995,
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тера на накнаду за „goodwill“, као и сва друга питања која раскид уговора
у међународном пословном промету може покренути.

V Закључак
Сложена правна природа и структура уговора међународној
дистрибуцији, као и чињеница да овај уговор није законски регулисан
у највећем броју правних система, често узрокују проблеме и нејасноће
у току његовог извршења у пракси међународног пословног промета,
што по правилу доводи до спорова и економских губитака. Извршена
анализа клаузула које се најчешће уносе у уговор о дистрибуцији показала је да већина њих може представљати основ за различита тумачења,
примену различитих правних режима, а самим тим и проузроковати
различите правне последице. Због тога су оне у овом раду оцењене као
спорне. Спорне клаузуле уговора о међународној дистрибуцији крећу
се од оних који проистичу из самих правних особина овог уговора,
преко оних које се односе на обавезе уговорних страна, па до клаузула везаних за раскид уговора због неиспуњења обавезе и правних последица раскида. У настојању њиховог сумирања, може се констатовати
да се ризици спорних клаузула уговора о међународној дистрибуцији
у значајном мери минимизирају прецизним, јасним и недвосмисленим формулисањем уговорних права и обавеза у светлу адекватног
избора меродавног права, као и вештим избором и комбиновањем
одговарајућих уговорних клаузула и њиховим прилагођавањем интересима уговорних страна у сваком конкретном случају. У овом раду извршен је покушај уочавања основних проблема који из спорних клаузула могу проистећи, као и предлагања опција за њихово превазилажење.
На уговорним странама остаје обавеза да уложе своје „најбоље напоре“ у правцу проналажења оптималних решења у пракси закључења и
извршења уговора о међународној дистрибуцији.
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INTERNATIONAL DISTRIBUTION CONTRACT –
CRITICAL CLAUSES
Summary
Subject of this article is a critical analysis of certain typical clauses of
an international distribution contract which may cause different interpretations
and uncertainty in practice. In that regard, the article examines the main problems that could arise from the fact that in most national legislations distribution contract is not regulated by statute as well as the open questions relating to
the applicable law, validity and acceptability of hardship clause in different legal
systems, form and technique of drafting a distribution contract and its intuitu
personae legal nature. The article makes a special focus to clauses providing for
the main obligations of the parties, i.e. “best efforts” clauses, minimum orders
clauses, clauses regulating prices payable by the distributor and resale prices,
conditions of supply, obligation to inform the other party, etc. Finally, the article
examines contract termination due to non-performance, proposing how to draft
the termination clause adequate to the nature and purposes of an international
distribution contract. The article summarizes each problem that was examined
in order to offer solutions for minimizing the risks of breach of international
distribution contract.
Key words:
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ОДГОВОРНОСТ ФИЛИЈАЛА СТРАНИХ
ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА
Резиме
У изменама Закона о осигурању Републике Србије предвиђено
је да ће страна осигуравајућа друштва моћи да обављају делатност
осигурања преко огранака на територији наше земље. Та одредба ће се
примењивати након протека пет година од приступања наше земље
Светској трговинској организацији. Исто тако, Закон о обавезном
осигурању у саобраћају Републике Србије, такође, предвиђа да ће огранци страних осигуравајућих друштава моћи да врше ову делатност на
територији Србије, али ће то исто моћи да чине страна осигуравајућа
друштва, директно, преко именованих представника у нашој држави.
Земље у суседству на детаљнији начин уређују ову материју, предвиђајући
и одговорност огранака (филијала) страних осигуравајућих друштава, што наше законодавство не чини. Са друге стране, право Европске
уније у области осигурања садржи посебна правила за статус страних
осигуравајућих друштава у земљама чланицама ове организације. Право
ЕУ разликује страна осигуравајућа друштва из земаља чланица од страних осигуравајућих друштава из осталих земаља. Страно осигуравајуће
друштво из земље чланице ЕУ може вршити делатност осигурања или
директно или преко филијале.
Кључне речи: осигуравајуће друштво, огранак, обавезно осигурање,
одговорност, Европска унија, директиве.
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Једно од важнијих питања у области осигурања односи се на
могућност да филијале, пословнице или огранци страних осигуравајућих
друштава обављају ове послове на територији наше земље. До измена Закона о осигурању Републике Србије (даље: ЗОС)1 из 2007. године, страно осигуравајуће друштво није могло да обавља делатност осигурања
на територији наше земље преко филијала, пословница или огранака.
То не може ни данас, обзиром да се наведена измена ЗОС, која се тиче
наведене могућности, односи на период након приступања Републике
Србије Светској трговинској организацији, тј. након истека 5 година
од дана приступања тој организацији. Осим ЗОС, одредбу о наведеној
могућности садржи и Закон о обавезном осигурању у саобраћају Републике Србије (даље: ЗОБОС)2 који одређује да ће се пословима осигурања
аутоодговорности моћи бавити огранак осигуравајућег друштва из
државе чланице Европске уније, као и из друге стране земље. Обзиром
да се наведена одредба ЗОБОС позива на примену ЗОС, то значи да
ће наведено важити након истека 5 година од дана приступања наше
земље поменутој Светској трговинској организацији. Наведене одредбе
не би представљале ништа чудно у нашем законодавству, да се на целисходан и потпун начин регулисало ово питање. Ни ЗОС, као ни ЗОБОС не регулишу детаљније ову могућност, тако да се постављају разна
питања, која се не тичу само статуса огранка, односно, филијале страног
осигуравајућег друштва, већ и начина на који ће овај статусни облик
обављати ове послове, а нарочито одговорности огранака или филијала,
имајући у виду да није дефинисано да ли и они морају да испуњавају
услове који се тичу почетног фонда сигурности по ЗОС.
Питање пословања страних осигуравајућих друштава на територији
домаће земље је актуелно, не само са становишта прилагођавања националног законодавства праву Европске уније (даље: ЕУ), већ и са становишта начина и облика обављања делатности осигурања од стране тих
организација уопште, јер страна осигуравајућа друштва не морају бити
само из земаља ЕУ. То питање се може поставити и код примене ЗОС.
Обзиром да наша земља жели да прилагоди своје законодавство законодавству ЕУ, ово питање је више него актуелно.
ЕУ је у овој области постепено дошла до решења, која су, са
појединим изузецима, прихваћена у већини законодавстава чланица
ЕУ. Та решења су последица дефинисања примарних циљева на нивоу функционисања тржишта ЕУ, у које спада и делатност осигурања.
1
2
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Кретање капитала и становништва поставило је, као императив,
другачије регулисање питања статуса осигуравајућих друштава у ЕУ.
То се посебно односи на могућност обављања делатности од стране
осигуравајућих друштава основаних у земљи чланици ЕУ у другим
земљама ЕУ. ЕУ је поставила правила, која су дефинисана у више посебних аката донесених у оквиру ЕУ, а исто тако, дефинисани су и принципи, који су прихваћени у законодавствима земаља ЕУ, па и у законодавствима бивших република СФРЈ, без обзира да ли су чланице ЕУ или
не. Непосредно пословање једног осигуравајућег друштва из земље ЕУ
на територији друге државе ове организације, представља главни циљ
делатности осигурања на тржишту ЕУ. Но, дефинисани су и други облици пословања у области осигурања, пре свега, оснивање филијала или
других сличних облика у државама ЕУ.
Осим законодавству наше земље у овој области, посветићемо
пажњу и законодавству ЕУ, као и законодавствима појединих земаља у
нашем суседству који детаљније регулишу ову материју. Неке од њих
су чланице ЕУ, а неке нису. Кад је у питању одговорност филијала или
огранака страних осигуравајућих друштава, нарочита пажња ће бити
усмерена ка законодавству Републике Хрватске.

I Уопште о филијалама
Статус филијале у једној држави, зависи од правног система те
државе. То значи, да питање статуса филијале у једној земљи, односно
да ли филијала има статус правног лица или не, зависи од регулисања
материје у тој земљи. То питање је веома битно, јер, као што смо рекли, статус филијале може произвести многе последице, које се огледају,
између осталог, и кроз испуњење обавеза тог субјекта према трећим
лицима, односно, тада се поставља питање одговорности оснивача
филијале, односно субјекта са седиштем у иностранству. Од правног
система те земље, зависиће и да ли ће се за оснивање филијале у иностранству, тражити испуњење услова, као и за оснивање осталих правних лица – предузећа.
Ако би ово питање анализирали са становишта елемента иностраности, односно Међународног приватног права, видели би да члан
17 Закона о решавању сукоба закона са прописима других земаља (даље:
Закон о МПП),3 дефинише припадност правног лица по праву државе,
по коме је оно основано. То значи да се у тој земљи налази и седиште
тог правног лица. Са друге стране, може се десити да правно лице има
3

Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља (Сл. лист СФРЈ, бр.
43/82, 72/82, Сл. лист СРЈ, бр. 46/96).
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стварно седиште у другој држави, како дефинише Закон о МПП. У том
случају, ако правно лице има стварно седиште у другој држави, а не у
оној, у којој је основано и по праву те друге државе има њену припадност, сматраће се правним лицем те државе. Правила, која су дефинисана за одређивање државне припадности правног лица су различита
од земље до земље. Ипак, издвајају се два. Једно се односи на оснивање
и регистровање правног субјекта у земљи у којој ће имати и седиште.
Друго се односи на стварно седиште, односно на место у коме се обавља
главна делатност или већина делатности тог правног субјекта. Иста правила, која одређује и Закон о МПП.
Да ли филијала мора имати државну припадост земље у којој
обавља своју делатност, односно у којој је основана? Мишљења смо да
мора, иако се овде мора поставити питање, које се односи на немогућност
извршавања обавеза према трећим лицима, односно питање стечаја. Али,
и питање државне припадности и питање покретања стечајног поступка,
зависи, опет, од законодавног система земље у којој се она оснива.

1. Филијале осигуравајућих друштава
Кад говоримо о филијалама осигуравајућих друштава, интересоваће нас једино филијале страних осигуравајућих друштава, односно
могућност пословања тих друштава оснивањем филијала на домаћој
територији. У вези са тим, чињеница да филијала, пословна јединица,
пословница или неки други сличан облик, може обављати делатност
осигурања на територији друге земље, поставља питање статуса тог
субјекта. Поновимо, да ли је она правно лице или не? То је питање које се
више пута поставља, али је најзначајније. Затим, да ли се на територији
друге земље филијала оснива по прописима који су предвиђени за
оснивање осигуравајућих друштава или по посебним прописима? Уколико законодавство државе, у којој се оснива филијала предвиђа посебне прописе за исто, поставља се питање које посебне услове филијале
морају да испуне да би обављали делатност осигурања? На крају, које
врсте уговора о осигурању филијале могу да закључују у другој земљи.
Одговори на ова питања зависе од правног система земље, у којој
се оснива филијала. Међутим, можемо рећи да филијала мора имати статус правног лица, ако је уписана у судски регистар, ако има свој рачун у
пословној банци или другој институцији, као и ако има самосталност у
односу на осигуравајуће друштво у другој земљи. Значи, битан је статус
филијале у односу на страно осигуравајуће друштво, односно, да ли је
у зависном односу или не (мора се водити рачуна и о постојању односа
друштва кћери према матичном друштву). Услови, по којима се филијала
оснива на територији друге земље, ако је она правно лице, морају бити
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исти или слични са условима оснивања посебног осигуравајућег друштва, да би могла да обавља делатност осигурања. Осим тога, посебни
услови су, такође, предмет законодавства земље оснивања филијале.
Кад су у питању уговори о осигурању, које филијала може закључити,
морамо имати у виду да многе земље дозвољавају да се филијале баве
или само животним или само неживотним осигурањем. У том смислу
су донете и Директиве ЕУ, о којима ће бити речи.
Нас ће више интересовати оснивање и статус филијала страних
осигуравајућих друштава и обављање делатности осигурања преко њих,
али поновимо, страно осигуравајуће друштво, по решењима у ЕУ, може
обављати своју делатност и непосредно у другој земљи чланици. У сваком случају, право ЕУ је, у области осигурања, омогућило слободно
обављање ове делатности и слободно коришћење услуга, које произлазе
из тога.

II Регулисање рада огранака страних осигуравајућих
друштава у домаћем законодавству
По ЗОС, у садашњем тренутку, пословима осигурања се на
територији Републике Србије могу бавити само осигуравајућа друштва са седиштем у нашој земљи.4 По ЗОС, као и по другим законима,
предвиђена су два статусна облика за обављање делатности осигурања,
а то су акционарско друштво за осигурање и друштво за узајамно
осигурање. Међутим, страна правна и физичка лица могу, једино оснивати акционарска друштва за осигурање, под условима предвиђеним
у ЗОС и под условом узајамности. Исто тако, страна правна и физичка лица могу улагати средства у постојеће акционарско друштво за
осигурање на домаћој територији.5 Када је у питању оснивање друштва
за узајамно осигурање, ЗОС наводи да ово друштво могу основати физичка и правна лица,6 не спомињући страна, тако да можемо закључити
да ово осигуравајуће друштво могу оснивати само домаћа лица.
Но, по поменутим изменама ЗОС, делатност осигурања обавља
друштво за осигурање које је добило дозволу надлежног органа за
обављање тe делатности, као и огранак страног друштва за осигурање
које је, такође, добило дозволу истог органа.7 Ниједна друга одредба
ЗОС није посвећена обављању послова осигурања од стране огранка
страног осигуравајућег друштва. Осим тога, ниједна одредба ЗОС није
4
5
6
7

Члан 23, ст. 1 ЗОС.
Члан 26, ст. 2 ЗОС.
Члан 61 ЗОС.
Члан 3, ст. 1 ЗОС.
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посвећена ни одговорности тих огранака у бављењу наведене делатности. То је и најважније питање. Но, тиме се баве друга законодавства.
Напомињемо, још једном, наведена одредба ће се примењивати пет година након приступања наше земље Светској трговинској организацији.
Поставићемо на овом месту питање: због чега наш законодавац није сачекао наведени тренутак и тада изменио ЗОС или донео нови закон у
овој области?

1. Обављање послова осигурања од аутоодговорности од
стране осигуравајућих друштава из Европске уније,
односно других страних држава
ЗОБОС, који је донесен 2009. године, одређује, такође, да огранци
страних осигуравајућих друштава могу обављати послове осигурања аутоодговорности на територији наше земље. Али, ЗОБОС одређује да то
могу учинити и директно страна осигуравајућа друштва, преко именованих представника. Наиме, осигуравајућа друштва из земаља Европске
уније, као и из осталих страних држава могу обављати наведену делатност. ЗОБОС дефинише да су то друштва која, по ЗОС, могу обављати
послове обавезног осигурања на територији Републике Србије. Осим
тога, ЗОБОС дефинише да страна осигуравајућа друштва, као и огранци страних осигуравајућих друштава морају бити чланови Удружења
осигуравача. Не само то, ЗОБОС одређује да се на њих примењује члан
75 Закона. Није јасно, зашто је наведен наведени члан, осим ако је у
питању техничка грешка. Наиме, члан 75 ЗОС, као ни члан 75 ЗОБОС
се не односе на било шта што има везе са наведеним.
Као што је речено, страно осигуравајуће друштво, осим преко
огранка, може директно обављати послове осигурања преко именованог представника који има седиште, односно, пребивалиште у Републици Србији. Његово име и остали подаци морају бити прослеђени
Народној банци Србије и Удружењу осигуравача. Именовани представник у име и за рачун страног осигуравајућег друштва, као и огранка,
обрађује одштетне захтеве и исплаћује штете оштећеним лицима, заступа осигуравајуће друштво пред судовима и надлежним органима у
Републици Србији. ЗОБОС наводи да именовани представник може
обављати и послове овлашћеног представника за одлучивање о одштетном захтеву. Међутим, из наведеног можемо закључити да се, ипак, не
могу изједначити ова лица.
Критике оваквом начину регулисања овог питања стоје. Њих има
више. Оне се могу дефинисати кроз следећа питања упућена законодавцу: 1) Зашто је у ЗОБОС одређено да страна осигуравајућа друштва
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могу директно обављати послове обавезног осигурања, преко именованог представника, а да то није регулисано у ЗОС? 2) Зашто је у ЗОБОС
одређено да именовани представник може вршити наведене послове и
у име огранка страног осигуравајућег друштва, ако је огранак, већ регистрован за обављање ових послова? То може бити само овлашћени
представник за одлучивање о одштетном захтеву, а видели смо да се не
ради о истом лицу? 3) Због чега није ближе дефинисан именовани представник, да ли се ради о физичком или правном лицу или те послове
могу обављати и једни и други? У вези са наведеним, како ће се остварити накнада штете, односно како ће именовани представник вршити
плаћање штете и ко даје гаранције оштећеним лицима у овој ситуацији?
Да ли је то Удружење осигуравача, Гарантни фонд или Народна банка
Србије, односно држава? 4) Због чега ни у ЗОБОС није одређена одговорност огранака страних осигуравајућих друштава, ако то већ није
учињено у ЗОС? и 5) Од ког датума ће се примењивати одредба члана
60 ЗОБОС, имајући у виду да је ЗОС дефинисао наведено? Због чега
одредбе ЗОБОС и ЗОС, у овом смислу, нису усклађене?

III Статус страних осигуравајућих друштава у земљама ЕУ
Осигуравајућа друштва, која имају седиште у било којој чланици ЕУ, могу слободно обављати делатност осигурања у било којој другој
земљи чланици ЕУ, без оснивања филијала, пословница, агенција, итд.
Значи, та друштва могу закључивати уговоре о осигурању у другој
земљи чланици, непосредно, без испуњења неких посебних услова, ако
су добили дозволу за обављање те делатности у матичној земљи, која је,
такође, чланица ЕУ. Разликујемо два периода у регулисању ове материје.
Први период везан је за време од 1975. до почетка деведесетих година
прошлог века. У том периоду, осигуравајуће друштво, које има седиште
у земљи чланици ЕУ, могло је да у другој земљи чланици оснује друштво, самостални правни субјект. Радило се, значи, о испуњењу услова,
који су законом предвиђени за оснивање осигуравајућег друштва или
неког другог облика (филијале, пословнице и сл.) на територији домаће
земље – земље оснивања. Други период везујемо за време после 1992.
године, односно период, у коме је осигуравајућим друштвима допуштено да слободно одлучују о томе да ли ће делатност осигурања обављати
директно или ће то чинити преко отвореног друштва у другој земљи
чланици. Значи, осигуравајућа друштва су добила избор, али само у
оквиру земаља чланица ЕУ.8
8

Бараћ, Осигурање у оквиру Споразума о стабилизацији и придруживању, СОРС,
Сарајево, јун 2001, стр. 12.
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Код осигурања, мере Првог стадијума чине три Директиве ЕУ:
1) Директива Савета ЕУ бр. 73/239/ЕЕС од 23. јула 1973. године о
усклађивању закона, уредби и административних одредби у вези са
пословањем у области директног осигурања, осим животног осигурања;9
2) Директива Савета ЕУ бр. 79/267/ЕЕС од 5. марта 1979. године о
усклађивању закона, уредби и административних одредби у вези са
пословањем у области директног животног осигурања;10 и 3) Директива Савета ЕУ бр. 91/674/ЕЕС од 19. децембра 1991. године о годишњим
и консолидованим извештајима друштава за осигурање.11 Прве две Директиве чине основ. Најважнији циљ тих Директива, јесте омогућавање
обављања делатности директног осигурања. Било је потребно створити
правни оквир, који би омогућавао да осигуравајућа друштва из једне
земље чланице ЕУ обављају своју делатност у другој земљи чланици по
прописима, које одређује та земља домаћин, уз што једноставнији поступак оснивања филијале или неког другог облика. Један од захтева из
Директива је и одвојено обављање делатности животног осигурања.
Две Директиве, које су донесене у оквиру Другог стадијума су
следеће: 1) Директива Савета ЕУ бр. 92/49/ЕЕС од 18. јуна 1992. године
(као измена Директива бр. 73/229/ЕЕС и бр. 88/357/ЕЕС) о усклађивању
закона, уредби и административних одредби у вези са пословањем у
области директног осигурања, осим животног осигурања;12 и 2) Директива Савета ЕУ бр. 92/96/ЕЕС од 10. новембра 1992. године (као
измена Директива бр. 79/267/ЕЕС и бр. 90/619/ЕЕС) о усклађивању закона, уредби и административних одредби у вези са пословањем у области директног животног осигурања.13 Но, ову Директиву је заменила Директива Европског Парламента и Савета бр. 2002/83/ЕС у вези
са животним осигурањем.14 Други стадијум омогућава мерама, које су
9

10

11
12

13

14

384

First Directive 73/239/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative
provisions relating to the taking – up and pursuit of the business of direct insurance
other than life assurance (OJ L 228, 16.8.1973).
First Directive 79/267/EEC on the coordination of laws, regulations and administrative
provisions relating to the taking –up and pursuit of the business of direct life assurance
(OJ L 63, 13.3.1979).
Council Directive 91/674/ЕЕС on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings (OJ L 374, 31.12.1991).
Council Directive 92/49/ЕЕС on the coordination of laws, regulations and administrative
provisions relating to direct insurance other than life assurance and amending Directives
73/239/EEC and 88/357/EEC (third non-life insurance Directive) (OJ L 228, 11.8.1992).
Council Directive 92/96/ЕЕС on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct life insurance and amending Directives 79/267/EEC and
90/619/EEC (third life assurance Directive) (OJ L 360, 9.12.1992).
Directive 2002/83/EEC of the European Parliament and of the Council concerning life
assurance (OJ L 345, 19.12.2002).

4–6/2010.

Владимир Чоловић (стр. 377–390)

његов садржински део, осигуравајућим друштвима да могу слободно да
одлучују о томе, да ли ће на територији друге земље чланице, делатност
осигурања обављати директно, без оснивања филијале или другог сличног облика или путем оснивања филијала. Те мере омогућују да надзорни органи земаља чланица ЕУ директно комуницирају.
Осигуравајућа друштва у земљама ЕУ морају имати заједничке
карактеристике, које се огледају у условима за оснивање, одређивању
врсте и порекла капитала, којим се та друштва оснивају, самим облицима пословања у овој области, као и у могућности оснивања и
положаја филијала или подружница у земљама чланицама. Основни
циљ уједначавања правила, јесте могућност да држављани земаља чланица ЕУ слободно користе услуге осигурања у било којој земљи чланици. Интеграција у ЕУ подразумева потпуно прихватање правног система те организације, а самим тим и слободно обављање делатности
осигурања на тржишту ЕУ.15 Ипак, Директиве ЕУ се директно, још увек
не баве, унификацијом правила за оснивање и дефинисање положаја
осигуравајућих друштава, али су поставиле основ за то.

1. Одлив финансијских средстава и ограничења
Ако страно осигуравајуће друштво из земље чланице ЕУ врши
делатност осигурања директно, може се појавити проблем одливања
финансијских средстава у матичну земљу тог друштва. Многе земље,
канидидати за улазак у ЕУ, могу поставити одређена ограничења за одлив тих средстава. Тада се може појавити проблем везан за пословање
страног осигуравајућег друштва. Ипак, сматра се да земље кандидати
могу укинути та ограничења везана за одлив средстава у матичну земљу
осигуравајућег друштва у три корака. Први корак се састоји у укидању
ограничења, која се тичу реосигурања, тако да треба омогућити директно реосигурање у иностранству. Други корак се везује за укидање
ограничења код неживотних осигурања, обухватајући при томе, и поморска, као и транспортна осигурања. Трећи корак се односи на укидање
ограничења код животних осигурања.16 Пружање услуга осигурања се, у
овом погледу, може дефинисати и као кретање капитала, обзиром да у
себи обухвата управљање и активом и пасивом осигуравајућег друштва.

15
16

J. Story, I. Walter, Political economy of financial integration in Europe, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1997, стр. 265.
Бараћ, нав. дело, стр. 9.
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IV Регулисање рада огранака (филијала) страних
осигуравајућих друштава у појединим земљама
Већина земаља у суседству регулише рад огранака (филијала)
страних осигуравајућих друштава. Осврнућемо се на законодавство Републике Хрватске која, још увек, није постала чланица ЕУ, затим на законодавство Републике Словеније, која јесте чланица ЕУ, али је и бивша
република СФРЈ (као и Хрватска) и на законодавство Републике Бугарске, која је постала члан ЕУ 2007. године.

1. Хрватска
Закон о осигурању Хрватске (даље: ЗОСХ)17 дефинише да
осигуравајућа друштва, на територији Републике Хрватске, могу оснивати домаћа и страна физичка и правна лица. Међутим, под страним лицима, хрватско законодавство подразумева две врсте страних субјеката.
ЗОСХ дефинише страну земљу, као земљу ван ЕУ18 и државу чланицу, под којом подразумева државу из ЕУ.19 Практично, овом одредбом
се одређује и другачији статус субјеката који долазе из земље чланице
ЕУ или из неке друге земље. Такође, ЗОСХ дефинише да је швајцарско
осигуравајуће друштво правно лице, које је за послове осигурања у
Хрватској добило дозволу надлежног надзорног органа.20 Значи, посебно се одређује статус страног осигуравајућег друштва, које долази из Швајцарске, тако да је, чак, и посебна одредба посвећена томе.
Предвиђено је да страна осигуравајућа друштва, која нису из земаља
чланица ЕУ, могу оснивати своје филијале (подружнице) у Хрватској
под условима предвиђеним у ЗОСХ, као и уз подношење прописане
документације. Ти услови су следећи: а) послове осигурања филијале
морају да воде, најмање, два лица која су овлашћена да заступају осниваче; б) филијала мора да буде кадровски и технички оспособљена;
в) филијала мора да располаже са депонованим средствима у износу од
једне половине износа оснивачког капитала, који је предвиђен у ЗОСХ;
г) филијала мора да располаже на територији Хрватске са имовином
у вредности од једне половине гарантног капитала који је прописан у
ЗОСХ. У вези са тим, филијала мора да депонује и износ као јемство
за плаћање обавеза из уговора закључених на територији Хрватске.21
17
18
19
20
21

386

Закон о осигурању Републике Хрватске (Народне новине, бр. 151/05, 87/08, 82/09).
Члан 5, ст. 1 ЗОСХ.
Члан 4, ст. 1 ЗОСХ.
Члан 5, ст. 4 ЗОСХ.
Члан 86, ст. 2 ЗОСХ.

4–6/2010.

Владимир Чоловић (стр. 377–390)

Осигуравајућа друштва из земаља чланица ЕУ могу послове осигурања
на територији Хрватске обављати непосредно или преко филијале.22 Ова
одредба је у складу са циљевима унутрашњег тржишта осигурања ЕУ.
Видимо да хрватски законодавац на детаљан начин уређује не само
разлику између осигуравајућих друштава која долазе из различитих
страних земаља (мислимо, пре свега, на чланице и нечланице ЕУ), већ
и одговорност филијала страних осигуравајућих друштава која морају
да испуне, пре свега, услове који се тичу новчаног капитала са којима
морају да располажу у обављању послова осигурања на територији
Хрватске.

2. Словенија
У Словенији, као чланици ЕУ, осигуравачи из земаља чланица
ЕУ, могу обављати делатност осигурања, односно, закључивати уговоре
о осигурању без основаних филијала или преко њих. Одредбе Закона
о осигурању (Закона о заваровалништву) се примењују и на наведене
уговоре о осигурању. Значи, за осигураника је свеједно да ли ће уговор о осигурању закључити са домаћим или страним осигуравачем из
земље ЕУ.23 Када осигуравачи из земаља чланица ЕУ оснивају филијалу
у Словенији, тада о томе морају обавестити Агенцију за надзор преко органа за надзор земље чланице ЕУ, где осигуравач има седиште. То
обавештење мора садржати списак осигурања, којима ће се та филијала
бавити, као и обим тих послова, посебно за сваку врсту осигурања.
Надзорни орган седишта осигуравајућег друштва мора, такође, доставити изјаву о капиталу друштва (који је прописан законом седишта тог
друштва).24 Осим тога, надзор над радом филијале врши надзорни орган земље чланице, односно, земље где је седиште друштва и он има
исти положај на територији Словеније, као и домаћи надзорни орган.
Значи, страни субјект, у овом случају, надзорни орган, се изједначава са
домаћим. Наравно, Словенија разликује филијале осигуравајућих друштава из других земаља – нечланица (у односу на друштва из земаља
ЕУ) и за њихово оснивање одређује посебна правила. Наиме, страно
осигуравајуће друштво из земље, која није чланица ЕУ, мора добити дозволу од Агенције за надзор осигурања и мора обезбедити минимални
гарантни капитал у висини једне половине капитала, који је одређен за
оснивање осигуравајућег друштва. Такође, филијалу морају водити два
22
23

24

Члан 82, ст. 1 ЗОСХ.
Ш. Ивањко, „Актуелна питања осигурања након ступања Републике Словеније
у Европску Унију“, Зборник радова – Привреда и право осигурања у транзицији,
Cаветовање Палић, 2004, стр. 121.
Ш. Ивањко, Осигурање у Словенији, СОРС, Сарајево, 2004, стр. 7.
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заступника, који морају да испуне све услове, као и чланови управног
одбора домаћег осигуравајућег друштва. Надзор над радом филијале
врши домаћа Агенција, на основу домаћих прописа. На крају, кад су
у питању филијале швајцарских осигуравајућих друштава, оне морају
имати дозволу Агенције за надзор осигурања, али не морају да положе гарантни капитал приликом оснивања. Као што се види, ради се о
преузимању мерила, која су дефинисана у земљама ЕУ. 25

3. Бугарска
Треба, у овој области, споменути и земљу, која је првог дана 2007.
године, постала члан ЕУ, а то је Бугарска. Наиме, бугарски законодавац
дефинише да страни осигуравач, који је регистрован за обављање делатности осигурања, у једној или више земаља чланица ЕУ, може обављати
исту делатност и у Бугарској.26 Страни осигуравач мора имати дозволу Комисије за финансијски надзор за обављање наведене делатности.
По бугарском законодавству, предвиђена је и могућност регистровања
филијале или представништва, уопште, тако да страно лице може регистровати филијалу или представништво, ако је за обављање своје делатности регистровано у матичној земљи. Филијала мора бити регистрована код надлежног бугарског регионалног суда. Такође, у Бугарској
је предвиђено да страно осигуравајуће друштво може деловати у тој
земљи кроз филијалу. Исто тако, предвиђено је да страно осигуравајуће
друштво може обављати своју делатност и кроз друштво са ограниченом
одговорношћу. Предвиђене су и суме оснивачког капитала за наведене
субјекте, у зависности да ли ће се бавити животним или имовинским
осигурањем, односно реосигурањем или свим наведеним облицима
осигурања. Суме оснивачког капитала морају бити депоноване код бугарске Централне банке. Филијала страног осигуравајућег друштва у
Бугарској мора имати заступника, који има регистровано пребивалиште у тој земљи.27

V Закључак
Прилагођавање законодавству ЕУ у области осигурања, требало би
да представља не само императив, већ и неумитан и неопходан процес
приближавања овој организацији. Много је важније да у домаћем законодавству буду дефинисани сви институти, који ће допринети и ефикас25
26
27
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ности правног система и развоју осигурања. Могућност да осигуравајућа
друштва из земаља чланица ЕУ слободно обављају послове осигурања
у другим земљама ЕУ је последица самог дефинисања циљева тржишта
ове организације. Друго, чињеница да осигуравајућа друштва могу основати филијалу у другој земљи ЕУ, само је корак ка уједначавању правила
која се односе на вршење делатности осигурања. Но, овакво регулисање
производи и последице, које се, пре свега, огледају, у испуњењу обавеза према трећим лицима, односно, у случајевима, када један субјект, у
овом случају, осигуравајуће друштво или филијала тог друштва не буду
у могућности да врше своје обавезе. Тада, у случају инсолвентности,
треба дефинисати статус филијале. Да ли она представља самостално
правно лице, организациону јединицу страног осигуравајућег друштва или заступништво тог друштва. У овом моменту, неизвесно је када
ће Србија постати чланица ЕУ. Због тога треба анализирати могућност
да осигуравајућа друштва из свих или појединих земаља чланица ЕУ
могу слободно обављати своју делатност у Србији. Исто тако, треба
омогућити и осигуравајућим друштвима из других земаља исте или
сличне услове пословања на нашој територији.
Да би се то остварило, наш законодавац ће другачије морати
да регулише ову материју, односно мораће да детаљније уреди статус
филијала страних осигуравајућих друштава, као и да усклади одредбе различитих законских аката који регулишу ову област. То сад није
случај са ЗОС и ЗОБОС.

Vladimir ČOLOVIĆ, PhD
Senior Research Associate, Institute of Comparative Law, Belgrade

RESPONSIBILITY OF THE BRANCHES OF FOREIGN
INSURANCE COMPANIES
Summary
The amendments to the Act on Insurance of the Republic of Serbia stipulate
that foreign insurance companies will be able to carry out insurance activities
through the branches on the territory of our country. This provision will apply
after the expiration of 5 years of our country’s accession to the WTO (World
Trade Organization). Similarly, the Act on Compulsory Insurance in the Traffic
of the Republic of Serbia also predicts that the branches of foreign insurance
companies would be able to perform this activity on the territory of Serbia,
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but it will also be able to make foreign insurance companies directly, through
appointed representatives in our country. The countries in the neighborhood
regulate this matter in a more detailed way predicting the responsibility branches
(subsidiaries) of foreign insurance companies, that our legislation does not. On
the other side, the European Union law in the topic of insurance consists of
special rules for the status of the foreign insurance companies in the member
states of this organization. The EU law is making difference between foreign
insurance companies from EU member states and foreign insurance companies
from the other countries. The foreign insurance company from the EU member
state can performe insurance activity directly or through the branch office.
Key words:
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НАЧЕЛО НАЈВЕЋЕГ ПОВЛАШЋЕЊА У ПРАВУ
СВЕТСКЕ ТРГОВИНСКЕ OРГАНИЗАЦИЈЕ:
ПРИМЕР ЧЛАНА I:1 ОПШТЕГ СПОРАЗУМА О
ЦАРИНАМА И ТРГОВИНИ
Резиме
Принцип највећег повлашћења (е. „Most Favoured Nation Principle“
– MFN) садржан у члану I:1 ГАТТ-а један је од стубова на којима почива
Светска трговинска организација и мултилатерални трговински систем који она инстититуционално отелотворује. Из одредбе члана I:1.
ГАТТ-а, могу се апстраховати три услова чије је кумулативно испуњење
неопходно да би се сматрало да постоји кршење обавезе поштовања начела највећег повлашћења, у контексту и функцији коју има у Општем
споразуму о царинама и трговини. Први услов је да мера у питању конституише „предност“ у смислу члана I:1. ГАТТ-а за једну или више држава чланица СТО; други је услов да се ради о „сличним“ производима (е.
„like products“); трећи услов је да „предност“ у смислу члана I:1. ГАТТ-а
није „одмах и безусловно“ (е. „immidiately and unconditionally“) одобрена
свим сличним производима из пореклом из или намењених државама чланицама. Садржину и домет примене ових услова, као и њихов међусобни
однос, одређују панели и Апелационо тело СТО, у складу са околностима
конкретног случаја.
Кључне речи: Светска трговинска организација, начело највећег повлашћења, начело недискриминације, Општи споразум о
царинама и трговини – ГАТТ 1994, критеријум „сличности“ производа.
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I Општа разматрања
Начело највећег повлашћења (е. „Most Favoured Nation Treatment“;
даље и: „МФН“), као еманација начела недискриминаторног третмана,
препознато је као кључна претпоставка (заједно са начелом националног третмана), установљавање мултилатералног трговинског система.1
Не изненађује, стога, што је већ у члану I: 1 Општег споразума о
царинама и трговини (ГАТТ 1947), било предвиђено да
„у вези са царинама и другим дажбинама било које врсте које се
намећу на увозу или извозу или се наплаћују на међународни трансфер
средстава намењених за плаћање увоза или извоза, и у вези са начином
утврђивања ових дажбина, као и са свим правилима и формалностима у вези са увозом и извозом, као и на сва питања која су предмет
регулисања у ставовима 2 и 4 става III,2 све предности, погодности,
повластице или изузећа које једна страна уговорница одобрава ма којем
производу пореклом из или намењеном другој земљи, биће одмах и безусловно одобрени сличном производу који је пореклом из или намењен
територији свих осталих страна уговорница“.
Начело највећег повлашћења дефинисано је и у Општем споразуму о трговини услугама (чл. II), као и појединим „обухваћеним
споразумима“.3 Суштинске карактеристике самог начела и претпоставке
1

2
3
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О начелу највећег повлашћења као принципу Међународног трговинског права
видети више у: Радомир Ђуровић, Александар Ћирић, Међународно трговинско
право – општи део, Ниш, 2005; Радован Вукадиновић, Витомир Поповић, Међународно пословно право, Бања Лука-Крагујевац, 2005.
Ради се о одредбама којима се уређује деловање начела националног третмана.
Тако, члан II:1 ГАТС-а забрањује дискриминацију између сличних услуга и пружалаца сличних услуга из различитих држава, предвиђајући да „у односу на све
мере обуваћене овим Споразумом, свака Чланица ће одобрити услугама и пружаоцима услуга било које друге Чланице, одмах и безусловно, третман не мање повољан
од третмана који одобрава сличним услугама и пружаоцима услуга било које друге
државе“. Члан 2. 1. Споразума о техничким препрекама за трговину (е. Agreement on
Technical Barriers to Trade; ТБТ споразум; http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17tbt.doc), предвиђа да ће државе чланице осигурати да се, у погледу техничких прописа, производима који се увозе са територије било које чланице одобри третман
који није неповољнији од третмана који се одобрава сличним производима националног порекла и сличним производма који су пореклом из било које друге
земље; члан 2. 3. Споразума о примени санитарних и фитосанитарних мера (е. The
WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures – СПС споразум; http://www.worldtradelaw.net/uragreements/spsagreement.pdf), предвиђа да ће
државе чланице „осигурати да њихове санитарне и фитосанитарне мере не доводе до арбитрарне и неоправдане дискриминације између држава чланица у истим или сличним условима, укључујући дискриминацију између њихове сопствене
територије и територије осталих чланица. Санитарне и фитосанитарне мере
неће се примењивати на начин који би представљао прикривено ограничавање
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његове примене резултат су његовог деловања у систему ГАТТ-а 1947.
Стога ће у наставку бити дата анализа деловања МФН начела као принципа Општег споразума о царинама у трговини.

II Начело највећег повлашћења у систему ГАТТ-а 1994
Принцип највећег повлашћења садржан у члану I:1 ГАТТ-а један је
од стубова на којима почива Светска трговинска организација и мултилатерални трговински систем који она инстититуционално отелотворује.4
Од доследности у примени МФН начела зависи и успех СТО/ГАТТ система као глобалног регулаторног оквира за трговину робом.5
У пракси, међутим, највећи број држава учествује у интеграционим процесима манифестованим у форми међународних (мултилатералних, регионалних) споразума, и неретко праћених установљавањем
одговарајућег институционалног оквира.6 Чињеница постојања вели-

4

5

6

међународне трговине“ (о садржини теста који су панели и Апелационо тело конструисали у циљу установљавања да ли је прекршено правило из члана 2. 3. СПС,
видети извештај Апелационог тела у спору „Australia-Salmon“, http://docsonline.wto.
org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/WT/DS/18ABR.DOC, § 251).
Обавезу поштовања МФН начела или обезбеђења третмана блиског оном који
се МФН начелом гарантује, садрже и друге одредбе ГАТТ-а: члан III:7 (забрањује
државама чланицама да прописе о мешању, трансформацији или коришћењу производа у одређеним количинама и сразмерама примењују на начин којим се те количине или сразмере расподељују између „спољних извора снабдевања“); члан V:5
(држава чланица обавезна је да, у погледу транзитних дажбина, прописа и формалности, промету робе у транзиту пореклом из или опредељењем ка територији
сваке друге стране уговорнице одобри не мање повољан третман од третмана који
одобрава промету у транзиту пореклом из или опредељењем у било коју трећу
земљу); члан IX:1 (у погледу прописа о означавању и ознака порекла свака страна
уговорница ће производима са територије других страна уговорница одобравати
третман који неће бити мање повољан од третмана који се одобрава сличним производима било које треће земље); члан XIII:1 (забрањује се дискриминаторна примена квантитативних ограничења); члан XVII (обавеза држава да, уколико оснују
или задрже државно предузеће, односно ако одобре повластицу каквом другом
предузећу, поштује принцип недискриминације предвиђен ГАТТ-ом у погледу примене правних правила и административних мера које се односе на увоз или извоз
приватноправних економских оператера).
Овакав став у погледу карактера и значаја МФН начела у систему ГАТТ-а, и шире
за ефикасност остваривања циљева Светске трговинске организације, контатовали
су и панели и Апелационо тело. Видети: Appelate Body Report, „EC-Tariff Preferences“,
http://www.worldtradelaw.net/reports/wtoab/ec-preferences(ab).pdf, § 101; Апелационо
тело упутило је на своје извештаје у спору „Canada – Autos“, http://www.worldtradelaw.net/reports/wtoab/canada-autos(ab).pdf, §69 и „US-Section 211 Appropriations Act“,
http://www.wto.org/english/tratop_E/dispu_e/cases_e/ds176_e.htm, § 297.
До данас је СТО регистровала и примила обавештење о постојању 330 трговинских споразума, од којих је нотификација за њих 206 била достављена приликом
настанка СТО, јануара 1995. Јануара 2009. године СТО је у функцију ставила базу
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ког броја различитих споразума о зони слободне трговине, царинским
унијама и других преференцијалних уговорних аранжмана указује на
могући закључак да је примена овог начела пре изузетак него правило.
Ово је констатовано у Извештају консултативног борда СТО у коме је
анализиран будући развој Светске трговинске организације.7 За мрежу билатералних, мултилатералних и других споразума о царинским
унијама, економским интеграцијама или зонама слободне трговине, у
Извештају се користи термин „Spaghetti bowl“. Овај термин је прихваћен у
академској заједници као генерични појам под који се подводе различите
форме тзв. „ФТА“ споразума (е. Free Trade Agreements – ФТА). Без обзира на оваква мишљења, јасно је да је МФН начело неизоставни инструмент остваривања принципа слободне трговине и мултилатерализације
међународног трговинског система.8
Одредба члана I:1 ГАТТ-а која садржи обавезу поштовања начела највећег повлашћења, има се читати у кључу који је постављен правилом недискриминације: дакле, сви производи морају се третирати
једнако, без обзира на њихово порекло. Тиме се установљава једнакост
могућности за увоз или извоз робе из или у државе чланице СТО.
Забрана дискриминаторног поступања односи се и на de jure и на
de facto дискриминацију.9 De jure дискриминација спроводи се путем
мера које су засноване и примењују се према критеријуму порекла (е.
origin based measures); de facto дискриминација обухвата неравноправан
третман до кога долази применом мера које се prima facie сматрају неутралним у погледу порекла (е. origin neutral measures), али имају фактичко дискриминаторно дејство. Ове мере се, дакле, мада на први поглед неутралне у односу на порекло, имају сматрати дискриминаторним
уколико панели или Апелационо тело СТО,10 у светлу свих околности,

7

8

9
10
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базу регионалних трговинских споразума. База је доступна на адреси: http://rtais.
wto.org/?lang=1.
Пуни назив Извештаја је „The Future of WTO: Addressing Institutional Challenges in the
New Millenium, Report by the Consultative Board to the Director General“, WTО 2004. У
академској терминологији Извештај се назива „Sutherland report“ по Петеру Сатрленду, председавајућем консултативног борда СТО. Видети: http://www.wto.org/
english/thewto_e/10anniv_e/future_wto_e.pdf, пар. 60.
О мултилатерализацији права и обавеза држава чланица у систему права Светске
трговинске организације видети више у: Предраг Цветковић, „О праву Светске
трговинске организације: асиметрија права и обавеза као кључна детерминанта“,
Теме, Ниш, Универзитет, бр. 2(2009), стр. 493–509.
Слична ситуација у погледу домена забране дискриминације присутна је и у другим
областима међународних економских односа попут права страних инвестиција.
Систем решавања спорова у оквиру Светске трговинске организације, установљен
је документом под називом „Understanding on Rules and Procedures Governing the
Settlement of Disputes“ (у даљем тексту ДСУ). Решавање спорова у оквиру СТО
реализује се кроз три институције: а) орган за решавање спорова (е. Dispute
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установе да је њихов ефекат дискриминаторан. Панели и Апелационо
тело одбацивали су тврдње држава чланица да одређена мера, с обзиром да је prima facie „неутрална у односу на порекло“, не може да буде
подведена под забрану кршења МФН третмана установљену чланом I:1
ГАТТ-а. Аргумент овог одбацивања било је установљавање постојања
фактичког вишег нивоа могућности привредних субјеката из одређених
држава за трговину, у компарацији са привредним субјектима из других, неповлашћених држава (de facto дискриминација).11 Наведена примена забране дискриминације из члана I:1 ГАТТ-а и на случајеве de facto
дискриминације присутна је и у извештајима панела у тзв. „ГАТТ“ери.12
Из одредбе члана I:1 ГАТТ-а, могу се апстраховати три услова
чије је кумулативно испуњење неопходно да би се сматрало да постоји
кршење обавезе поштовања начела највећег повлашћења, у контексту
и функцији коју има у Општем споразуму о царинама и трговини.
Први услов је да мера у питању конституише „предност“ у смислу члана I:1 ГАТТ-а, други је услов да се ради о „сличним“ производима (е.
„like products“) и трећи услов је да „предност“ у смислу члана I:1 ГАТТ-а
није „одмах и безусловно“ (е. „immidiately and unconditionally“) одобрена
свим сличним производима из пореклом из или намењених државама
чланицама.

11

12

Settlement Body – даље и: ДСБ); б) панеле (даље и: „ДСБ панели“; в) Апелационо тело.
Више о поступку решавања спорова у оквиру СТО видети у: Предраг Цветковић,
„Систем решавања спорова у оквиру Светске трговинске организације“, Право и
привреда, бр. 5–8/2006, стр. 713–727. Пун текст извештаја панела и Апелационог
тела по критеријуму каталогизације спора, хронологији или држави учесници у
спору доступни су на: http://www.wto.org/english/tratop_E/dispu_e/dispu_status_e.htm.
Овај аргумент изнела је Канада у спору „Canada-Autos“. Апелационо тело је
потврдило став Панела о неодрживости наведеног става Канаде. Предмет спора
је била мера којом Канада утврђује изузетак од примене увозних дажбина за
увознике моторних возила, произведених од стране тачно одређених предузећа.
Мера у питању повлашћивала је произвођаче који имају склопљен уговор са
одређеним произвођачем из Канаде. Формално, мера није садржала ограничења
примене везана за порекло произвођача. У пракси, међутим, ова је мера довела
до дискриминације у корист произвођача моторних возила из малог броја земаља,
односно произвођача који имају закључене споразуме о кооперацији са подобним
увозником/произвођачем из Канаде. Видети: Appelate Body Report, „Canada– Autos“,
§ 78.
У спору „EEC-Imports of Beef“ ГАТТ панел је сматрао да уредба ЕЗ којом се
суспензија увозних дажбина везује за достављање сертификата о аутентичности
јесте неконзистентна са обавезом МФН из члана I:1 (тада) ГАТТ-а 1947. Налаз о
неконзистентности резултат је сазнања да је једино тело овлашћено да издаје такве
сертификате извесна агенција из Сједињених Америчких Држава. Видети: GATT
Panel Report, „EEC-Imports of Beef from Canada“, Report of the Panel adopted on 10
March 1981), http://www.worldtradelaw.net/reports/gattpanels/eecbeef.pdf, § 4.2. и 4. 3.
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1. Услов „предности“ коју конституише мера у питању
„Предност“ коју конституише мера чија се сагласност са обавезом поштовања МФН третмана може бити остварена широком палетом
мера:
– царинским и другим дажбинама наметнутим на увоз или извоз
(на пример, конзуларне таксе);
– надокнадама у вези са извозом или увозом (нпр. надокнада која
се плаћа за обавезну проверу квалитета);
– накнадама за прекогранични трансфер средстава плаћања;
– избором и применом одређених метода за утврђивање структуре и висине царинских и других надокнада (нпр. метод
утврђивања основа за обрачун надокнада);
– установљавањем и спровођењем формалности и процедура у
вези са увозом и извозом;
– прописивањем и спровођењем фискалних прописа којим се
намећу одређени порези или друга пореска давања и надокнаде
на унутрашњем тржишту (ово је питање уређено чланом III:2
ГАТТ-а на који члан I:1 упућује);
– законима, подзаконским актима и другим захтевима који се
односе на продају, пуштање у промет, куповину, транспорт,
дистрибуцију и коришћење ових производа на унтрашњем
тржишту (правни режим ових мера уређен је чланом III:4
ГАТТ-а на који члан I:1 такође упућује).
Екстензивно тумачење „предности“ као услова за постојање
кршења обавезе гарантовања недискриминаторног третмана из члана
I:1 ГАТТ-а, јавља се у одлукама панела из „пре-СТО“ ере, односно у тзв.
„ГАТТ“ ери. ГАТТ панел који је поступао у спору „US-MFN Footwear“,
сматрао је да установљени правни режим и процедура за спровођење
компензаторних мера, представљају мере које су „у вези са увозом“ у
смислу члана I:1. ГАТТ-а.13 Такође, ГАТТ панел у спору „US-Customs User
Fee“ утврдио је да „надокнада за стављање робе у промет“ (е. merchandise
processing fee)14 има карактер „надокнаде у вези са увозом“. Стога било
које ослобађање или изузимање од плаћања ове надокнаде спада у
„предности, привилегије и имунитете“ који морају бити без одлагања
13
14
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Видети: GATT Panel Report, US-MFN Footwear, http://www.worldtradelaw.net/reports/
gattpanels/uscvdfootwearII.pdf, § 6.8.
Реч је о дажбини коју су САД увеле 1986. и која се наплаћује за сву страну робу,
без обзира да ли је њен увоз слободан или није. Ова дажбина износи 0, 21% од
„комерцијалне вредности“ карга. Минимална износ износи 25$ а максимум је 485$.
https://www.tradeprism.com/library/help/glossary/m.shtm.
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и безусловно бити одобрени другим државама (тада) уговорницама у
смислу члана I:1 ГАТТ-а.15
Подршка овако широком дефинисању мера кроз које се може
остварити „предност“ једног над другим производима противно члану
I:1 ГАТТ-а, стигла је и од стране панела и Апелационог тела. При томе је
важно додати да листа мера подобних да обезбеде „предност“ одређеној
роби није лимитирана, односно да и друге мере које испуњавају услове из члана I:1, а које се могу јавити у еволуцији трговинског система
и улоге држава у међународном промету, могу потпасти под наведену
одредбу ГАТТ-а.16
У „СТО“ ери, државе су покушавале да ограниче домен примене
члана I:1 ГАТТ-а, уз аргумент да нису изричито наведене у члану I:1.
Тако је Европска заједница, у спору „EC-Bananas III“, у поступку пред
Апелационим телом изнела став да је Панел погрешно интерпретирао
поље примене члана I:1, подводећи под његово дејство и тзв. „правила
о активности“ (е. activity function rules) установљена оспореном мером.17
Како ова правила о активности утичу на обим и структуру алокације
дозвола за увоз банана, Панел је сматрао оправданим да ове захтеве
испитује у светлу њихове усаглашености са захтевима члана I:1 ГАТТ-а.
Налаз Панела, који је подржало и Апелационо тело, био је да процедурални и административни захтеви постављени увозницима из трећих
држава, које нису и тзв. „АЦП“ државе, јесу строжи и обухватнији од
захева који се постављају земљама Африке, Кариба и Пацифика (АЦП
државе). Имајући ово у виду, а полазећи и од традиције „ГАТТ“ ере и
екстензивног тумачења појма „предности“ у пракси тадашњих панела,18
Апелационо тело сложило се са панелом да оспорена мера јесте подобна
да створи предност у смислу члана I:1 ГАТТ-а.
Екстензивно тумачење појма „предности“ у смислу члана I:1
ГАТТ-а такође је јасно аргументовано у извештају Апелационог тела
које је поступало у спору „Canada-Autos“. У овом Извештају наведено
је да формулација „све предности“ (а не неке предности; е. any, not some
advantage) која се односи на мере које се имају суспумирати под члан
I:1, као и обавеза безусловног и промптног одобравања тих предности
„свим државама чланицама“ (а не неким државама чланицама), сугери15
16
17
18

Видети: GATT Panel Report, US-Customs User Fee, http://www.worldtradelaw.net/reports/
gattpanels/uscususerfee.pdf, § 122.
Видети: Appelate Body Reports, EC-Bananas III, http://www.worldtradelaw.net/reports/
wtoab/ec-bananas(ab).pdf, §190.
Оспорена мера тицала се режима Европске заједнице у погледу увоза, дистрибуције
и продаје банана, установљеног Уредбом из 1993. године.
Панел и Апелационо тело позвали су се на став ГАТТ Панела у спору „United StatesMFN Footwear“.
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ше да се израз „предности, привилегије и имунитети“ из члана I:1 Општег споразума о царинама и трговини има тумачити екстензивно.19
Поље примене члана I:1 ГАТТ-а обухвата не само предности које
су дате државама чланицама СТО, већ и оне које је поједина држава чланица доделила земљама које нису чланице Светске трговинске
организације. Tertium comparationis, дакле, није ограничен на повластице
и имунитете који су додељени само државама чланицама СТО. С обзиром да међусобна трговина држава чланица СТО обухвата више од 95%
Светске трговине, те да су економски најснажније државе (осим Русије)
земље чланице Светске трговинске организације, овај аспект примене
МФН начела остаће мање значајан него што је то био у прошлости.

2. Услов „сличности“ производа који уживају предност и
производа у односу на које се предност установљава
Члан I:1 ГАТТ-а ограничава примену начела највећег повлашћења
на предности установљене мерама које се односе на „сличне“ производе: безусловно и промптно проширивање примене тих мера као обавеза
државе која је одређену меру донела, важи само у односу на производе
„сличне“ онима на које се односи мера у питању. Принцип МФН третмана се, дакле, примењује као санкција само у односу на дискриминацију
„сличних“ производа.
Питање „сличности“ (е. likeness) није изричито дефинисано
ГАТТ-ом, нити неким других споразумом из система СТО (мада се јавља
и у другим споразумима, попут Споразума о анти-дампингу, Споразуму
о субвенцијама и компензаторним мерама и у Споразуму о заштитним
мерама).20
Прва би опција, свакако, била да се израз „слични производи“ интерпретира литерарно, тако да се сличним сматрају производи са идентичним или блиским карактеристикама. Међутим, језичко
тумачење оставља простора за еклектицизам или „празне ходове“ у
интерпретацији, што је констатовало и Апелационо тело.21
Да би се горе описане тешкоће избегле, Апелационо тело је својом
праксом установило да тумачење садржине и конкретне примене концепта „сличног“ производа зависи од одговора на три питања:
19
20

21
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Видети: Appelate Body Report, „Canada-Autos“, § 79.
Видети: Peter Van den Bossche, The Law and Policy of the World Trade Organization:
Text Cases and Materials, Second Edition, Cambridge University Press, 2008, стр. 517–
518; 578–579; 679–680. Критеријум „сличних“ производа примењује се и другим
члановима ГАТТ-а (чл. II:2а; III:2; III:4; VI:1а; IX:1; XI:2c; XIII:1; XVI:4; XIX:1).
Видети: Appelate Body Report, „Canada-Aircraft“, § 153.
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1) које карактеристике или квалитети су важни у процењивању
сличности;
2) до ког степена или до које мере производи треба да деле квалитет или карактеристике да би се сматрали „сличним производима“ (начелно гледано, термин „слично“ обухвата различите
степене од „сличности“ до идентичности);
3) из које перспективе би требало да се процењује „сличност“ (на
пример, коначни потрошачи могу имати различито гледиште у
погледу „сличности“ производа у односу на произвођаче).22
Одговори на ова питања ће у конкретним случајевима бити
различити. Ова чињеница на одговарајући је начин формулисана у
извештају Апелационог тела у спору „Japan-Alcoholic Beverages II“. Апелационо је тело илустровало могуће разлике у интерпретацији израза
„слични“ производи у контексту различитих одредби СТО споразума,
упоређујући овај израз у погледу примене и тумачења, са хармоником:
„Дејство услова сличности шири се и сужава у зависности од контекста конкретне одредбе у којој се израз ‘слични производи’ налази,
као и од околности спора у питању.“23
У „ГАТТ“-ери, значење фразе „слични производи“ било је предмет
више различитих спорова.24 Пример начина на који се тумачила садржина овог израза јесте анализа ГАТТ панела у спору „Spain-Unroasted
22

23

24

Видети: Appelate Body Report, „EC-Asbestost“, http://www.worldtradelaw.net/reports/
wtoab/ec-asbestos(ab).pdf, § 92. у овом случају концепт „сличних производа“ испитиван је у светлу примене члана III:4. ГАТТ-а. Европска заједница тражила је од
Апелационог тела да оповргне налаз Панела да су азбестна влакна (е. chrysotile
asbestos fibres) производи слични поливинилском алкохолу (е. polyvinyl alcohol –
PVA), целулози и стакленим влакнима (у наставку Извештаја означени као ПЦГ
влакна – PCG fibres). Апелационо је тело сматрало да Канада као тужилац није
доказала сличност између азбеста и ПЦГ влакана, те сличност између производа базираних на цементу са додацима азбеста, са једне, и оних који садрже ПЦГ
влакна, са друге стране. Апелационо тело анализирало је постојање конкурентског
односа између производа као важан фактор у дефинисању сличности у контексту
члана III:4 ГАТТ-а. У складу са горе наведеним, Апелационо је тело сматрало да
нема услова за примену члана III:4 јер производи нису слични. Један панелиста
издвојио је мишљење, сложивши се са закључком али уз другу аргументацију (е.
concurring opinion).
Видети: Appelate Body Report, „Japan-Alcoholic Beverages II“, http://www.worldtradelaw.
net/reports/wtoab/japan-alcohol(ab).pdf, стр. 21. Апелационо тело заложило се да
примена израза „слични производи“ (у конкретном спору у контексту члана III:2
ГАТТ-а) има тумачити уже. Такође је сматрало да позитиван став Панела о томе да
ли су јапански саки и руска водка слични производи у смислу члана III:2, није од
суштинског значаја за решавање спора у питању.
Видети нпр: GATT Panel Report, „EEC-Animal Feed Proteins“, http://www.worldtradelaw.
net/reports/gattpanels/eecproteins.pdf, § 4.2.
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Coffee“. 25 Предмет спора било је да ли различити типови непржене кафе
(е. Columbian mild, Other mild, Unwashed Arabica, Robusta) јесу слични
производи унутар значења члана I: 1. Шпанија, наиме, није примењивала
царину на кафу марке Columbia Mild и Other Mild, док је царину од 7%
примењива на остала три типа два типа непржене кафе. Бразил, који је
углавном извозио „непречишћену Арабику“ (Unwashed Arabica), тврдио
је да је мера Шпаније у несагласности са захтевом поштовања МФН
третмана из члана I:1 (тада) ГАТТ-а 1947.
Панел у овом спору је као релевантне за одлучивање о сличности производа навео следеће критеријуме: карактеристике производа;
крајњу намену производа; и царински режим других држава уговорница у односу за ове производе.
Након испитивања, Панел је закључио да,
„у односу на карактеристике производа, аргументи за разликовање
типова кафе односе се на органолептичке разлике које су последице разлике у географском пореклу, методу култивисања, процесуирања зрна и
генетских фактора. Панел није сматрао да су такве разлике довољне да
би оправдале различит третман и посебне позиције у царинској тарифи;
крајњи потрошачи кафу сматрају јединственим производом са
потпуно дефинисаним карактеристикама;
ниједна друга држава уговорница не примењује царински режим у
односу на непржену, недекофеизинирану кафу на такав начин да различити типови кафе буду подведени прод различите тарифне бројеве“.
У светлу горе наведеног, Панел је закључио да би „непржена, недекофеизинирана кафа и зреневље кафе, наведене у Царинској тарифи
Краљевине Шпаније, требало да се сматрају сличним производима у
смислу члана I:1 ГАТТ-а“.26
Овакав став, уз ставове панела и Апелационих тела који су интерпретирали одредбе члана III:2 и III:4 ГАТТ-а (с обзиром да је њихова
пракса у односу на примену члана I:1 ГАТТ-а сиромашна), указује да
тумачење израза „слични производи“, за сврху примене начела највећег
25
26
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Видети: GATT Panel Report, „Spain-Unroasted Coffee“, http://www.worldtradelaw.net/
reports/gattpanels/spaincoffee.pdf.
Видети: GATT Panel Report, „Spain-Unroasted Coffee“, § 4.6.–4.9. Има и другачијих
примера. У спору „EEC-Animal Feed Proteins“, ГАТТ панел одлучио је да се, на бази
фактора попут тарифне позиције и различите царинске стопе, потом разлике у
садржини протеина те различитог нивоа одређених састојака протеина (састојака
биљног, животинског или синтетичког порекла), протеини који су били предмет
спора не могу сматрати сличним производима у смкислу члана I и члана III ГАТТ-а
1947. Видети: GATT Panel Report, „EEC-Measures on Animal Feed Proteins“, http://www.
worldtradelaw.net/reports/gattpanels/eecproteins.pdf, § 4.2.
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повлашћења у смислу члана I:1 ГАТТ-а, остаје у пољу креативности и
дискреције панелиста и чланова Апелационог тела и њиховог виђења
овог питања. При томе им идеје и концепти дати у извештајима панела и Апелационог тела у споровима, пре свега EC-Asbestos у „СТО“-ери,
односно Spain-Unroasted Coffee у „ГАТТ“-ери, могу бити значајан водич.

3. Услов да предност није дата „без одлагања и безусловно“
Трећи услов чије испуњење захтева члан I:1 ГАТТ-а као услов
установљавања непоштовања начела МФН третмана, јесте да предност
коју је држава чланица СТО дала увозу из било које друге државе чланице није одмах (без одлагања) и безусловно призната увозу који потиче из било које друге државе чланице.27
Држава чланица крши члан I:1 ГАТТ-а о обавези признања третмана највећег повлашћења увек када предност која је дата једној држави
чланици јесте предмет условљавања путем захтева за противпрестацију
упућеног другој држави чланици која тражи признање такве предности.
Признање повластице не сме бити условљено карактеристикама држава
чланица, садржином њихових легислатива или захтевом да се држава
која повластицу тражи понаша на одређени начин.
Описани захтев био је предмет анализе још у почетној фази
„ГАТТ“-ере, у спору из 1952. године, Belgium-Family Allowances, који се
тицао примене МФН третмана у односу на одредбу права Краљевине
Белгије о давању пореских олакшица државама чији је систем обрачуна и доделе породичних надокнада једнак оном који важи у Белгији.
ГАТТ панел сматрао је да наведена одредба представља кршење обавезе Белгије да обезбеди примену начела највећег повлашћења за друге
државе уговорнице ГАТТ-а 1947: њоме се државе дискриминишу према
томе да ли је њихов систем породичних надокнада истоветан ономе који
важи у Белгији. Тиме се давање пореских олакшица чини зависним од
одређених услова што је противно захтеву из члана I:1 ГАТТ-а 1947.28
У „СТО“-ери („пост-1994. ери“), пример интерпретације која је
конзистентна са интерпретацијом ГАТТ панела у спору Belgium-Familly
Alowances, јесте став Панела у спору Indonesia-Autos. Панел који је по27

28

Исти захтев односи се и на једнак третман извоза (примена сваке повластице дате
за извоз у било коју другу државу чланицу мора бити одмах и безусловно проширена на извоз у друге државе чланице). Из логичних разлога (интерес сваке државе
је да остварује суфицит у платном билансу), овај захтев ретко је предмет спора.
Видети: GATT Panel Report, „Belgium-Family Allowances“, http://www.worldtradelaw.net/
reports/gattpanels/belgianfamilyallowances.pdf, пар. 3. Тужиоци у спору били су Данска
и Норвешка. Тужиоци су тражили безусловну примену повластица које су важиле
за Француску, Италију, Шведску, Луксембург, Холандију и Велику Британију.
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ступао у овом спору анализирао је повластице у форми царинских
олакшица на делове и компоненте које се увозе. Добијање ових повластица условљено је захтевом да ти делови буду коришћени искључиво
за производњу тзв „националног возила“ из „Националног аутомобилског програма“. Услове за добијање ових повластица оспорио је Јапан,
као кршење одредби члана I:1 ГАТТ-а у делу који захтева безусловно
проширивање примене тих повластица на друге државе чланице. Панел је сматрао да условљавање добијања повластица на напред наведени
начин суштински њихову примену ограничава на компанију из Кореје,
која производи тзв. „национално возило“. Панел је такође сматрао да
кршење МФН начела представља и чињеница додатног условљавања
добијања повластица постојањем одређеног нивоа домаћег учешћа
(25%) у произведеном аутомобилу.29
Пракса панела и Апелационог тела, међутим, указује на тенденцију
да се услов „безусловног“ проширивања повластица додељених једној
држави чланици СТО као критеријум чије испуњење значи да је држава
испунила своју обавезу недискриминације из члана I:1 ГАТТ-а, тумачи
на начин који дозвољава држави чланици да постави одређене услове
коришћења повластица, а да се при томе не сматра увек да се ради о
понашању које је неконзистентно са одредбом наведеног члана. Пример оваквог тумачења јесте став Панела у спору Canada-Autos, према
коме се термин „безусловно“ има интерпретирати у светлу чињенице
да ли услов чија се конзистентност са чланом I:1 ГАТТ-а испитује, јесте
заснован на критеријуму порекла производа. Другим речима, сама
чињеница да је проширење повластице везано за одређени услов не значи пер се да се тиме крши обавеза МФН третмана из члана I:1 ГАТТ-а
(карактер per se кршења обавезе из члана I:1 ГАТТ-а самим увођењем
одређеног услова за повластицу био је став Јапана, тужиоца у спору).
Стога је став Панела био да је сврха члана I:1 да осигура безусловност
у смислу да повластица не сме да буде условљена дискриминацијом у
односу на порекло (а цонтрарио, уколико повластица није условљена
пореклом производа, већ неким другим захтевом, она би се могла сматрати дозвољеном).30 У конкретном случају, Панел је сматрао да се по29

30
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Видети: Panel Report, „Indonesia Autos“, http://www.worldtradelaw.net/reports/wtopanels/
indonesia-autos(panel).pdf, § 14.146. Панел се при томе позвао на Извештај ГАТТ панела у спору Belgium-Family Allowances. Панел је сматрао да се овом мером крши
и одредба члана 2.1. Споразума о инвестиционим мерама везаним за трговину (е.
Trade Relate Investment Measures Agreement – TRIMS). Захтев локалног учешћа (е.
Local Content Requirement) чест је и у националним инвестиционим законодавствима, као један је од видова захтева са карактером „услови учинка“ инвестиције које
држава домаћин поставља страном инвеститору као услов за добијање права на
инвестирање.
Видети: Panel Report, „Canada-Autos“, http://www.worldtradelaw.net/reports/wtopanels/
canada-autos(panel).pdf, § 10.23.
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властице које је Канада дала не могу се сматрати неконзистентним са
чланом I:1 ГАТТ-а само на основу чињенице да су условљене захтевима
који се не односе на сам производ, без додатног испитивања да ли се
тиме врши дискриминација у односу на сличне производе различитог
порекла. Чињеница да је примена повластица везана за одређени услов
не имплицира аутоматски да је тиме учињена дискриминација у односу
на порекло увезеног производа.31 Овај став Панела није био предмет
поступка пред Апелационим телом.32
Додатно разјашњење у погледу карактера услова „безусловности“
из члана I:1 ГАТТ-а 1994. уследило је од стране Панела који је поступао
у спору EC-Tariff preferences. Разматрајући да ли мера садржана у Општој
шеми преференцијала, а којом се одређеним државама са проблемима
везаним за производњу и кријумчарење дрога додељују одређене повластице, Панел је одбио став Европске заједнице да се термин „безусловно“ има тумачити само у смислу да се за повластицу „не тражи
компензација“, те да стога условљавање примене олакшица из „Аранжмана о наркотицима“ (којим се примењује Општа шема преференцијала
ЕУ) само у односу на државе које имају проблеме у вези са производњом
и кријумчарењем наркотика, није супротно захтеву „безусловности“ из
члана I:1 ГАТТ-а 1994 (с обзиром да услов није „компензација“). Став
Панела био је да се термин „безусловности“ има тумачити у складу са
његовим уобичајеним значењем; у конкретном случају, „безусловност“
повластице значи да она није „ограничена било којим условом“.33 Стога
су повластице утврђене „Споразумом о наркотицима“ сматране неконзистентним са чланом I:1 ГАТТ-а, због непоштовања захтева „безусловности повластице“.34
Наведени став Панела у спору EC-Tariff Preferences није био предмет апелационог поступка.35
Тенденција је, очигледно, да се захтев „безусловности“ проширења
примене повластице (дате једној држави) на друге државе чланице,
утврђен чланом I:1 ГАТТ-а, тумачи шире, дакле не само као одуство
31
32
33

34
35

Видети: ibidem, § 10.24.
Видети: Report of the Appellate Body, „Canada-Autos“, http://www.worldtradelaw.net/
reports/wtoab/canada-autos(ab).pdf, § 76.
При томе се Панел позвао на литерарно тумачење значења „безусловно“ (е. „unconditionally“) уз цитирање релевантне одреднице из The Oxford English Dictionary,
4th Edition, стр. 3645. Видети: Panel Report, „EC-Tariff Preferences“, http://www.
worldtradelaw.net/reports/wtopanels/ec-preferences(panel).pdf, § 7.59, напомена 288 на
страни 116.
Видети: Panel Report, „EC-Tariff Preferences“, http://www.worldtradelaw.net/reports/
wtopanels/ec-preferences(panel).pdf, § 7.59–7.60.
Видети: Appellate Body Report, „EC-Tariff Preferences“, http://www.worldtradelaw.net/
reports/wtoab/ec-preferences(ab).pdf, напомена 259 на страни 51.
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компензације (што је потврдио Панел у спору EC-Tariff Preferences.
Овакав развој био би у у складу и са ставом о овом питању дефинисаним у споровима током „ГАТТ“-ере. Истовремено, штета је што ово
питање није било предмет анализе пред Апелациoним телом у споровима Canada-Autos и EC-Tariff Preferences: из горе наведеног произлази
да питање „безусловности“ као услова за усаглашеност повластице са
чланом I:1 ГАТТ-а, захтева даље разјашњавање, пре свега од стране Апелационог тела.

Predrag N. CVETKOVIĆ, PhD
Assistant Professor at the University of Niš Faculty of Law

THE MOST-FAVOURED NATION PRINCIPLE
IN THE WTO LAW: THE EXAMPLE OF THE
GATT ARTICLE I:1
Summary
The Most-Favoured Nation principle (hereinafter: “MFN”) defined in the
article I:1 of the General Agreement on Tariffs and Trade (hereinafter: “GATT”)
is the undisputable pillar of the World Trade Organization, as well of the multilateral trade system which WTO institutionally emanates. From the GATT
Article I:1 three cumulative conditions should be fulfilled in order to establish
the breach of MFN obligation. The first one is that the analyzed measure creates advantage, favour, privilege or immunity for the products of one or more
particular countries; the second one is that the products for which treatment is
compared are the “like products”); the third condition is that “advantage” is not
“immidiately and unconditionally” granted to all other WTO member states.
The establishment of the content, scope and effects of these conditions (in concrete circumstances) is the task of WTO panels and Appellate body.
Key words:
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ОБАВЕЗА ИСПОРУКЕ РОБЕ САОБРАЗНЕ СА
ПРИНУДНИМ ПРОПИСИМА ДРЖАВЕ
ОДРЕДИШТА У МЕЂУНАРОДНОЈ ТРГОВИНИ
Резиме
Питање обавезе продавца да испоручи робу саобразну са принудним
прописима државе одредишта није изричито регулисано Конвенцијом
Уједињених нација о уговорима о међународној продаји робе. Ипак, на
основу општих критеријумима за процену саобразности робе и правила тумачења Конвенције могуће је идентификовати ситуације и околности под којима ће обавеза поштовања принудних прописа државе
одредишта бити успостављена. У раду се испитују услови за ваљаност
експлицитног утврђивања ове обавезе, анализирају случајеви када ће се
обавеза сматрати имплицитно прихваћеном и разматрају ситуације
када усклађеност робе са принудним прописима државе одредишта чини
део њене посебне сврхе. На крају, аутор покушава да оцени који би начин предвиђања обавезе испоруке робе саобразне са принудним прописима државе одредишта био најприхватљивији за обе стране у уговорном
односу.
Кључне речи: Бечка конвенција, обавезе продавца, саобразност робе,
принудни прописи.
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I Уводна разматрања и постављање проблема
Конвенција Уједињених нација о уговорима о међународној продаји
робе (у даљем тексту: Бечка конвенција или Конвенција) представља
до сада најзначајнији и најуспешнији инструмент унификације међународног трговинског права.1 Највећа предност Конвенције огледа се
у успостављању широко прихватљивог једнообразног правног режима
међународне продаје робе, чиме је регулисање међународне трговине у
великој мери измештено из сфере примене националних права, која су
својим различитим (и најчешће неусклађеним) решењима представљала
велику препреку прекограничном промету робе.2 Осим тога, Конвенција је утицала и на бројне касније кораке ка даљој унификацији и
хармонизацији трговинског и облигационог права.3
Ипак, иако с правом хваљена као „вероватно највеће правно достигнуће на пољу хармонизације трговинског права“,4 Бечка конвенција
1

2

3

4
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На дан 11. априла 2010. године, тачно 30 година након потписивања, Бечка
конвенција је бројала 74 државе чланице, међу којима су и неке најзначајније
трговинске силе: Сједињене Америчке Државе, Русија, Кина и, од недавно, Јапан.
Социјалистичка Федеративна Република Југославија је била међу државама које су
Конвенцију потписале одмах након изгласавања на дипломатској конференцији у
Бечу 11. априла 1980. године и ратификовала четири године касније, 27. децембра
1984. године (Сл. лист СФРЈ – Међународни уговори, бр 10–1/84 од 31. децембра
1984. године). СФРЈ је тиме постала једна од првих једанаест држава које су својом
ратификацијом омогућиле да Конвенција ступи на снагу 1. јануара 1988. године.
Влада СРЈ је 12. марта 2001. године упутила секретаријату Комисије Уједињених
нација за међународно трговинско право (UNCITRAL) изјаву о сукцесији СРЈ
Бечкој конвенцији почевши од 27. априла 1992. године, дана од када је СРЈ постала
одговорна за своје међународне односе. Подаци доступни на веб-страни Комисије
УН за међународно трговинско право, http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_
texts/sale_goods/1980CISG_status.html.
Ипак, сходно члану 7 став 2 Конвенције, на питања из области уговора о међународној продаји робе која нису изричито уређена Бечком конвенцијом и која се
не могу решити применом општих начела Конвенције, примениће се право на
које упућују правила међународног приватног права. Ово се односи само на она
питања која су регулисана Конвенцијом (закључење уговора о продаји и права и
обавезе продавца и купца које проистичу из таквог уговора). Бечка конвенција се
не бави питањима пуноважности уговора и дејства које би уговор могао да има на
својину продате робе (члан 4 Конвенције). Више о томе, видети: М. Станивуковић,
„UNCITRAL-ова Конвенција о уговорима о међународној продаји робе и правила
међународног приватног права“, Право и привреда, 11–12/98, стр. 68–84.
Више о томе види: P. Schlechtriem, „Basic Structures and General Concepts of the CISG
as Models for a Harmonisation of the Law of Obligations“, Juridica International, 10/2005,
стр. 27–34.
J. M. Lookofsky, „Loose Ends and Contorts in International Sales: Problems in the
Harmonization of Private Law Rules“, American Journal of Comparative Law, 39/1991,
стр. 403.
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је, услед објективних ограничења сваког амбициозног покушаја глобалне унификације, бројна питања у вези са закључењем и извршењем уговора о међународној продаји робе оставила отвореним.5 Један од проблема који није изричито регулисан Бечком конвенцијом је и питање
обавезе продавца да испоручи робу саобразну са принудним прописима државе одредишта. Ово питање је од изузетне важности, јер саобразност робе са принудним прописима представља непосредан услов њене
употребљивости.6
Принудни прописи у смислу теме овог рада представљају норме
унутрашњег права које за предмет регулисања имају различите аспекте
заштите људи, животиња или животне средине (нпр. стандарди квалитета или правила везана за безбедност робе и заштиту јавног здравља)
или норме којима се успостављају одређене мере трговинске политике (нпр. посебни захтеви у погледу састава, квалитета и паковања робе
којима се условљава њен увоз или извоз). По својој правној природи,
принудни прописи представљају тзв. „норме непосредне примене“ које
самостално одређују свој територијални и материјални домашај независно од питања меродавног права, и које претендују да сачувају своју
применљивост и императивни карактер не само у чисто унутрашњим
већ и у односима са елементом иностраности.7
У контексту међународне трговине питање обавезе усклађивања
робе са принудним прописима се показује као нарочито комплексно.
Специфичности проблема испоруке робе саобразне са принудним
прописима у међународној трговини условљене су околношћу да код
међународне продаје продавац и купац имају седишта у различитим
државама, што потенцијално отвара проблем постојања различитих
принудних прописа у њиховим државама. У таквој ситуацији јавља се
дилема да ли треба поштовати све принудне прописе који у конкретном случају претендују да буду примењени, или треба дати предност
принудним прописима само једне од држава. Проблем може да буде
и још компликованији уколико се роба не производи (или у тренутку
закључења уговора не налази) у држави продавца и/или ако купац има
5
6

7

M. J. Bonell, „Introduction to the Convention“, у: Bianca-Bonell, Commentary on the
International Sales Law, Giuffrè, Милано, 1987, стр. 11.
Тако, на пример, сходно Уредби о увозу моторних возила (Службени гласник РС,
106/2005), у Републику Србију се могу увести (само) она моторна возила која су
произведена у складу са условима прописаним нормом „Euro 3“, осим уколико се ради о возилима која имају историјски или колекционарски значај, која су
„олдтајмери“ или која увозе примаоци донације и хуманитарне помоћи.
О нормама непосредне примене видети: Т. Варади, Б. Бордаш, Г. Кнежевић, В.
Павић, Међународно приватно право, 11. издање, Службени гласник, Београд,
2010, стр. 164–174, са даљим упућивањима.
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намеру да је даље извози, јер се тиме број држава чији принудни прописи конкуришу да буду примењени, или барем узети у обзир, повећава.
У овом раду покушаћемо да одговоримо на питање у којим
случајевима ће се сматрати да је продавац обавезан да поштује принудне прописе државе одредишта робе. Да би се ово питање расветлило,
потребно је најпре анализирати питање обавезе продавца да поштује
принудне прописе у светлу општих правила о саобразности робе (II),
а затим испитати ову обавезу са становишта изричите (III) и прећутне
уговорне обавезе (IV), као и њену подобност да буде елемент уобичајене
(V), односно посебне намене робе (VI).

II Проблем саобразности робе са принудним прописима
у контексту општих критеријума за оцену саобразности
предвиђених Бечком конвенцијом
Критеријуми за оцену саобразности робе садржани су у члану
35 Бечке конвенције. Руководеће начело ове норме је да се саобразност робе првенствено цени према одредбама купопродајног уговора.8
Продавац, дакле, има обавезу да испоручи робу у количини, квалитету и врсти који су предвиђени уговором и паковану или заштићену на
начин предвиђен уговором.9 Уколико странке нису ни изричито ни
прећутно одредиле квалитет робе или начин њеног паковања, или пак
уговорне одредбе у овом погледу нису довољне за утврђивање да ли је
услов саобразности испуњен, супсидијарно ће се применити објективни
критеријуми који предвиђају да ће се роба сматрати саобразном уколико је подобна за уобичајену, односно посебну намену (под условом да
је продавцу нарочита сврха изричито или прећутно стављена до знања
у време закључења уговора а купац се ослонио или је било разумно да
се ослони на продавчеву стручност и просуђивање), уколико је роба у
складу са узорком или моделом када се купопродаја обавља по узорку
или моделу и ако је роба у уобичајеном или одговарајућем паковању.10
Решење члана 35 Конвенције засновано је на принципијелном
опредељењу да је продавац дужан да задовољи оне захтеве у погледу
саобразности са којима је упознат и на чије испуњење може да утиче.11
8

9
10
11
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T. Neumann, „Features of Article 35 in the Vienna Convention: Equivalence, Burden
of Proof and Awareness“, Vindobona Journal of International Commercial Law and
Arbitration, 11/2007, стр. 81.
Члан 35 став 1 Бечке конвенције.
Члан 35 став 2 Бечке конвенције.
R. F. Henschel, „Conformity of Goods in International Sales Governed by Article 35
CISG: Caveat Venditor, Caveat Emptor and Contract Law as Background Law and as a
Competing Set of Rules“, Nordic Journal of Commercial Law, 1/2004, стр. 3.
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Сходно томе, познавање принудних прописа или било каквих специфичних стандарда се не претпоставља. Преовлађујући став правне теорије12
и судске праксе13 је да, уколико није уговорено другачије, продавац није
у обавези да поштује принудне прописе државе одредишта робе, већ
само стандарде који се примењују у његовој држави.14
Дакле, да би се успоставила обавеза продавца да испоручи робу
усклађену са принудним прописима државе одредишта потребно је да
такав посебан захтев квалитета буде на одговарајући начин предвиђен
купопродајним уговором. Као и сви остали критеријуми за оцену саобразности робе, обавеза усклађивања са принудним прописима одредишне државе може да буде уведена у уговор на три начина: изричито,
прећутно или путем предвиђања сврхе у коју ће роба бити употребљена.
Сваки од ових начина карактеришу одређене специфичности које је потребно детаљније анализирати.

III Саобразност робе са принудним прописима државе
одредишта као изричита уговорна обавеза
Јасно је да је најсигурнији начин обавезивања продавца да поштује
принудне прописе државе у којој ће роба бити коришћена експлицитно
уговарање такве обавезе. Поставља се, међутим, питање како треба да
буде формулисана продавчева обавеза поштовања принудних прописа
државе одредишта робе да би се сматрало да су је странке ваљано уговориле у смислу члана 35 став 1 Бечке конвенције.
Најмање спорно би свакако било енумеративно означење меродавних правних аката државе одредишта који садрже принудне прописе
чије се поштовање жели или инкорпорација релевантних делова њиховог
12

13

14

C. M. Bianca, „Article 35“, у: Bianca-Bonell, нав. дело, стр. 274; R. F. Henschel, The
Conformity of Goods in International Sales – An analysis of Article 35 in the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Forlaget Thomson,
Копенхаген, 2005, стр. 201.
Нарочито, одлука Савезног врховног суда Немачке (Bundesgerichtshof) од 8. априла
1995. године, доступна на адреси http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950308g3.html; одлука Окружног суда у Елвангену (Landgericht Ellwangen) од 21. августа 1995. године,
доступна на адреси http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950821g2.html; одлука Врховног
суда Аустрије (Oberster Gerichtshof) од 25. јануара 2006. године, доступна на адреси:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060125a3.html.
Супротно, међутим: P. Schlechtriem, C. Witz, Convention de Vienne sur les contrats de
vente internationale de marchandises, Dalloz, Париз, 2008, стр. 143, са позивањем на
одлуку Апелационог суда у Греноблу (CA Grenoble) од 13. септембра 1995, Journal
du droit international, 1996, стр. 948 и даље, и одлуку Апелационог суда у Версају
(CA Versailles) од 13. октобра 2005.
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садржаја у текст уговора.15 Овакав вид одређења продавчеве обавезе
да усклади робу са принудним прописима државе одредишта показује
двоструку предност. Прво, принудни прописи се јасно постављају као
један од критеријума за оцену саобразности робе. Друго, експлицитним
означењем меродавних прописа се на ефикасан начин разрешава и проблем продавчеве (објективне) немогућности поштовања страних норми,
јер се принудни прописи уводе у сферу продавчевог знања и утицаја,
и то било тако што се он непосредно упознаје са њиховим садржајем,
било тако што му уговор даје инструкције где да нађе меродавне прописе.
Међутим, у пракси се не дешава увек да је обавеза усклађивања
робе са принудним прописима државе одредишта формулисана на начин који не оставља сумњу у погледу домашаја и садржаја продавчевих
дужности. Судска пракса, на пример, бележи случај да је купац у уговору чији је предмет била продаја монтажних контејнера и киоска упозорио продавца да је у држави одредишта, Немачкој, усвојен „нови строги
пропис“ који регулише правила увоза и коришћења робе која је била
предмет купопродајног уговора, не именујући при том релевантни акт
и не дајући упутства за проналажење његовог садржаја.16 Холандски суд
је у том случају оценио да оваква формулација није подобна да обавеже
продавца да усклади квалитет робе са спорним нормама, јер предметни
стандарди нису били експлицитно именовани.17
Изложени став холандског суда омогућава да се извуку одређени
закључци у вези са критеријумима за оцену ваљаности експлицитног
одређења обавезе поштовања принудних прописа државе одредишта.
Најпре, стиче се утисак да наведена одлука прихвата гледиште по коме
је члан 35 Бечке конвенције конципиран тако да претпоставља дужност продавца да испуни само оне критеријуме саобразности са чијим
је садржајем упознат и на чије остварење може да утиче. Експлицитно уговорена обавеза продавца да испуни одређени услов у погледу
специфичног квалитета робе, који би се огледао у њеној саобразности
са принудним прописима државе одредишта, сматраће се ваљаном онда
када је формулисана тако да продавца упознаје са нарочитим захтевима
15

16

17

410

За овај приступ се залаже и судска пракса. В одлуку Врховног суда Аустрије (Oberster Gerichtshof) од 19. априла 2007. године, нарочито тачка 2, доступно на адреси:
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070419a3.html.
Одлука Апелационог суда у Арнхему (Gerechtshof Arnhem) од 27. априла 1999. године у спору G. Mainzer Raumzellen против Van Keulen Mobielbouw Nijverdal BV. У конкретном случају, испоручени контејнери и киосци нису испуњавали новоусвојене
немачке императивне стандарде противпожарне заштите. Одлука доступна на
адреси: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990427n1.html.
Параграф 5.15 Одлуке.
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у мери и на начин који омогућавају да на њихово остварење може да
утиче. Овакав став даље подразумева да је продавчева обавеза да робу
усклади са стандардима предвиђеним принудним прописима државе
одредишта условљена купчевом дужношћу да га претходно на довољно
прецизан начин упути у релевантне акте, било тако што ће их у уговору
тачно именовати, било тако што ће навести садржај конкретних одредаба чије се поштовање тражи. Дакле, и купац мора да поднесе одређени
терет да би обавеза испоруке робе саобразне са принудним прописима могла да буде ваљано утврђена. Купац не може да се држи пасивно,
нити да продавцу даје уопштена и неодређена обавештења која му не
омогућавају ни посредан ни непосредан увид у садржај прописа чије се
поштовање тражи. Практично оправдање за овакав став могло би да се
нађе у економској логици посла међународне трговине: да би продавац
могао уз што мање трошкова и губитка времена да испуни своју обавезу испоруке саобразне робе, купац треба да сарађује тако што ће обезбедити информације које, с обзиром на специфичности међународног
промета робе, може лакше, брже и поузданије да сазна него продавац.
У условима међународне продаје робе, купац је тај који се налази „на
извору“ принудних прописа државе одредишта, познаје тамошњи систем усвајања и објављивања прописа и нема језичке баријере које би га
успориле или омеле у сазнавању садржаја релевантних норми. Дужност
обавештавања продавца стога не би требало да купцу буде неразумни
терет.
Према томе, ваљаним начином експлицитног уговарања обавезе
поштовања принудних прописа државе одредишта се може сматрати
само она формулација која на ефикасан начин предметне прописе уводи у сферу продавчевог знања и утицаја, а то у исто време подразумева
и успостављање дужности купца да продавцу пружи довољно прецизна
упутства о кругу и садржају релевантних прописа, или барем о начину њиховог проналажења. Ипак, чак и уколико ови услови не би били
испуњени, остаје могућност да обавеза испоруке робе саобразне са принудним прописима државе одредишта буде успостављена на основу
преосталих критеријума садржаних у члану 35 Бечке конвенције.

IV Саобразност робе са принудним прописима државе
одредишта као прећутна уговорна обавеза
Елементи за оцену саобразности робе која је предмет међународног
купопродајног уговора, па самим тим и услов поштовања принудних
прописа државе одредишта као један од могућих критеријума, могу да
буду и имплицитно исказани. У том случају, заједничка намера страна-
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ка у погледу критеријума за оцену саобразности се утврђује са ослонцем
на правила тумачења уговора садржана у члану 8 Бечке конвенције.18
Стога је потребно одредити у којим ситуацијама преговори, међусобна
пракса и понашање странака, као и релевантни обичаји указују да је
заједничка намера странака била да се продавац обавеже да испоручи робу саобразну са принудним прописима државе одредишта. При
одређивању овог круга ситуација потребно је водити рачуна да се ради
само о оним случајевима када се разумно може очекивати да су обе уговорне стране имале свест о продавчевој обавези поштовања принудних прописа. Треба, дакле, одредити ситуације у којима је, с обзиром
на околности случаја, разумно претпоставити да је продавац прихватио
обавезу поштовања принудних прописа државе одредишта и кад она не
проистиче непосредно из самог текста уговора.
У вези са овим питањем нарочито је индикативна одлука немачког Савезног врховног суда у тзв. „случају новозеландских дагњи“.19
У овом случају, који је у првом степену решавао суд Дармштату а по
жалби одлучивао суд у Франкфурту, немачки купац је тражио накнаду
штете због повреде уговора коју је, наводно, учинио швајцарски продавац достављањем новозеландских дагњи са већом концентрацијом
кадмијума од оне коју препоручује немачки орган надлежан за заштиту
здравља потрошача, услед чега дагње нису могле да добију уверење немачког тела задуженог за контролу исправности хране да су безбедне
за употребу. Иако немогућност добијања овог уверења није спречавала увоз дагњи у Немачку, купац је сматрао да без уверења нико неће
хтети да их купује и једе, те да је уговор повређен јер је испоручена
неупотребљива роба. Важно је при том напоменути да је ниво кадмијума
у испорученим дагњама био дозвољен са становишта прописа државе продавца (Швајцарске) о заштити потрошача и исправности хране.
Суд у Дармштату, Апелациони суд у Франкфурту, а касније и Савезни
врховни суд су нашли да повреде уговора није било, јер споразум о месту испоруке и одредишту робе не подразумевају сами по себи и споразум о поштовању принудних прописа те државе, односно тих држава.
Савезни врховни суд није улазио у питање правног основа споразума
о критеријумима за утврђивање саобразности (да ли се ради о члану
35 став 1 или став 2 Конвенције), али је зато узгред споменуо одређене
ситуације у којима се разумно може претпоставити да продавац познаје
садржај принудних прописа државе одредишта робе. То су случајеви
када продавац има огранак у држави одредишта, када су продавац и ку18
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пац у дуготрајним пословним односима, када продавац редовно извози
робу у државу одредишта или када је продавац продавао робу у држави
одредишта. Ова листа, наравно, није затворена.
Премда Савезни врховни суд није expressis verbis ове случајеве
означио као видове имплицитног уговарања обавезе поштовања принудних прописа, може се закључити да наведени примери илуструју
управо тај облик успостављања обавезе поштовања принудних прописа
државе одредишта. Наиме, у свакој од наведених ситуација постоје околности које наводе на разумно очекивање да је продавац у могућности да
сазна и прати принудне прописе и да је, сходно томе, разумно да купац
очекује да се продавац обавезује да поштује и додатне услове саобразности постављене тим прописима.
У случају постојања огранка у држави одредишта, продавац нема
проблем да стекне увид у стање (принудних) прописа државе у којој ће
роба бити коришћена, јер у њој, кроз огранак, има своје „очи и уши“.
На тај начин, принудни прописи државе одредишта улазе у продавчеву
сферу знања и утицаја практично на исти начин на који би се то десило и да се ради о принудним прописима државе у којој продавац има
седиште. Сходно томе, обавеза поштовања принудних прописа државе
одредишта се изједначава са обавезом поштовања принудних прописа државе у којој купац има седиште. У овом случају се, дакле, ствара претпоставка да продавац треба да испуни обавезу саобразности са
прнудним прописима државе у којој има огранак а која се појављује као
држава одредишта и онда када таква обавеза у уговору није експлицитно наведена.
Када се ради о продаји робе у држави одредишта, продавац
тим потезом чини „искорак“ на тржиште државе у којој ће роба бити
коришћена. Такав искорак ствара разумно очекивање сауговорника домицилираног у држави одредишта да та држава за продавца није terra
incognita и да је продаавц најпре морао, или је барем требало, да се подробно распита о свим условима увоза и коришћења робе у држави у
којој ју је продавао, што свакако обухвата и информисање о стању принудних прописа. У противном успешна продаја робе у држави одредишта не би била изводљива.
Код постојања дуготрајног пословног односа купца и продавца
(наравно, поводом исте врсте робе) и код редовног извоза робе у државу одредишта ослонац за претпоставку да је обавеза поштовања принудних прописа имплицитно уговорена се налази у члану 9 Конвенције.
Ова одредба предвиђа да су стране везане обичајима са којима су се
сложиле, као и праксом успостављеном међу њима. Такође, ако није
другачије договорено, сматра се да су стране прећутно подвргле свој
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уговор обичају који им је био познат или им је морао бити познат и
који је широко познат у међународној трговини и редовно га поштују
уговорне стране у уговорима исте врсте у односној струци. Према томе,
у овој ситуацији је разумно очекивати да је продавац већ стекао свест и
знање о обиму и садржају принудних прописа државе одредишта приликом испуњавања обавеза из неког ранијег трговачког односа са истим
(у случају дуготрајног пословног односа истих странака) или различитим (у случају редовног извоза робе у државу одредишта) пословним
партнером, односно партнерима. Једном прихваћена обавеза продавца
да поштује принудне прописе државе одредишта, која се манифестује у
чињеници ранијег успешног извоза у државу одредишта, неоптерећеног
купчевим приговорима, судским или арбитражним споровима, ствара
претпоставку да продавац познаје стање принудних прописа државе
одредишта и да је у могућности да га поштује. Тада је разумно да купац
очекује да прихватањем да робу испоручи у одређену државу продавац
имплицитно прихвата и да испуни услове саобразности постављене
принудним прописима државе одредишта.
Може се закључити да све наведене ситуације у потпуности
одговарају теорији о потреби увођења принудних прописа државе
одредишта у продавчеву сферу знања и утицаја. Заједничка тачка описаних случајева је да се у сваком од њих може разумно претпоставити
да продавац познаје релевантне прописе државе одредишта било зато
што их је сазнао својом ранијом активношћу (продаја робе у држави
одредишта, дуготрајни пословни односи, редовни извоз), било тако што
има могућност да их сазна на једноставан и поуздан начин (поседовање
огранка у држави одредишта). У таквим околностима се може претпоставити да продавац имплицитно прихвата обавезу усклађивања робе
са принудним прописима државе одредишта, што је потврђено и у
судској пракси.20

V Саобразност робе са принудним прописима државе
одредишта као захтев уобичајене намене робе
Потребно је размотрити да ли подобност робе за уобичајену употребу обухвата и обавезу поштовања саобразности са принудним прописима.
Аргумент у прилог потврдном одговору на изложену дилему
темељио би се на гледишту да саобразност са принудним прописима на
20
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снази у једној држави представља предуслов за било какву, па и редовну,
употребу робе на тржишту те државе.21 У прилог супротном становишту
се наводи да поштовање специфичних прописа представља одступање
од уобичајених стандарда квалитета робе и захтева да продавац поседује
посебна знања о садржају права државе одредишта која он не мора да
има да би испоручивао робу подобну за уобичајену намену.22
Да би се утврдило ком ставу би требало дати предност, потребно
је најпре испитати садржај стандарда „подобности за уобичајену употребу“, који је предвиђен чланом 35 став 2 тачка а Бечке конвенције.
Правна теорија стоји на становишту да подобност за уобичајену употребу представља објективни стандард који се одређује у односу на
схватања и обичаје редовно присутне у трговини предметном робом.23
Подобност за уобичајену употребу, дакле, не зависи од разумевања и
очекивања које би само једна од страна у конкретном уговорном односу имала. Премда има мишљења по којима би подобност робе за
уобичајену употребу требало ценити с обзиром на стандарде прихваћене
у држави купца24 односно продавца,25 чини се да је једино апстрактно
одређење подобности за уобичајену употребу, које се заснива на секторском схватању овог стандарда на глобалном нивоу, конзистентно са
међународном природом Бечке конвенције, као стандардом тумачења
појмова употребљених у Конвенцији.26 У прилог опредељењу за апстрактно тумачење појма подобности за уобичајену употребу се може навести и околност да је један од критеријума за оцену подобности робе
за уобичајену употребу и могућност њене препродаје.27 Роба ће имати
најширу могућност препродаје, односно најмању могућност да изгуби
вредност, онда када испуњава најшире прихваћене стандарде квалитета, што ће бити задовољено у случају када су стандарди прихваћени
међународно и секторски, а не на нивоу једне или малог броја држава,
без обзира да ли се ради о држави купца или држави продавца.
Имајући претходно разматрање у виду, може се закључити да
би предност требало дати ставу да подобност робе за уобичајену упо21
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требу не подразумева обавезу поштовања саобразности са принудним
прописима државе одредишта. У случају несаобразности са принудним
прописима, неупотребљивост робе је територијално ограничена и није
последица инхерентне мане робе, него правне препреке за њен увоз,
коришћење или стављање у промет. Несаобразност робе са принудним прописима не значи нужно и да квалитет робе не допушта њену
употребу у сврхе у које се роба исте врсте редовно користи, нити нужно умањује њене изгледе за препродају ван тржишта које јој је, услед
деловања принудних прописа, недоступно. Према томе, редовна употреба робе није компромитована њеном несаобразношћу са принудним
прописима на снази на одређеном тржишту.
Намеће се, дакле, закључак да предвиђање редовне употребе
робе само по себи није довољно да установи обавезу продавца да испоручи робу саобразну са принудним прописима државе одредишта. Потребно је да уговор садржи додатне елементе помоћу којих ће
постојање заједничке намере поштовања принудних прописа моћи да
буде утврђено.

VI Саобразност робе са принудним прописима државе
одредишта као захтев посебне намене робе
У стручној литератури се износи гледиште да је означење државе
у којој ће роба бити коришћена довољно да успостави обавезу продавца
да поштује принудне норме те државе.28 По том ставу, уколико држава у
којој ће роба бити коришћена прописује строже услове за њену употребу од услова који постоје у држави порекла односно држави продавца,
означење одредишта робе треба тумачити као израз њене посебне намене, у складу са чланом 35 став 2 тачка б Конвенције. Последица овог
става је да ће у случају да је у уговору прецизирано одредиште робе
продавац бити дужан да поштује како техничке тако и (јавно)правне
стандарде за коришћење дате робе у држави одредишта.
Може се претпоставити да се образложење овог става налази у
аргументу a contrario: да уговорне стране нису желеле специфичан
вид квалитета робе који омогућава коришћење у држави одредишта,
не би уводиле државу одредишта као елемент купопродајног уговора.
Међутим, овакво образложење се не може сматрати убедљивим, јер се
темељи на неоснованој претпоставци да је примарна сврха уношења
одредишта робе у уговор обезбеђивање њене саобразности са технич28
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ким и принудним прописима те државе. Напротив, сазнање о крајњем
одредишту робе пре може продавцу да служи да би му се омогућило
испуњење одређених модалитета уговора о купопродаји или додатних
радњи повезаних са уговором, као што је, примера ради, организација
превоза робе. Стога се чини да нема разлога да се a priori прихвати гледиште да је свако помињање државе где ће роба бити коришћена у уговору само по себи облик предвиђања њене посебне намене, која даље
подразумева обавезу продавца да робу усклади са принудним прописима државе одредишта. Овакав став потврђује и судска пракса.29
Ипак, одговарајући контекст допушта да се овај начелни став
изнијансира. Да би означење државе одредишта робе у уговору имало
вредност одређења њене посебне намене која обухвата и обавезу продавца да поштује принудне прописе државе одредишта потребно је да
буду испуњени одређени додатни услови.
Прво, сама намена робе, макар она била и редовна, мора да буде
јасно истакнута и доведена у очигледну и директну везу са државом
одредишта. Другим речима, намена робе мора да буде дефинисана на
начин који не оставља сумњу у погледу сврхе именовања државе одредишта. Тако, на пример, у спору између шпанског продавца и немачког
купца поводом уговора о продаји шпанске зачинске паприке, једна од
околности коју је суд нарочито узео у обзир приликом оцене да је до
повреде уговора дошло испоруком зачинске паприке која је садржавала
виши степен одређених хемијских супстанци од нивоа дозвољеног немачким прописима о исправности хране је била чињеница да су странке
уговориле да ће испоручена паприка бити „подобна за исхрану људи
у Немачкој“.30 Оваква формулација недвосмислено указује да су услови за коришћење зачинске паприке у исхрани у Немачкој различити од
уобичајених стандарда, јер да је уговорна одредба гласила само да ће
„зачинска паприка бити подобна за исхрану људи“, то би представљало
одређење уобичајене намене робе. Дакле, конкретна сврха у коју ће роба
бити коришћена (што је у овом случају исхрана) се непосредно доводи
у везу са државом одредишта, чиме се цела формулација претворила у
29

30

Одлука Врховног суда Аустрије (Oberster Gerichtshof) од 25. јануара 2006. године.
Ова одлука је донета у спору који се водио између српског купца као тужиоца и
аустријског продавца као туженог поводом захтева за накнаду штете која је српској
страни причињена испоруком смрзнуте свињске џигерице која није испуњавала
санитарне прописе за увоз у Србију, али је била саобразна са санитарним прописима државе извоза, Аустрије. Суд је закључио да чињеница да је држава одредишта
робе била споменута у уговору није довољна да успостави обавезу продавца да
сазна и поштује принудне прописе у тој држави.
Одлука Окружног суда у Елвангену (Landgericht Ellwangen) од 21. августа 1995. године.
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одређење посебне намене која подразумева постојање посебних стандарда и услова коришћења робе у предвиђеном циљу.
Међутим, проблем продавчеве објективне немогућности да сазна обим и садржај релевантних принудних прописа тиме још увек није
разрешен. Да би се кроз одређење посебне намене успоставила обавеза
продавца да робу усклади са принудним прописима државе одредишта
потребно је да кумулативно буде испуњен и други услов, а то је да се из
околности случаја може оценити да је било разумно да се купац ослони
на продавчеву стручност и просуђивање.31 Испуњеност другог услова
би требало да се цени од случаја до случаја, имајући у виду стручност и
просуђивање конкретног продавца. Овакав приступ омогућава да се од
одговорности за испоруку несаобразне робе заштите они продавци који
су у објективној немогућности да сазнају садржај меродавних принудних прописа. Објективна немогућност ће, на пример, постојати ако се
принудни прописи државе одредишта често мењају или продавац није
довољно организациоцо развијен да би био способан да сазна принудне
прописе државе одредишта и усклади робу са њиховим захтевима.32
Дакле, одређење посебне намене робе је под извесним условима
подобно да успостави обавезу продавца да испоручи робу саобразну са
принудним прописима државе одредишта. Ипак, треба приметити да је
положај продавца у овим случајевима нарочито неповољан, јер је обим
његовог ангажовања на сазнавању обима и садржаја принудних прописа које мора да поштује знатно већи него у ситуацијама када његова
обавеза поштовања принудних прописа настаје као експлицитна, па чак
и имлицитна уговорна обавеза.

VII Закључак
Утврђивање услова чије је задовољење потребно да би се установила обавеза продавца да испоручи робу саобразну са принудним
прописима државе одредишта је веома значајно питање међународног
трговинског права које, нажалост, није експлицитно регулисано Бечком конвенцијом. Да би се одредило када ће се продавац сматрати обавезним да испоручи робу саобразну са принудним прописима државе
одредишта, потребно је поћи од општих норми о оцени саобразности
робе садржаних у члану 35 Конвенције и сагледати их у светлу интерпретативних правила формулисаних у члановима 7, 8 и 9. Претходна
разматрања омогућавају да се изведе неколико закључака.
31

32
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У том смислу говоре цитирана одлука Врховног суда Аустрије од 25. јануара 2006,
in fine, као и одлука Окружног суда у Ротердаму (Rechtbank Rotterdam) од 15. октобра 2008. године, доступна на адреси: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081015n2.html.
Schlechtriem, нав. дело, стр. 431 и даље.
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Прво, обавеза продавца да поштује принудне прописе државе
одредишта робе се не претпоставља. Таква обавеза мора да буде посебно предвиђена уговором, било експлицитно, било имплицитно.
Друго, најсврсисходнији начин уговарања обавезе поштовања
принудних прописа државе одредишта је експлицитно предвиђање
такве продавчеве дужности, било путем енумерације прописа чије се
поштовање тражи, било путем инкорпорације релевантних делова
њиховог садржаја у текст уговора. Овај приступ омогућава да обим и
домашај продавчеве обавезе у погледу задовољења услова саобразности
буду неспорно одређени, да свака уговорна страна поднесе један део терета у вези са испуњењем ове обавезе, а да при том расподела терета не
буде неразумно оптерећујућа ни за једну од страна.
Треће, под околностима које нарочито јасно сугеришу да продавац има свест о постојању посебних принудних прописа у држави одредишта и знање, или бар могућност стицања знања, о њиховом садржају,
обавеза испоруке робе саобразне са принудним прописима државе
одредишта може бити имплицитно успостављена.
Четврто, уобичајена намена робе, као апстрактан критеријум, не
подразумева обавезу саобразности са принудним прописима државе
одредишта, чак ни када је та држава означена у купопродајном уговору.
Пето, да би се сматрало да је обавеза поштовања принудних прописа државе одредишта успостављена као елемент посебне намене робе,
потребно је да сврха коришћења робе буде јасно означена и недвосмислено доведена у везу са државом одредишта, као и да се из околности конкретног случаја купчево ослањање на продавчеву стручност и
просуђивање може оценити као разумно.
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OBLIGATION TO DELIVER GOODS CONFORMING
TO THE PUBLIC LAW REQUIREMENTS OF THE
PLACE OF DESTINATION IN
INTERNATIONAL TRADE
Summary
The issue of seller’s obligation to deliver goods conforming to the public
law requirements of the place of destination is not explicitly settled by the
Convention on contracts for international sale of goods. However, general criteria
for assesing conformity of the goods seen in light of the interpretative rules may
help identifying specific situations in which the obligation to comply with public
law requirements is considered to be established between the parties. This paper
examines the ways in which this obligation can be explicitly introduced into
a contract, as well as the situations in which this obligation is deemed to be
implicitly stipulated. The author also analyzes whether the compliance with
public law requirements may be considered to make a part of specific purpose
of the goods. Finally, the author tries to asses the most acceptable and thе most
efficient way of establishing seller’s obligation to deliver goods conforming to the
public law requirements of thе place of destination.
Key words:

420

CISG, obligations of the seller, conformity of the goods, public
law requirements.

др Маријана ДУКИЋ-МИЈАТОВИЋ
доцент Правног факултета за привреду и правосуђе
Универзитета Привредна академија у Новом Саду

ОСВРТ НА ФЛУКТУАЦИЈЕ НА ДОМАЋЕМ
ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА У СВЕТЛУ
АКТУЕЛНИХ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА
Резиме
Доношењем актуелних законских прописа, чији квалитет је еквивалентан инсистирању законодавца на поштовању норми и стандарда
светске и европске легислативе у овој области, либерализују се услови
за прилив страних инвестиција. Законодавном активношћу, мотивисаном и правном одговорношћу, стварају се предуслови за позитивне
флуктуације на домаћем тржишту новца и капитала, које је карактеристично за земље у транзицији у самом зачетку развоја. Изградњом
квалитетних основа домаће легислативе, неопходних за глобализацију
домаћих токова капитала, имамо ли у виду да је банкарска легислатива у већем делу хармонизована са правом Европске уније, проблему
се приступа са макро аспекта. На тај начин флуктуације на домаћем
тржишту новца и капитала генерално се усмеравају у правцу развоја и
раста, што условљава и појединачна унапређења у сваком конкретном
случају у привредној стварности, али са поузданом развојном амплитудом.
Кључне речи: тржиште новца и капитала, флуктуације, законске новине, правна одговорност.
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I Стабилност банкарског система у функцији глобализације
домаћих токова капитала
Банкарски систем у Србији је и у условима актуелне глобалне
рецесије ликвидан, што је позитиван показатељ. Ликвидност домаћег
банкарског система је последица конзервативне политике наше централне банке и одговорности законодавца, која се манифестује већ
код давања дозволе за рад активној контроли над било којим чланом
банкарске групе у којој је и банка, те увидом у пословне књиге и другу документацију правних лица која су с банком код које се врши контрола повезана имовинским, управљачким и пословним односима,
адекватној контроли банке на консолидовној основи, те постојању и
интерне ревизије, али и спољног ревизора.1 За разлику од светских искустава, посебно држава са развијеним тржиштима новца и капитала,
наш законодавац је у други план ставио инсистирање на самодисциплини банака, акцентовао обавезу осигурања депозита у циљу јачања
тржишне дисциплине, а посебно детаљно прописао оквире, који ће
омогућити јачање транспарентности пословања, чиме су флуктуације
на тржишту новца смањене. Ефекти глобалне рецесије за сада су незнатни у поређењу са светским искуствима, првенствено јер код нас
још не постоји развијено тржиште новца и капитала, што је уочено у
периоду кулминације глобалне рецесије.2 Позитивна слика, која је
1

2
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Стабилности нашег банкарског система свакако доприноси законом добро уређен
корпоративни систем, у коме се контрола од стране централне банке врши и путем
извештаја, али првенствено на лицу места, док се тежиште у координацији корпоративног управљања лоцира на органе банке, а не само на директоре, што егзактно
потврђују и резултати недавно спроведених стрес тестова банака. Наиме, „резултати тзв. стрес тестова, спроведених у склопу Financial Sector Support Program (FSSP),
а објављених почетком октобра прошле године, показали су да банкама у Србији у
случају реализације претпостављеног песимистичког макроекономског сценарија
за 2009. и 2010. годину није потребна ванредна, превентивна докапитализација. У
оквиру редовног праћења финансијског стања банака и стабилности банкарског
сектора, Народна банка Србије је ажурирала макроекономске претпоставке и стрес
тестове банкарског сектора на кредитни ризик за 2010. и 2011. годину, на узорку од
16 банака које чине преко 80% билансне суме банкарског сектора. Добијени резултати такође указују на то да је банкарски сектор високо капитализован и отпоран
на макроекономске шокове, тј. да с постојећим капиталом и резервама може да
апсорбује све пројектоване губитке и да, након тога, остане изнад регулаторног
минимума. И у случају реализације претпостављеног песимистичког сценарија
показатељ адекватности капитала би и даље остао изнад прописаног минимума
од 12%, односно с почетних 22,36% у 2010. години би се смањио на 16,04%, а у
2011. на 15,16%.“ – Подаци преузети из извештаја Народне банке Србије „Банкарски систем високо капитализован и отпоран на макроекономске шокове“, који је
објављен 13.1.2010. године на сајту: www.nbs.rs.
„Упркос укупном расту БПД-а од 5,4% у 2008. години, нагло преливање ефеката
глобалних турбуленција је већ у четвртом тромесечју те године довело до пада
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видљива у осврту на развој нашег банкарског система, као катализатора развоја тржишта новца и капитала резултат је уз конзервативну политику централне банке, која прописује стандарде у складу са којима
су пословне банке дужне да идентификују, мере и процењују ризике
којима су изложене у свом пословању и да управљају ризицима: ризиком ликвидности,3 кредитним ризиком,4 каматним и девизним ризиком5 и осталим тржишним ризицима, ризицима изложености банке
према једном лицу или групи повезаних лица, ризицима улагања банке у друга правна лица и у основна средства,6 ризицима који се односе на земљу порекла лица према коме је банка изложена, оперативним
ризиком, укључујући и правни ризик, као и ризиком неодговарајућег
управљања информационим и другим технологијама значајним за
пословање банке и вишеструког обезбеђења пласмана пословних бана-

3

4

5

6

привреде Србије од 6,5% (на годишњем нивоу). Обим и трајање такве контракције
у Србији одредиће неколико основних фактора. Најпре, пад светске (а затим и
домаће) тражње, посебно за металом, као кључним елементом извоза Србије, снажно је погодио индустријску производњу, која је већ у четвртом тромесечју, услед
смањења продаје, забележила пад од 5,1% у односу на исто тромесечје претходне
године. Пад се појачаним интензитетом наставља и у првом тромесечју ове године,
па је индустријска производња на крају марта, међугодишње посматрано, мања за
чак 17,0%. Снажан негативни притисак долази и од међугодишњег пада трговине
на мало и велико од 14%, посебно ако се има на уму да је овај сектор, заједно с
финансијским посредовањем, телекомуникацијама и транспортом, био главни катализатор привредног раста Србије у неколико последњих година. Друго, прилив
капитала упадљиво је успорен од октобра 2008. године. У последњем тромесечју
знатно је смањен обим страних директних инвестиција, а ниво задуживања
предузећа у иностранству пао је на рекордно низак ниво (услед неповољнијих
услова како што се тиче обима, тако и што се тиче рочности и цене страних кредита). Ови трендови штетили су ликвидности претежно.“ – Подаци преузети из
„Извештаја о стању у финансијском систему“ Народне банке Србије од 7.8.2009.
године, стр. 14, објављеном на сајту: www.nbs.rs.
Централна банка је ликвидност стимулисала и подржала одобравањем динарских кредита с роком доспећа до годину дана и девизним своп трансакцијама на
међубанкарском девизном тржишту банкама, с тим да се краткорочни кредити за
ликвидност везују за залогу хартија од вредности које су издале централна банка
и Република Србија, слободних девизних средстава које банка залаже на посебном
рачуну код централне банке, као и потраживања банке по основу одобрених хипотекарних кредита, те потраживања према Републици Србији и буџетским корисницима. Централна банка стимулише ликвидност и кроз своп трговину девизама.
Узроци пада кредитне експанзије који датира од последњег тромесечја 2008. године су разнолики почев од смањене тражње за кредитима, лоша макроекономска
ситуација и њена рефлектовања на изворе ликвидности, те квалитетно управљање
ризицима од стране банака.
Имајући у виду високу валутну индексираност биланса банкарског сектора
депресијација домаће валуте не би била пожељна, а позитиван учинак у том правцу свакако ће имати програм са ММФ-ом одобрен у мају 2009.
Смањена ликвидност обележава реални сектор, који је окренут кредитима.
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ка средствима обезбеђења. Спречавање депресијације курса динара је
изузетно значајно за одржавање финансијске стабилности на макро нивоу, чему свакако доприноси програм с ММФ-ом од маја 2009. године,
те договор с пословним банкама у оквиру тзв. Бечке иницијативе, а у
резултанти дају последицу и то задржавање на нивоу изложености са
краја 2008. године, те смањење ризика земље.7 У супротном би дошло
до преливања кризе и на тржиште новца и капитала,8 јер би се услед
отежане исплате доспелих ануитета, те дислоцирања тежишта наплате
на непокретности, чија цена може пасти, могли се изазвати губитци код
пословних банака, али имајући у виду корпоративну структуру наших
пословних банака, те контролу централне банке, све то је координирано
првенствено мерама, које регулишу обим кредитне активности банака и
висину задужености.9 У интеракцијском међуделовању банкарског система и привреде, може доћи до неповољних дешавања у банкарском систему, али и у привреди, а посебно на тржишту новца и капитала, јер се
ефекти глобалне рецесије испољавају преливањем ефеката финансијске
кризе на реални сектор економије.10 Посматрано са правног аспекта,
политика наше централне банке дала је већ својом превентивношћу
резултате, обзиром да је модеран банкарски закон формирао прециз7

8
9
10
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„Девизне резерве Народне банке Србије су у марту смањене за 130,6 милиона евра
и 31. марта су износиле 10.444,3 милиона евра. Према прелиминарним подацима,
нето девизне резерве су на исти дан износиле 6.181,0 милион евра. Нето девизне
резерве представљају девизне резерве умањене за девизна средства која банке држе
код Народне банке Србије и за средства повучена по кредиту од ММФ-а.Изражено
у доларима, девизне резерве су на крају марта износиле 14.007,9 милиона, а такав
њихов ниво обезбеђује покривеност новчане масе M1 од 462 одсто. Истовремено,
девизне резерве покривају деветомесечне потребе увоза робе и услуга.Пошто су
девизне резерве банака последњег дана марта износиле 1.530,7 милиона евра, укупне девизне резерве земље су износиле 11.975,0 милиона евра, односно 16.060,9 милиона долара.“ – Подаци преузети из чланка „Стање девизних резерви и кретања
на међубанкарском девизном тржишту у марту 2010“, објављен 15.4.2010. године
на сајту: www.nbs.rs
Г. Јухас, „Хипотекарна криза у банкарским кредитима“, Правни живот, бр. 12/2008,
Београд, стр. 731–749.
Н. Тодоровић, Хипотекарно тржиште и склоност ка рефинансирању, Крагујевац,
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, 2006.
Тако су предвиђања за текућу годину везана за „наставак процеса дезинфлације (циљ
за децембар 2010. је 6±2%), очување финансијске стабилности, раст економске активности (1,5%), по основу опоравка извозне тражње (код најзначајнијих трговинских
партнера) и раста инвестиција, јачање макроекономске и финансијске стабилности
захваљујући продужењу аранжмана с ММФ-ом и високим девизним резервама НБС,
обезбеђивање средства за одржање макроекономске стабилности и пројектне подршке и од других МФО (Светска банка, ЕИБ, ЕБРД...), поправљање изгледа у погледу
кредитног рејтинга земље и пад премије ризика – повољније финансирање привреде
и државе.“ – Подаци преузети из чланка „Актуелна монетарна и макроекономска
кретања“, објављен 29.12.2009. године на сајту: www.nbs.rs.
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ну корпоративну структуру, а централна банка је надзирала целокупне
активности свих пословних банака. У економском смислу резултате су
дале различите мере.11 Успоренији раст банкарског система неминовно
условљава стагнативне флуктуације на тржишту новца и капитала, што
значи да се напредак може очекивати тек са стабилизацијом банкарског
система, са слабљењем ефеката глобалне рецесије, а што се може очекивати већ током текуће године.12

II Законски оквири девизног пословања у Србији
према Нацрту Закона о изменама и допунама
Закона о девизном пословању
Закон који регулише девизно пословање код нас на снази је од 27.7.2006. године и њиме је прихваћен принцип постепене
либерализације кретања капитала, почев од изградње законодавног
оквира који ће омогућити одговарајући степен либерализације како
за домаћа лица – резиденте, тако и за страна лица – нерезиденте, а
њиме је извршена и потпуна либерализација текућих плаћања и проглашена екстерна конвертибилност динара у текућим трансакцијама.13
Ступањем на снагу Закона о девизном пословању извршена је делимична либерализација капиталних послова и то послова са дугорочним
хартијама од вредности, са финансијским дериватима, инвестиционим
и добровољним пензијским фондовима и по основу осигурања, као и
појмовно усклађивање са Council Directive 88/361/EEC of 24 June 1988 for
the implementation of Article 67 of the Treaty.14 Либерализација је извршена
и код плаћања и преноса капитала по основу директних инвестиција
11

12
13

14

Kао подршка Програму мера Владе РС, донета je одлука од стране централне банке да се из основице за обрачун обавезне резерве изузму кредити које су банке, у
складу с тим програмом, одобриле предузећима (за инвестиције) и становништву
(за куповину трајних потрошних добара произведених у Србији). Даље, банкама
је дата могућност да рок отплате готовинских кредита који су одобрени пре 30.
септембра 2008. продуже и до дванаест месеци од првобитно утврђеног датума
доспећа, под условом да су конвертовани у динаре, а и без додатних трошкова за
дужника с тим у вези. Најзад, банке више немају потребу да од физичких лица
захтевају полагање депозита у износу 30% вредности кредита (за потраживања
пуштена у течај од почетка 2009) с обзиром на то да их је Народна банка Србије
ослободила обавезе да ова потраживања у том случају класификују као лошија.
Види „Актуелни макроекономски изазови“, чланак објављен 27.1.2010. године на
сајту: www.nbs.rs.
Види: М. Унковић, Спољнотрговинско и девизно пословање, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 1996; П. Капор, Међународно финансијско и девизно
пословање, Пословни биро, Београд, 2004.
Official Journal of European Communities, No L 178 of 8.7.1988.
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резидената у иностранство, као и ради стицања својине над непокретностима резидената у иностранство, која може да се врши слободно.15
Закон је омогућио слободу плаћања ради стицања својине над непокретностима нерезидената у Републици Србији у складу са одредбама закона
који уређује својинско правне односе.16 Прописана је и могућност преноса потраживања из иностранства, односно дуговања иностранству, те
је продужен рок уноса средстава плаћања, по текућим пословима, са 90
на 180 дана, а исто тако повећан је износ динара, односно ефективног
страног новца који је дозвољено изнети у иностранство, односно унети у Републику Србију, на 10.000 евра, чиме је извршено усклађивање
са Директивом ЕУ бр. 1889/2005.17 Управо Нацрт Закона о измена15

16

17
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Законодавац је у Нацрту прецизно дефинисао појмове финансијских деривата,
кредитних послова са иностранством и гаранцијских послова, те појам резидента.
Прописано је да Влада може ближе да уреди начин и услове под којима резиденти
– правна лица и предузетници послују са нерезидентима чије је седиште у земљама
или територијама, који имају привилеговане пореске системе. Резиденти-правна
лица, предузетници и физичка лица не могу да врше плаћање ради улагања у инвестиционе и добровољне пензијске фондове у иностранству. Одредбама члана 11
Нацрта прописано је да кредитне послове из члана 2 тачке (21) Закона банка, резидент – правно лице и предузетник закључују са страном банком и нерезидентом
– правним или физичким лицем у писменом облику, да банка може закључивати
кредитне послове са иностранством у своје име и за свој рачун, у своје име и за туђ
рачун и у туђе име и за туђ рачун, те да резидент – правно лице може узимати кредите и зајмове из иностранства и одобравати нерезидентима комерцијалне зајмове
у своје име и за свој рачун и у своје име и за туђ рачун, док финансијске зајмове
може нерезидентима одобрити у своје име и за свој рачун у складу са одредбама
овог закона. Резидент – правно лице које је Република Србија основала посебним
законом ради финансирања извоза, може нерезидентима одобравати зајмове у
складу са тим посебним законом. Резидент – предузетник може у своје име и за
свој рачун узимати кредите и зајмове из иностранства и одобравати нерезиденту
комерцијалне зајмове. Кредитне послове са иностранством не могу закључивати
резидент – физичко лице и резидент – огранак страног правног лица. Чланом 12
Нацрта мења се члан 20 Закона тако да предвиђа да резидент – правно лице и резидент – предузетник могу од другог резидента – правног лица и предузетника куповати потраживање и дуговање по кредитном послу са иностранством, док банка
може такво потраживање, односно дуговање куповати и од друге банке. Нерезидент може под условима и на начин који пропише Влада куповати потраживање и
дуговање резидента по кредитном послу са иностранством.
Закон омогућава слободан пренос са девизног и динарског рачуна нерезидента. Резидентима је омогућено обављање депозитних послова у иностранству, уведена је
могућност куповине, односно продаје потраживања и дуговања од стране банака и
других правних лица.
Члан 13 Нацрта иновира члан 21 Закона прописујући да се финансијски кредити
и зајмови узети из иностранства могу користити за плаћање увоза робе и услуга и финансирање извођења инвестиционих радова у иностранству, док члан 14
Нацрта мења одредбу члана 22 Закона којом је прописано да Народна банка Србије
може утврдити обим и услове под којима банке могу да узму краткорочне орочене
банкарске депозите и краткорочне банкарске кредитне линије од страних банака,
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ма и допунама Закона о девизном пословању18 представља надградњу

18

тако што банка може без ограничења давати банкарске гаранције, авале и друге облике јемства у корист нерезидента –кредитора по кредитном задужењу резидента
у иностранству, а гаранције, авале и друге облике јемства по кредитним пословима
између два нерезидента у иностранству у складу са одредбама овог закона. Резидент – правно лице и предузетник могу без ограничења давати јемства и друга
средства обезбеђења у корист нерезидента – кредитора по кредитном задужењу
резидента у иностранству. Резидент – правно лице може давати јемства и друга
средства обезбеђења по кредитним пословима између два нерезидента у иностранству у складу са одредбама овог закона. Нацртом је предвиђено и да резиденти
– правна лица могу нерезидентима одобрити финансијске зајмове из добити коју
резиденти остваре пословањем у иностранству и то под условом да је нерезидент –
дужник по кредитном послу у већинском власништву резидента, што се примењује
се и на банку која одобрава финансијски кредит страном лицу или даје банкарску
гаранцију по кредитном послу између два нерезидента у иностранству. Члан 17
Нацрта иновира члан 25 Закона прописујући да банка чије учешће у кредиту или
зајму који група страних кредитора одобрава резиденту (синдицирани кредит или
зајам) није мање од 10% укупног износа кредита или зајма, може по основу тог
учешћа резиденту – правном лицу и предузетнику одобрити кредит у девизама и
за намене предвиђене чланом 21 став 2 овог закона. Члан 27 Закона који прописује
да банка, без ограничења, држи девизе и на рачунима код банака у иностранству, те да резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству под
условима и на начин који пропише Народна банка Србије допуњен је одредбама
Нацрта и то члана 19 тако да Банка у складу са прописима о банкама и овим законом, издаје гаранције, авале и друге облике јемства по текућим и капиталним
пословима између резидената и нерезидената и прибавља гаранције страних банака и гаранције и јемства нерезидената по тим пословима. Банка може у складу са
прописима о банкама прибављати гаранције страних банака и гаранције и јемства
нерезидената као средство обезбеђења за потраживање од резидента. Изузетно,
банка не може прибављати наведене гаранције и јемстава по потраживањима у Републици, која су настала по основу иностраних кредита за које је држава преузела
обавезу отплате према иностранству. Потом да банка може вршити платни промет
по кредитним пословима са иностранством, само уколико су ти послови са свим
променама претходно евидентирани код Народне банке Србије у складу са овим
законом, те да се плаћање, наплаћивање и пренос између резидената и између резидената и нерезидената у Републици врши у динарима, а изузетно и у девизама
по основу таксативно побројаних случајева. Одредбама Нацрта девизно тржиште
уређује се без одредница на посредан и непосредан начин, што је био случај са
Законом о девизном пословању. Тако је прописано и да банке, резиденти и нерезиденти могу на девизном тржишту куповати и продавати девизе за потребе свог
пословања, за разлику од важећег решења по коме куповину и продају ефективног
страног новца на девизном тржишту обавља банка, Народна банка Србије, као и
други резиденти који у складу са овим законом обављају мењачке послове.
Заштитне мере су прописане таксативно чланом 42. Закона о девизном пословању,
док су одредбама члана 25 Нацрта прописане генералном, општом формулацијом,
а одредбама члана 26 Нацрта допуњен је члан 49 Закона, тако што је код размене
података у контроли девизног пословања дефинисано да размена истих нема карактер одавања државне тајне. Нацртом су знатно појашњене и прецизније дате
одредбе чланова од 50 до 56 Закона о девизном пословању, којима су уређене
основе функционисања Девизног инспектората. Што се тиче казнених одредби
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домаћег законодавства, имајући у виду да је потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница19 и
њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге
стране 29. априла 2008. године, Република Србија обавезана на постепено усклађивање домаћег законодавства са правним тековинама Европске уније, односно на усклађивање са acquis communautaire, као и на
њихову доследну примену. Од успеха и брзине поступка усклађивања
зависе како спровођење Споразума, тако и преговори о приступању
Европској унији.

III Нови Закон о спољнотрговинском пословању
Новим законом, који регулише спољнотрговинско пословање код
нас20 хармонизација са нормама Светске трговинске организације и Европске уније подигнута је на још виши ниво, него што је то био случај
са претходним законом.21 Анализом одредби члана 1 Закона уочава се
инсистирање законодавца на поштовању норми и стандарда светске и

19
20
21
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Нацртом је допуњен члан 58 Закона којим је прописано да ко изврши наплату,
плаћање или изда налог за плаћање, односно изврши пренос нерезиденту износа
који прелази 100.000 евра, на основу уговора у којем није наведена стварна цена
или на основу неистините исправе, казниће се за кривично дело казном затвора
од једне до десет година, тако што је прописано и да се то односи и на симуловане
уговоре. Чланом 37 Нацрта предвиђено је да одредбе члана 4 и 5 Закона о девизном пословању престају да важе 31.12.2009. године, док ће се на кредитне послове
са иностранством, који су евидентирани до дана ступања на снагу овог закона,
али чија реализација није окончана до тог дана, примењивати одредбе прописа о
евидентирању кредитних послова са иностранством донетог на основу члана 5а
тог Закона, која одредба би требало да је примењивана од 1. јануара 2010. године.
Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању је од 4. јуна
2009. године доступан стручној критици на сајту Народне банке Србије.
Сл. гласник РС – Међународни уговори, бр. 83/2008.
Закон о спољнотрговинском пословању (Сл. гласник РС, бр. 36/2009) ступио је на
снагу 23.5.2009. године.
Види: Д. Шошкић, Б. Живковић, Финансијска тржишта и институције, Београд, Центар за издавачку делатност Економског факултета, 2007; Ј. Козомара, Спољнотрговинско пословање, Ars Libri, Београд и Бесједа, Бања Лука, 2001;
Међународни проблеми, бр. 54(1–2)/2002; стр. 14; В. Зарић, Комерцијално и
спољнотрговинско пословање, Пољопривредни факултет, Београд – Земун, 2008. стр.
1–334; С. Ловрета, Н. Јанићивећић, Г. Петковић, Продаја и менаџмент продаје, Савремена администрација, 2001, стр. 1–553; А. Ћирић, „Унапређење регулативе и праксе спољнотрговинског пословања“, Право и привреда, Београд, Удружење правника у
привреди СР Југославије, 1997, бр. 5–8/1997; Регулатива и пракса спољнотрговинског
пословања Југославије у условима економских санкција међународне заједнице,
Југословенска криза: поуке за међународно право – зборник радова са међународног
научног скупа одржаног 19. и 20. маја 2000. године на Правном факултету у Нишу,
Ниш, Центар за публикације Правног факултета, 2001, стр. 224–25.
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европске легислативе у овој области,22 али и утемељење и надлежност
Агенције за страна улагања и промоцију извоза, која би том циљу и
бољитку требала да допринесе.23 Оваква правна конструкција представља
новину у односу на претходни закон,24 јер законодавац напушта одредницу „прекогранични промет робе и услуга“ и везује основне елементе
спољнотрговинског пословања за лица.25 Принципи спољнотрговинског
пословања постулирани новим Законом о спољнотрговинском по22

23

24
25

А. Ћирић, „Глобализација као амбијентални услов спољнотрговинског пословања
и приватизације“, Право и привреда, Београд, Удружење правника у привреди СР
Југославије, 2004, бр. 5–8/2004, стр. 1093–1111.
Спољнотрговинско пословање је дефинисано као спољнотрговински промет робе
и услуга и обављање привредних делатности страног лица у Републици Србији и
домаћег лица у другој држави или царинској територији, који се према одредбама става 3 члана 1 за поједине врсте робе и услуге може посебно уредити у складу са правилима Светске трговинске организације и прописима Европске уније.
Спољна трговина наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене уређује
се посебним законом. Спољнотрговински промет може бити директно улагање и
инвестициони радови страног лица у Републици Србији, односно домаћег лица у
другој држави или царинској територији. Под директним улагањем се подразумева оснивање привредног друштва, огранка, представништва, куповина удела или
акција у капиталу привредног друштва, докапитализација привредног друштва и
сваки други облик улагања страног лица у Републици Србији, односно домаћег
лица у другој држави или царинској територији, док су инвестициони радови
пројектовање, грађевински и занатски радови, инжењерски радови и сви остали
радови и услуге на објектима које врши, односно пружа страно лице у Републици
Србији, односно домаће лице у другој држави или царинској територији. Правно
лице и предузетник са седиштем и физичко лице са пребивалиштем у Републици
Србији је домаће лице према одредбама Закона, док је страно лице правно лице
и предузетник са седиштем у другој држави или царинској територији, физичко
лице са пребивалиштем у другој држави или царинској територији и домаће физичко лице са пребивалиштем, односно боравиштем у другој држави или царинској
територији дужим од годину дана, што су решења из претходне легислативе. Извори права су Закон о страним улагањима (Сл. лист СРЈ, бр. 3/2002 и 5/2003 и Сл.
лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља) и Закон о девизном пословању (Сл. гласник
РС, бр. 62/2006). За разлику од претходно важећег Закона о спољнотрговинском
пословању, а сагласно одредбама Споразума о оснивању Светске трговинске
организације из Маракеша (члан XII став 1) и члану XXXIII Општег споразума о
царинама и трговини из 1994. одредница „иностранство“ замењена је одредницом
„друга држава или царинска територија“.
А. Ћирић, „Улога државе у спољнотрговинском промету“, Право и привреда, Београд, Удружење правника у привреди СР Југославије, бр. 5–8/1998.
Огранак и представништво страног лица у Републици Србији региструју се у Регистар привредних субјеката, у складу са прописима Републике Србије којима се
уређује упис у тај регистар. До ступања на снагу Закона регистрација представништва страног лица у Републици Србији у Регистру привредних субјеката вршила се на основу Уредбе о регистрацији представништава страних правних лица у
Регистар привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре (Сл. гласник РС, бр. 114/2005).
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словању су слободно спољнотрговинско пословање, третман најповлашћеније нације, национални третман, забрана квантитативних ограничења, јавност и поверљивост информација.26 Мере које утичу на
спољнотрговинско пословање27 уводе се, прописују, спроводе и тумаче у
складу са овим законом28 и правилима Светске трговинске организације,
прописима Европске уније и обавезама из међународних споразума, с
тим што не смеју да имају за циљ или последице нарушавање слободе
трговине и конкурентност учесника у одређеном спољнотрговинском
26

27

28
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Тако страна роба увезена на територију Републике Србије неће имати мање повољан
третман од третмана који има слична домаћа роба, као што ни права интелектуалне својине страних лица неће имати мање повољан третман од третмана који
је дат правима интелектуалне својине домаћих лица. Слободно спољнотрговинско
пословање регулисано је одредбама члана 5 Закона, те је прописано да се може
ограничити само у складу са одредбама овог Закона, те да правна лица и предузетници у обављању спољнотрговинског пословања имају иста права као и у домаћем
промету, док физичка лица, као и државни органи, верске, спортске, хуманитарне и остале организације имају иста права у спољнотрговинском промету као и у
домаћем промету и у том промету учествују искључиво за сопствене потребе. Третман најповлашћеније нације је према одредбама члана 6 Закона дефинисан као примена најповољнијих услова у спољнотрговинском промету са земљом којој је овај
третман додељен међународним споразумом или одлуком Владе, а најповољнији
услови не укључују услове који су одобрени споразумом о слободној трговини, споразумом о царинској унији, аранжманом о пограничној трговини и услове одобрене или засноване на прелазним споразумима о успостављању зоне слободне трговине или царинске уније, док је законодавац предвидео одредбама члана 7 Закона
да страна роба увезена на територију Републике Србије неће имати мање повољан
третман од третмана који има слична домаћа роба, што се односи и на права интелектуалне својине. Изузеци од принципа спољнотрговинског пословања прописани су одредбама члана 11 Закона тако да се одредбе овог закона неће тумачити
тако да спречавају увођење или примену мера које утичу на спољнотрговинско
пословање, уколико се ове мере не примењују тако да чине произвољну или неоправдану дискриминацију међу државама односно царинским територијама где су
на снази исти услови, или као прикривено ограничавање међународне трговине.
Изузеци од принципа спољнотрговинског пословања примењују се када мере које
утичу на спољнотрговинско пословање изазивају произвољну или неоправдану
дискриминацију међу државама, односно царинским територијама где су на снази
исти услови или као прикривено ограничење међународне трговине или ако се те
мере уводе или примењују у циљу заштите: јавног морала; живота и здравља људи,
животиња или биљака; права интелектуалне својине; уметничког, историјског или
археолошког блага; необновљивог природног богатства; животне средине, природних реткости и угрожених биљних и животињских врста или безбедности, као и
примене специфичних правила трговине златом и сребром и поштовања обавеза
из међународних споразума.
Више о мерама по претходно важећем Закону: А. Ћирић, „Мере спољнотрговинских
ограничења према новом законодавству Републике Србије“, Право и привреда, Београд, Удружење правника у привреди СЦГ, бр. 5–8/2006, стр. 687–706.
Више П. Капор, Водич за спољнотрговинско пословање и праксу, Пословни биро,
Београд, 1996.
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послу. Спољнотрговински промет робом у погледу извоза и увоза робе
и квантитативних ограничења новим Законом је уређен у континуитету са решењима претходног закона.29 Законодавац је детаљно регулисао документацију која се подноси уз захтев за издавање дозволе.30
Спољнотрговински промет услуга законодавац није посебно дефинисао
већ је упутио на међународне прописе који се односе на ову област,31
а као дан пружања услуга у спољнотрговинском промету (уговором),
а ако тај дан није одређен уговором дато је овлашћење Министарству
економије и регионалног развоја да пропише тај дан. Мере заштите су
новим Законом уређене у осам чланова и њима је дат правни основ за
увођење антидампиншких мера, компензаторних мера, мера за заштиту од прекомерног увоза и мера за заштиту равнотеже платног биланса, што је у складу са одговарајућим споразумима Светске трговинске
организације. По претходно важећем закону ова питања била уређена
су у 33 члана.32 Предвиђено је како домаће лице у овим случајевима
29

30

31
32

Разлика у односу на претходна решења постоји код дефиниције транзита робе, јер
је појам транзита уподобљен царинским прописима као кретање робе између два
места у Републици Србији без стављања робе на унутрашње тржиште. Новим Законом законодавац је одредбе, којима се уређује издавање дозвола систематизовао у свега три члана за разлику од претходног закона где је иста материја била
распоређена у једанаест чланова.Разликовање издавања дозвола на аутоматско
и неаутоматско, које се дефинише одредбама члана 21 новог Закона је у складу са Споразумом о процедурама издавања увозних дозвола Светске трговинске организације и код нас до сада није било предвиђено. Законом су дати само
појмови аутоматског издавања дозвола, које је предвиђено у свим случајевима
када је уз захтев за њено издавање поднета прописана документација и неаутоматског издавања дозвола, док ће подзаконским актом у складу са наведеним споразумом бити уређени ближи услови и начин издавања дозвола и аутоматског и
неаутоматског. О захтеву за издавање дозволе одлучује Министарство економије
и регионалног развоја или други надлежни орган у складу са прописима, с тим
што ако је за издавање дозволе то потребно прибавља се мишљење других органа, организација, институција и удружења а они су дужни да то мишљење дају у
ѕаконом предвиђеном року.
То су извод из регистра, односно извод о регистрованом податку ако подносилац
захтева подлеже обавези регистрације и доказе о испуњењу прописаних услова за
добијање дозволе. Међутим, због мањих недостатака у документацији који не утичу на основне податке садржане у захтеву, захтев за издавање дозволе не може се
одбити. Ближе услове за издавање, коришћење и укидање дозвола прописује Влада
у складу са правилима Светске трговинске организације и прописима Европске
уније. Законом су такође уређени посебни услови за обављање спољнотрговинског
пословања, везаним за издавање или оверу исправа које прате робу приликом извоза, увоза или транзита, санитарним, ветеринарским и фитосанитарним захтевима и техничким прописима и стандардима.
М. Унковић, Водич за спољнотрговинско пословање и праксу, Пословни биро, Београд, 1996.
Остали режими и мере у претходно важећем закону били су уређени као „Привремени режими и мере“ који се примењују ако је то потребно ради примене одредаба
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треба да поступи и дато је овлашћење Влади да ближе пропише услове за та поступања. Промоција извоза и страних улагања представља
новину у односу на претходно важећи закон,33 обзиром да се Законом
даје овлашћење Влади да, у циљу промоције извоза и страних улагања у
Републици Србији оснује Агенцију.34

IV Закључак
Доношење новог Закона о спољнотрговинском пословању, али и
припремањем предлога Закона о изменама и допунама Закона о девизном
пословању, који још егзистира у форми нацрта, либерализују се услови за
прилив страних инвестиција чиме се стварају предуслови за развој домаће
привреде, банкарског система, али тржишта новца и капитала, којa су карактеристично за земље у транзицији у самом зачетку развоја. Квалитет
нових закона је инсистирање законодавца на поштовању норми и стандарда светске и европске легислативе у овој области,чиме се стабилизују
два стуба домаће легислативе, неопходна за глобализацију домаћих токова капитала и позитивне флуктуације на тржишту новца и капитала,
имамо ли у виду да је банкарска легислатива у већем делу хармонизована
са правом Европске уније. Код Закона о спољнотрговинском пословању
значајна новина је утемељење Агенције за страна улагања и промоцију извоза, потом да законодавац напушта одредницу „прекогранични промет
робе и услуга“ и везује основне елементе спољнотрговинског пословања за
лица и дефинише принципе спољнотрговинског пословања. Законодавац
је изричит да мере која се уводе не смеју да имају за циљ или последицу
нарушавање слободе трговине и конкурентности учесника у одређеном

33
34
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других прописа, који утичу на спољнотрговинско пословање, а најдуже до дана
приступања Републике Србије Светској трговинској организацији. Међутим, како
је накнадно утврђено да се овим одредбама не крше правила и принципи Светске трговинске организације, то су исте предвиђене као системско решење. То су:
наплата, односно плаћање у роби или услугама; извоз и увоз без наплате, односно плаћања; изузеци у вези са робом купљеном у другој држави или царинској
територији; праћење појединих спољнотрговинских послова и улагања у другој
држави или царинској територији, што су решења и претходно важећег закона.
– Види П. Капор, Спољнотрговински уговори о продаји, заступању, дистрибуцији,
компензационим и комисионим пословима, Пословни биро, Београд, 2001.
П. Капор, Улагањем страног капитала у Југославији, Интермекс, Београд, 2002.
На оснивање и рад агенције примењује се Закон о јавним агенцијама (Сл. гласник
РС, бр. 18/2005 и 81/2005). Агенција обавља стручне послове промоције страног
улагања (наведене у члану 44) и стручне послове који се односе на промоцију извоза
(наведене у члану 45). Надзор над радом Агенције врши Министарство економије
и регионалног развоја. До доношења Закона Агенција је била образована као посебна организација Законом о министарствима (Сл. гласник РС, бр. 65/2008).
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спољнотрговинском послу, те се примена мера укида, или се њихов степен
или обим умањује када престану да постоје разлози за њену примену, или
када се промене околности због којих су уведене. Надаље, појам транзита уподобљен је царинским прописима, док су одредбе, којима се уређује
издавање дозвола систематизоване у свега три члана. Мере заштите су новим Законом ефикасно уређене у осам чланова, којима је дат правни основ
за увођење антидампиншких мера, компензаторних мера, мера за заштиту од прекомерног увоза и мера за заштиту равнотеже платног биланса у
складу са одговарајућим споразумима Светске трговинске организације.
Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању
представља надградњу домаће легислативе у овој области и корак даље у
либерализацији у односу на важећи Закон о девизном пословању, који је
на снази од 27.7.2006. године, а којим је установљен принцип постепене
либерализације кретања капитала, како за домаћа лица – резиденте, тако
и за страна лица – нерезиденте, либерализација текућих плаћања и капиталних послова и то послова са дугорочним хартијама од вредности, са
финансијским дериватима, инвестиционим и добровољним пензијским
фондовима и по основу осигурања, све у складу са Директивом ЕУ бр.
1889/2005. Наше тржиште новца и капитала је хармонизацијом прописа стабилизовано и усмерено у правцу прогресивног развоја, што неминовно утиче и на флуктуације на тржишту у позитивном смеру, посебно имајући у виду да глобална рецесија јењава, а тренутак оздрављења
светске привреде морамо дочекати спремни, рачунамо ли на интеграцију
домаћег тржишта у глобалне токове капитала.

Marijana DUKIĆ-MIJATOVIĆ, PhD
Assistant Professor at the Faculty of Law
University Commercial Academy of Novi Sad

A REVIEW OF FLUCTUATIONS IN THE DOMESTIC
MONEY AND CAPITAL MARKETS IN LIGHT OF
CURRENT LEGISLATION
Summary
After passing the current legislation, whose quality is equivalent to the
legislature’s insistence on respect for norms and standards of European and
world legislation in this area, they liberalize the conditions for the inflow of
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foreign investment. Legislative activity, motivated with legal liability, creates
prerequisites for positive fluctuations in the domestic money market and capital,
which is typical for countries in transition in the infancy of development. The
construction of high-quality basis of national legislation, necessary for the
globalization of domestic capital flows, we ask ourselves whether the banking
legislation in mostly harmonized with the European Union, the problem is
approached from a macro point of view. In this way fluctuations in the domestic
money market and capital are generally directed towards the development and
growth, which restricts the individual improvements in any particular case of
economic reality, but with reliable amplitude development.
Key words:
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money and capital markets, fluctuations, legal news, legal
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мр Сандра ФИШЕР-ШОБОТ
асистент Правног факултета Универзитета у Новом Саду

ПОЈАМ, САДРЖАЈ И ФОРМА ОБАВЕШТЕЊА О
НЕСАОБРАЗНОСТИ РОБЕ У МЕЂУНАРОДНОМ И
ДОМАЋЕМ ПРАВУ
Резиме
Купац губи право да се позива на несаобразност робе ако о њој
уредно и благовремено не обавести продавца. Изостанак обавештења
има озбиљне правне последице јер се испорука сматра уредном, а купац је, и поред несаобразности, дужан да исплати цену. Основна
функција обавештења је да омогући продавцу да предузме мере неопходне за отклањање несаобразности. Дужност обавештавања има велики
теоријски и практични значај. Предмет анализе у овом раду је појам,
садржај и форма обавештења о несаобразности робе у међународном и
домаћем праву.
Кључне речи: несаобразност, обавештење о несаобразности.

I Увод
У случају испоруке несаобразне робе купцу на располагању стоје
одређена правна средства која служе за заштиту његових интереса.
Међутим, нужна претпоставка за коришћење правима која има на основу манљиве испоруке је да купац продавца обавести о недостатку, односно да стави приговор (рекламацију). Приговор представља констатовање
неизвршења обавезе од стране продавца које се односи на количину, ква-
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литет, врсту или паковање робе, а које је купац дужан учинити да би се
могао користити правима која му припадају у случају недостатака робе.
Таква дужност купца постоји и у међународној и домаћој продаји.
Дужност обавештавања има велики теоријски и практични значај.
У пракси је вођено највише спорова управо у вези да дужношћу купца
да продавца обавести о несаобразности. Према подацима из 2004. године, скоро четвртина свих спорова из уговора о међународној продаји
робе се односила на чл. 39 Конвенције УН о уговорима о међународној
продаји робе1 (у даљем тексту: Бечка конвенција, БК).2 Такође, и код
нас постоји обимна судска пракса која се односи на дужност стављања
рекламације.
Због значаја који дужност обавештавања има и за продавца и
за купца неопходно је извршити њену детаљну анализу. У том циљу
је потребно одредити садржај и форму обавештења, рок у коме се
мора извршити, као и крајњи рок за обавештавање након кога наступа преклузија. Међутим, с обзиром на сложеност материје, у овом раду
ћемо детаљно обрадити садржај и форму приговора, док ће питање рокова бити предмет анализе у посебном раду.

II Обавештење о несаобразности испоручене робе
Купац губи право да се позива на недостатак саобразности робе
ако о томе није послао продавцу обавештење у коме је навео природу
недостатка, у разумном року од тренутка кад га је открио или морао
открити.3 И према нашем позитивном праву купац је дужан обавестити продавца о постојању материјалних недостатака без одлагања, иначе
губи права која му по том основу припадају.4 У чл. 481 ст. 1 Закона о
1
2

3
4
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Конвенција Уједињених Нација о уговорима о међународној продаји робе (Службени лист СФРЈ 10/1/84 од 31.12.1984; даље у фуснотама: БК).
Према подацима из 2004. године од 1246 судских одлука 286 се односило на примену чл. 39 БК. Видети више код Franco Ferrari, „Divergences in the application of
the CISG’s rules on non-conformity of goods“, Rabels Zeitschrift für ausländisches und
internationales Privatrecht, Heft 3 (Juli), 2004, стр. 485.
БК, чл. 39 ст. 1.
Видети Закон о облигационим односима (Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85,
45/89 и Службени лист СРЈ, бр. 31/93, даље у фуснотама: ЗОО) чл. 481 ст. 1 и 482
ст. 1. Исто решење је предвиђено и Општим узансама за промет робом (даље у
фуснотама: ОУЗ), уз. бр. 154. Наиме, само купац који је уредно и на време ставио
продавцу приговоре због утврђених мана робе се може користити предвиђеним
правним средствима.
„Код неблаговремено поднетог приговора у погледу видљивог, делимичног недостатка беспредметно је накнадно утврђивање недостатака количине робе у току
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облигационим односима (у даљем тексту: ЗОО) предвиђено је да купац
у случају нестављања приговора губи право које му по том основу припада. Сматрамо да се овде ради о грешци јер купац у случају испоруке
робе са недостацима на располагању има више права.5
Из наведених одредби видимо да ће одговорност продавца за испоруку несаобразне робе постојати само под условом да купац предузме одређене радње тј. да уредно и благовремено обавести продавца о
недостацима на роби, односно да приговори због мана робе. Нечињење
купца у овом случају има озбиљне правне последице. Испорука се сматра уредном, а купац је дужан да исплати цену.6 Овде постоји правна фикција да је купац преузео робу без приговора и она представља
необориву правну претпоставку (praesumptio iuris et de iure). Следствено томе, он губи могућност да се користи правним средствима која би
имао на основу испоруке несаобразне робе.
У пракси, слању обавештења редовно претходи преглед робе. Према чл. 38 ст. 1 БК купац је дужан прегледати робу или је дати на преглед у што је могуће краћем року зависно од околности. Преглед робе
није правна обавеза, него дужност (die Obliegenheit).7 Дужност прегледа
робе из чл. 38 БК не треба мешати са правом купца из чл. 58 ст. 3 БК
да прегледа робу пре плаћања цене. Код међународне продаје робе дужност прегледа треба да одреди кад је, ако није извршен преглед, купац
морао открити несаобразност робе.8 Купац не трпи никакве санкције
ако пропусти да робу прегледа, али сноси ризик постојања несаобразно-

5
6
7

8

поступка, јер је тужени изгубио права која би му припадала за случај да је благовремено и уредно обавестио противну уговорну страну о евентуалном материјалном
недостатку на који се позивао.“ (Према одлуци ВСС, Прев. 539/98). Наведено према Драгослав Вељковић, Облигационо право кроз Коментар Закона о облигационим
о облигационим односима – са регистром појмова – за практичну примену са примерима уговора, тужби и судске праксе, Београд, 2005, стр. 463.
Исто тако Слободан Перовић, Драгољуб Стојановић (ур.), Коментар Закона о облигационим односима, књига II, Крагујевац, Горњи Милановац, 1980, стр. 81.
Видети ОУЗ, уз. бр. 153.
Ulrich Magnus, Wiener UN-Kaufrecht (CISG), Berlin, 2005, стр. 388; Peter Schlechtriem,
Ingeborg Schwenzer (ed.), Commentary on the UN Convention of the International Sale of
Goods (CISG), 2nd (English) edition, New York, 2005, стр. 447; Karsten Schmidt (Hrsg.),
Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, München, 2004, стр. 523; Wolfgang
Krüger, Harm Peter Westermann (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 4. Auflage, München, 2004, стр. 2385; Heinz Georg Bamberger, Herbert Roth (Hrsg.), Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, München, 2003,
стр. 2827.
CISG – Advisory Council Opinion no. 2, Examination of the Goods and Notice of NonConformity: Articles 38 and 39, 7 June 2004, доступно на адреси: http://www.cisg.law.
pace.edu/cisg/CISG-AC-op2.html.
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сти, односно сноси ризик да не успе са приговором. То значи да ако због
неизвршеног прегледа недостаци на роби буду откривени прекасно тј.
по протеку рока за обавештавање продавца, купац губи право да се на
њих позива. Према томе, у интересу је купца да правовремено и уредно
прегледа робу.
И према нашем праву, купац је дужан да прегледа примљену
робу.9 Купац је дужан да примљену ствар на уобичајени начин прегледа или је да на преглед, чим је то према редовном току ствари могуће.10
Међутим, то не значи да купац мора да изврши преглед. Преглед робе
нема самосталан значај, а купац треба да прегледа робу ако жели да
се користи правима која му припадају у случају постојања недостатака. Управо због тога сматрамо да ЗОО правилно поступа кад преглед
одређује као дужност. Такође, и обавештавање продавца је дужност
купца, а не његова обавеза. То се јасно види из чл. 482 ст. 1 ЗОО који
предвиђа да је по откривању скривеног недостатка купац дужан да обавести продавца. Имајући у виду наведено сматрамо да је погрешно што
се у чл. 485 ЗОО говори о обавези купца да ствар прегледа, односно о
обавези да у одређеном року обавести продавца о недостацима.
Основна разлика између одредби које регулишу преглед робе и
обавештавање продавца о недостацима се огледа у томе што купац не
трпи никакве санкције ако не изврши преглед робе. Насупрот томе,
нестављање приговора води губитку права. Међутим, факултативност
прегледа не одговара потребама привредника, па се обавеза прегледа
често предвиђа у типским уговорима или узансама.11
Дужност купца да прегледа робу је тесно повезана са његовом дужности обавештавања. Преглед робе најчешће претходи обавештавању
и припрема га. Међутим, преглед робе није предуслов уредне пријаве
недостатака. То значи да ће, уз испуњеност других законских услова,
обавештење купца производити дејство и онда кад он робу није довољно
или је није уопште прегледао. Такође, неизвршење прегледа робе и
нестављање приговора због недостатака не штети купцу ако несаобразност не би могла да се открије приликом одговарајућег прегледа робе.12
9
10
11

12
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О дужности прегледа робе говори се и код Александар Голдштајн, Привредно уговорно право, Загреб, 1967, стр. 273.
ЗОО, чл. 481 ст. 1. Узор за чл. 481 ст. 1 ЗОО су били чл. 38 УЛИС и уз. бр. 137
ОУЗ.
Видети више код Младен Драшкић, Обавезе продавца према унификованим правилима о међународној купопродаји, Београд, 1966, стр. 93; Борислав Т. Благојевић,
Врлета Круљ (ур.), Коментар Закона о облигационим односима, књига I, Београд,
1980, стр. 975.
P. Schlechtriem, I. Schwenzer (ed.), нав. дело, стр. 448.
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Став да купац може приговорити недостатку и кад робу није прегледао је
прихваћен и у нашој теорији13 и судској пракси.14
И у међународном и домаћем праву су норме које регулишу дужност стављања приговора диспозитивне, па је могуће да стране својим
споразумом на другачији начин уреде извршење ове дужности.
Одредбе у БК и ЗОО које се односе на дужност обавештавања
продавца о недостацима робе уважавају интересе обе уговорне стране и представљају добро избалансирана решења. Предвиђањем дужности обавештавања продавца о недостацима на одређени начин и у
одређеном року пружа се сигурност и продавцу и купцу. Наиме, продавац који је наводно повредио уговор мора бити обавештен о природи
повреде у одређеном року након испоруке. То је значајно из следећих
разлога. Прво, обавештење о несаобразности робе продавцу даје основ
да сам изврши преглед робе и утврди да ли недостаци заиста постоје.
Друго, продавац је у могућности да обезбеди доказе које ће користити у
евентуалном каснијем спору са купцем. Треће, непосредно након испоруке је много лакше утврдити да ли прави узрок недостатка лежи у повреди обавезе од стране продавца или у нпр. неправилном коришћењу
од стране купца. Четврто, обавештење послато у законом предвиђеном
року оставља продавцу могућност да несаобразност отклони заменом
или поправком робе или да смањи губитке купца на неки други начин. Четврто, продавац може да се регресира од својих снабдевача или
евентуално против њих покрене одговарајуће поступке.15 И последње,
потребно је да продавац буде сигуран да ће одређени послови у неком
тренутку бити окончани. С друге стране, и купац ужива сигурност јер
зна да ће под одређеним условима моћи да се користи правима која има
због испоруке робе са недостацима.
И на крају, важно је да судије приликом решавања спорова имају
у виду смисао дужности обавештавања и да подједнако уваже интересе и једне и друге стране. Не сме се допустити да се у пракси измени дејство ове дужности. Наведено се нарочито односи на ситуације
у међународној продаји кад је неопходно извршити конкретизацију
неодређених појмова из чл. 39 БК (нпр. природа недостатка, разумни
рок...). Ако би пред купца били постављени престроги захтеви у погле13
14

15

Видети више код Иван Букљаш, Борис Визнер, Коментар Закона о обвезним (облигационим) односима, Загреб, 1979, књига 3, стр. 1608.
„Квалитативне недостатке робе купац може да рекламира иако робу није прегледао ако има поузданог и оправданог основа сумњи да роба не одговара условима
уговора“. Закључак Главне државне арбитраже Гс-925/52. Наведено према Владимир Капор, Уговор о куповини и продаји робе – Тумач општих узанси за промет
робом, Београд, 1961, стр. 165.
K. Schmidt (Hrsg.), нав. дело, стр. 523.
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ду неопходних формалности за подношење приговора онда би дужност
обавештавања могла постати инструмент којим се купцу одузимају захтеви због несаобразности робе. То би било неправично јер испоруком
несаобразне робе није купац повредио уговор, него продавац. Такође,
формалности у погледу слања обавештења нису саме себи циљ, него пре
свега, треба да служе интересима продавца.16

III Случајеви у којима постоји дужност обавештавања
Појам несаобразност из Бечкe конвенцијe поред испоруке робе са
физичким недостацима обухвата и испоруку робе са квантитативним недостацима и aliud. То значи да купац у свим наведеним случајевима треба да поднесе приговор продавцу. Обавештењем могу бити обухваћени
сви видови несаобразности (мане у погледу врсте, квалитета, количине
и паковања испоручене робе) без обзира на разлог њиховог постојања.
Купац, у српском праву, треба да обавести продавца увек кад
постоји материјални недостатак. Према нашем мишљењу дужност
обавештавања постоји не само у случају испоруке робе са физичким недостацима, него и код испоруке мање количине робе и aliud-а, као и код
мана у паковању.
У међународној продаји купац је дужан да рекламира продавцу
сваку разлику у количини испоручене робе и онога што је уговорено.
Ако купац не обавести продавца да му је испоручена већа количина
робе од уговорене, он ће према чл. 52 ст. 2 БК бити дужан да плати вишак испоручене робе по уговореној цени. С друге стране, ако продавац
купцу испоручи мању количину робе од уговорене и купац томе благовремено не приговори, он је дужан платити уговорену цену у целини.
Према српском праву купац је дужан да обавести продавца код
квантитативних недостатака. Међутим, разликују се правна правила
код испоруке мање и веће количине робе. Према ЗОО испорука мање
количине робе представља материјални недостатак.17 Код испоруке
мање количине робе потребно је одговорити на три питања. Прво, да
ли је купац и код испоруке мање количине робе дужан да поступи као
и код других материјалних недостатака, односно да након извршеног
прегледа робе обавести продавца о квантитативном недостатку. Друго, у ком року купац треба да обавести продавца. И последње, да ли
пропуштање обавештења води губитку права. Сматрамо да је купац
увек дужан да обавести продавца о недостацима у количини. Према по16
17

440
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словним обичајима купац је дужан да обавести продавца о постојању
квантитативног недостатку у кратком року.18 Док узансе предвиђају
да купац без одлагања мора обавестити продавца о манама робе, дотле за обавештавање о квантитативним недостацима предвиђају кратак рок. Према нашем мишљењу не може се наћи ваљано оправдање
за другачије поступање код квантитативних недостатака јер и испорука
мање количине и испорука робе са недостацима у квалитету представља
материјални недостатак. Иако ЗОО не регулише ово питање изричито,
правила која се односе на материјалне недостатке се путем аналогије
морају применити и на испоруку мање количине робе. Стога би, према
нашем мишљењу, купац и у овом случају требало да приговори продавцу без одлагања. Даље, код квантитативних недостатака ни ЗОО ни
ОУЗ изричито не наводе да нестављање приговора води губитку права
купца да се позива на недостатак. Услед тога је у судској пракси заузет
став да нестављање приговора не води губитку права купца.19 У теорији
је, међутим, прихваћено мишљење да последице нестављања приговора
код квантитативних недостатака треба да буду исте као и код недостатака у квалитету.20 Сматрамо исправним став заступан у доктрини, који
своје упориште има и у одредбама ЗОО. Пошто испорука мање количине
од уговорене представља материјални недостатак не може се третирати
другачије од осталих материјалних недостатака. Такође, такво решење
пружа неопходну правну сигурност у промету. Дужност стављања приговора води извесности за обе уговорне стране и омогућава несметано
одвијање трговинског промета.
С друге стране, испорука веће количине се не сматра материјалним
недостатком, него понудом за закључење новог уговора у погледу веће
количине. Нестављање приговора од стране купца се сматра прећутним
прихватом понуде. Према томе, купац мора ставити приговор у разумном року ако жели да одбије вишак испоручене робе.
У теорији међународне продаје робе је спорно питање да ли је
купац дужан обавестити продавца и платити већу цену у случају испоруке робе бољег квалитета од уговореног. Према ставу заступаном
у делу немачке теорије, чл. 39 БК се не може применити у случају испоруке робе бољег квалитета.21 Налазимо да се наведено мишљење не
може прихватити. Приликом давања одговора треба поћи од тога да испорука робе бољег квалитета од уговореног представља несаобразност
у смислу чл. 35 ст. 1 БК. Чл. 39 БК регулише обавештавање продавца
18
19
20
21

Видети ОУЗ, уз. бр. 131 ст. 1.
Видети више код М. Драшкић, нав. дело, стр. 73.
Видети више код М. Драшкић, нав. дело, стр. 73; В. Капор, нав. дело, стр. 145.
Видети више код W. Krüger, H. P. Westermann (Hrsg.), нав. дело, стр. 2385.
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уколико постоји недостатак саобразности и при том не прави разлику у односу на то у чему се састоји несаобразност. Стога, у принципу,
купац има дужност да обавести продавца и код испоруке робе бољег
квалитета. Спорно би могло да буде да ли је купац у том случају дужан
да плати већу цену. Пошто у Бечкој конвенцији не постоји изричито
правило, могао би се аналогно применити чл. 52 ст. 2 БК, односно купац би био дужан да плати пропорционално већу цену. У супротном би
ова ситуација морала бити решена применом хетерогених правила из
националних права.22 Међутим, ако је испоручена роба веће вредности
најчешће се ради о околности која је продавцу била позната или му је
морала бити позната. Због тога се примењује чл. 40 БК, што у крајњој
линији води томе да ће купац платити уговорену, а не већу цену.23
Због разлика које постоје између правила која регулишу међународну и националне продаје, треба нагласити да дужност обавештавања постоји и у случају испоруке aliud-а. У многим правима се
испорука друге врсте робе схвата као неизвршење испоруке, а не као
манљива испорука. Управо због тога је код међународне продаје потребно имати на уму да испорука aliud-а представља несаобразну испоруку
и да је и у том случају потребно продавца обавестити о недостатку. С
обзиром да је, према нашем мишљењу, појмом материјални недостатак
обухваћена и испорука aliud-а налазимо да је и код унутрашње продаје
потребно да купац продавцу приговори у случају испоруке друге ствари
или робе друге врсте.
Дужност обавештавања постоји и у случају недостатака код накнадно испоручене или поправљене робе.24 Код уговора о продаји са
сукцесивним испорукама купац мора да прегледа сваку појединачну испоруку и да о евентуалним недостацима обавести продавца.25
Насупрот томе, обавештење у смислу чл. 39 БК се не мора слати
код других повреда уговора (нпр. код доцње са испоруком). И последње,
чл. 39 БК, односно чл. 481, 482 и 484 ЗОО не обухватају обавештавање
продавца о правним недостацима испоручене робе. То је регулисано чл.
43 БК, односно чл. 509 ЗОО.

IV Садржај обавештења
Купац према чл. 39 ст. 1 БК у обавештењу мора навести природу
недостатка. Чл. 484 ст. 1 ЗОО предвиђа да је у обавештењу о недо22
23
24
25
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статку ствари купац дужан ближе описати недостатак и позвати продавца да прегледа ствар. Из наведеног видимо да није довољно да купац
наведе да роба има мане, него је дужан да их ближе одреди. Питање је
шта се подразумева под појмовима природа недостатка и ближи опис
недостатка, односно колико прецизно треба да буде обавештење. Приликом давања одговора треба поћи од основне сврхе чл. 39 БК и чл. 484
ст. 1 ЗОО, која се састоји у томе да продавац буде у могућности да на
одговарајући начин реагује у случају кад купац му упути приговор.
Сматрамо да, иако то није изричито наведено у чл. 39 ст. 1 БК ни
у чл. 484 ст. 1 ЗОО, из обавештења мора бити јасна намера купца да
поднесе приговор,26 односно мора се видети да купац не одобрава испоруку.
У теорији и судској пракси је општеприхваћено да није довољно
обавештење општег карактера (нпр. изјава купца да није задовољан
испоруком).27 Општа изјава у рекламацији да „квалитет не одговара“
није довољна за уредну рекламацију.28 Потом, обавештење није уредно ако упућује на „недостатак у квалитету робе“, „грешку у преради“
или садржи паушалну изјаву да испоручена роба не одговара узорку
или моделу.29 Изјава да „продавац није испунио своју обавезу“ или да је
„испоручио погрешне делове“ такође није довољна.30 Општа изјава дата
приликом преузимања робе да испорука не одговара условима уговора
не даје довољно основа да се испита оправданост приговора.
Приговори у погледу квалитета и квантитета робе треба да су
конкретизовани и одређени.31 Према томе, купац у обавештењу треба на што прецизнији начин да опише недостатак. При чему мера
прецизирања зависи од могућности купца, нарочито стручности која се
од њега може очекивати у пословном промету. Имајући у виду наведено
можемо рећи да није могуће на уопштен начин одредити које податке
купац треба да наведе да би продавца обавестио о природи недостатака.
То је фактичко питање и треба га решавати у зависности од околности
конкретног случаја. Приликом одређивања да ли је у обавештењу наве26
27

28
29
30
31

Тако и W. Krüger, H. P. Westermann (Hrsg.), нав. дело, стр. 2385.
H.G. Bamberger, H. Roth (Hrsg.), нав. дело, стр. 2827; W. Krüger, H. P. Westermann
(Hrsg.), нав. дело, стр. 2387; Б. Благојевић, В. Круљ (ур.), нав. дело, књига I, стр. 981;
М. Драшкић, нав. дело, стр. 98.
Одлука Главне државне арбитраже Гс-360/53.
Видети више код K. Schmidt (Hrsg.), нав. дело, стр. 529.
Видети више код U. Magnus, нав. дело, стр. 441. Погледати и наведену веома обимну судску праксу.
Одлука Главне државне арбитраже Гс-80/49. Наведено према С. Перовић, Д.
Стојановић (ур.), нав. дело, књига II, стр. 89.
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дена природа недостатка треба имати на уму функцију приговора. Наиме, он мора да пружи продавцу довољно информација о врсти и размерама несаобразности. Постоји велики број судских одлука у којима је
конкретизовано када је приговор довољно одређен.32
Купац у обавештењу мора јасно навести којој испоруци приговара, као и да ли се приговор односи на испоруку у целини или само
један њен део. Ако недостатке има само један предмет, купац га мора
јасно означити. У случају да купац уочи недостатке код више комада
робе исте врсте, он у свом обавештењу то мора квантификовати, односно тачно означити ком делу испоруке приговара.33 Међутим, прецизна
квантификација се од купца може захтевати само у мери у којој је то за
њега могуће и разумно. Ако би нпр. одређивање количине робе која је
погођена недостатком од купца захтевало значајан напор, онда се такав захтев не може сматрати разумним.34 Потом, ако је предмет уговора
лако кварљива роба потребније је прецизно одређење робе погођене недостацима, него код трајне робе, где продавац по пријему обавештења и
сам може закључити о домашају несаобразности.
Код испоруке више различитих уређаја, несаобразни уређај мора
бити означен типом и серијским бројем.35 Ако је испоручена роба несаобразна нпр. и у погледу количине и у погледу паковања, купац мора
посебно означити сваки недостатак.
Из обавештења мора бити јасно у чему се састоји несаобразност, односно да ли купац приговара квалитету, врсти, количини или
паковању испоручене робе. Треба имати на уму да захтеви у погледу
изношења чињеница у приговору не смеју бити престроги јер би на тај
начин ризик манљиве испоруке са продавца био пребачен на купца.
Према томе, довољно је да купац несаобразност означи као такву. Он
није дужан да зна нити да наведе узроке несаобразности. Код техничких уређаја је довољно да купац наведе симптоме недостатка36 (нпр. да
не може да покрене аутомобил или да из штампача излази само бели
папир). Ако је била уговорена испорука оригиналне робе, приговор
ће се сматрати уредним ако купац наведе да се не ради о порученој
оригиналној роби.37
32

33
34
35
36
37
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Видети Анекс CISG – Advisory Council Opinion no. 2, Examination of the Goods and
Notice of Non-Conformity: Articles 38 and 39, 7 June 2004. Видети још и U. Magnus, нав.
дело, стр. 441.
Видети више код P. Schlechtriem, I. Schwenzer (ed.), нав. дело, стр. 464. Такође код W.
Krüger, H. P. Westermann (Hrsg.), нав. дело, стр. 2387.
Видети више код P. Schlechtriem, I. Schwenzer (ed.), нав. дело, стр. 464.
Видети више код W. Krüger, H. P. Westermann (Hrsg.), нав. дело, стр. 2387.
H.G. Bamberger, H. Roth (Hrsg.), нав. дело, стр. 2827; K. Schmidt (Hrsg.), нав. дело,
стр. 528; P. Schlechtriem, I. Schwenzer (ed.), нав. дело, стр. 464.
Видети више код U. Magnus, нав. дело, стр. 412.
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Купац је дужан да изврши уобичајени преглед робе и да о евентуалном постојању недостатка обавести продавца. Ако он, међутим,
спроведе научно-технички преглед, продавца мора обавестити и о суштинским резултатима тог прегледа. И у том случају, купац је дужан да
информише продавца само о постојању несаобразности, а не о њеном
узроку или њеном отклањању.38 Према уз. бр. 152 ст. 3 ОУЗ купац продавцу треба да достави и исправу о утврђивању квалитета, ако је има.
Овакво решење ЗОО не предвиђа, али би га, према нашем мишљењу,
требало примењивати као трговински обичај.
У свом обавештењу купац не мора навести правна средства која
ће користити. Међутим, из практичних разлога је најбоље да он то ипак
учини. У сваком случају, након обавештавања продавца о недостацима
купац у разумном року треба да се изјасни и о правним средствима која
ће користити.39
У међународном трговинском промету приговори морају бити
поткрепљени одговарајућим документима у разумном року, иначе би
несавесни купци увек приговарали да би остварили смањење цене.40
Нејасноће и непрецизности у приговору иду на терет онога ко
приговара, односно купца. Кад у рекламацији није на задовољавајући
начин наведена природа недостатака, касније прецизирање ће имати
дејство само ако буде извршено унутар предвиђеног рока за подношење
приговора. Међутим, могућност накнадног прецизирања зависи и од
начина на који је приговор учињен. Ако је купац усмено саопштио да
роба има недостатке, али их није тачно одредио, продавац би требало
одмах да затражи конкретизацију. Нечињење продавца у овом случају
представља конклудентно одрицање од даљег прецизирања у року из
чл. 39 ст. 1 БК.41 Ово правило би требало применити и код других средстава комуникације (нпр. e-mail) која почивају на брзој комуникацији.
У српском праву, обавештење купца о недостатку мора садржати
још један елемент. Наиме, купац је дужан да позове продавца да прегледа ствар. Овакво решење ОУЗ нису познавале, а преузето је из чл.
39 ст. 2 Хашког једнообразног закона о међународној продаји телесних
покретних ствари (у даљем тексту: УЛИС). Бечка конвенција не садржи овакву дужност купца из следећих разлога. Прво, сматрало се да
свако обавештење о несаобразности садржи de facto позив продавцу.
Друго, заузет је став да захтев да купац треба да позове продавца да
прегледа робу може представљати „замку“ која ће водити губитку куп38
39
40
41

Видети више код W. Krüger, H. P. Westermann (Hrsg.), нав. дело, стр. 2387.
Видети више код U. Magnus, нав. дело, стр. 412.
Видети више код М. Драшкић, нав. дело, стр. 98.
Видети више код W. Krüger, H. P. Westermann (Hrsg.), нав. дело, стр. 2388.
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чевих права. И треће, радна група је закључила да позив, као нужан
део обавештења о несаобразности, није подржан ни у трговинској
пракси.42
У нашем праву ratio позива продавцу је да се уз присуство обе
уговорне стране утврди стварно стање робе. Да би позив продавцу имао
смисла купац треба да му омогући да робу стварно прегледа. Наведено
решење има и позитивне и негативне стране. Наиме, у пракси купац
може неосновано стављати приговоре да би издејствовао смањење цене.
Међутим, ако купац зна да ће продавац прегледати робу, он ће рекламирати само недостатке који стварно постоје. Потом, ако се утврде недостаци постоји могућност брзог договора продавца и купца. Насупрот
томе, ако купцу хитно треба роба, а он њоме не може располагати све
док је продавац не прегледа, тада дужност позивања продавца има негативно дејство.43 Такође, код дистанционе продаје долазак продавца да
прегледа робу може бити повезан са значајним трошковима.
Преглед робе је право, а не обавеза продавца. То право је у
његовом интересу јер му омогућава да обезбеди доказе о стању робе. Из
тога произлази да продавац неће имати интерес да робу прегледа кад
поседује доказе да је роба у време испоруке била без недостатака.44
У одређеним случајевима купац неће морати да упути позив
продавцу да прегледа робу. Прво, ако је робу прегледала контролна
организација, а купац поседује цертификат. И друго, кад су купац и
продавац робу заједно прегледали.45
Наш закон не одређује до кад је купац дужан да чека да продавац прегледа робу. Сматрамо да би купац морао да продавцу остави
разумно време да дође или пошаље свог заступника. Које време ће се
сматрати разумним зависи од околности конкретног случаја (удаљеност
продавца, превозно средство које користи продавац...). Док чека да продавац прегледа робу, купац не би смео да предузима никакве радње на
роби и да утиче на њено стање. Сматрамо, међутим, да би код кварљиве
робе купац смео да предузима радње у циљу смањења њеног даљег
пропадања.
Закон не регулише да ли и које последице сноси купац ако не
позове продавца да робу прегледа. Будући да продавац има право да
робу прегледа сам или да пошаље свог представника и онда кад га купац не позове да то учини, сматрамо да непозивање продавца не утиче
на ваљаност обавештења. Ако би се заузео супротан став, то би купца
42
43
44
45
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Видети више код Massimo C. Bianca, Michael J. Bonell (ed.), Commentary on the International Sales Law – The 1980 Vienna Sales Convention, Milan, 1987, стр. 304.
Видети више код И. Букљаш, Б. Визнер, нав. дело, књига 3, стр. 1622, 1623.
Видети више код Ивица Јанковец, Уговорна одговорност, Београд, 1993, стр. 149.
Видети више код С. Перовић, Д. Стојановић (ур.), нав. дело, књига II, стр. 91.
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ставило у тежак положај јер би и поред благовременог, конкретног и
прецизног обавештења о недостацима могао да изгуби права која има
на основу одговорности продавца за материјалне недостатке.

V Форма обавештења
Основни принцип прихваћен у Бечкој конвенцији је принцип
неформалности.46 Из тог разлога ни обавештење купца о природи недостатака не подлеже посебним захтевима у погледу форме. Изузетно,
обавештење мора бити сачињено у писменој форми ако било која од
уговорних страна има седиште у држави која је изјавила резерву у смислу чл. 96 БК.47
Купац треба да обавести продавца о природи недостатака на
начин који се сматра одговарајућим према датим околностима.48 У
међународној трговини се недостатак може саопштити путем е-маила,
као и телефона, телеграма, телепринтера и телефакса. Сва ова средства
су одговарајућа. Употреба обичне поште се сматра разумном само ако се
продавац и купац налазе у суседним регионима.49 Када се обавештење
шаље поштом и извесно је да ће оно до продавца путовати више дана,
према једном мишљењу, обавештење се мора извршити и бржим средством комуникације, нпр. e-mailom или телефоном.50
Иако се у српској верзији Бечке конвенције у чл. 39 ст. 1 наводи
да купац губи право да се позива на недостатак саобразности робе ако
о томе продавцу није послао обавештење, сматрамо да се обавештавање
може извршити и усмено. У прилог нашој тврдњи говори и енглески
текст конвенције који предвиђа да је купац дужан да обавести продавца (...if he does not give notice...). Према томе, купац може усмено нпр.
у телефонском разговору обавестити продавца о недостацима. Једини
услов је да обавештење буде извршено на језику који продавац може да
разуме. То може бити језик продавца или језик који су стране одредиле као језик уговора. Пошто купац мора доказати да је благовремено и
уредно поднео приговор, у његовом је интересу да постоји и писмена
потврда усмено изјављеног приговора.
И у домаћем праву је као основни прихваћен принцип консенсуализма.51 Следствено томе и одредбе које регулишу обавештавање
46
47
48
49
50
51

Видети БК, чл. 11.
Видети БК, чл. 12 и чл. 96.
Видети БК, чл. 27.
P. Schlechtriem, I. Schwenzer (ed.), нав. дело, стр. 465.
Тако K. Schmidt (Hrsg.), нав. дело, стр. 530.
Видети ЗОО, чл. 67.
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продавца о недостацима не постављају пред купца захтеве у погледу форме приговора. Обавештење о недостатку може бити и писмено и усмено,
учињено непосредно или путем средстава комуникација. Купац треба да
у конкретном случају одабере погодан начин и средство за обавештење
продавца о недостатку, узимајући у обзир природу недостатка, удаљеност
продавца, стање ствари с обзиром на недостатак, обичаје струке и слично.52
Важно је да купац продавцу на сигуран начин саопшти приговоре.53
Из чл. 484 ст. 2 ЗОО видимо да се слање обавештења препорученим писмом и телеграмом сматра поузданим начином обавештавања. Према уз.
бр. 152 ст. 2 ОУЗ потребно да се приговори саопштени телефоном, телеграмом и телепринтером одмах потврде препорученим писмом. Будући
да ЗОО не садржи такву норму, у теорији је прихваћен став да би наведено правило требало примењивати као трговински обичај.54 Разлог
лежи у томе што приговор учињен телефоном или између присутних
лица производи дејство само ако у случају спора купац може да докаже
да га је благовремено и јасно учинио.55 Препоручено писмо представља
добар начин за слање приговора јер у том случају продавац сноси ризик његовог достављања. Такође, код обавештавања препорученим писмом се избегавају евентуални спорови о садржини нпр. усмено учињене
рекламације. У пракси се најчешће усмено дата обавештења и потврђују
писмено. При том се благовременост обавештења цени према моменту
саопштавања, док писмена потврда представља доказ извршеног приговора.

52
53
54
55
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С. Перовић, Д. Стојановић, нав. дело, књига II, стр. 90. Исто тако, А. Голдштајн,
нав. дело, стр. 300.
Видети ОУЗ, уз. бр. 152 ст. 1.
Видети више код С. Перовић, Д. Стојановић, нав. дело, књига II, стр. 90.
Такав став је заузет и у нашој судској пракси. Видети више код И. Јанковец, нав.
дело, стр. 149 и фуснота 43.
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NOTION, CONTENT AND FORM OF NOTICE
OF LACK OF CONFORMITY OF THE GOODS IN
INTERNATIONAL AND DOMESTIC LAW
Summary
The buyer loses the right to rely on a lack of conformity of the goods if
he does not give timely notice to the seller. Absence of notice has serious legal
effect because the delivery is considered to be duly performed and the buyer
has to pay the price in spite of the non-conformity. The main purpose of the
buyer’s notice is to enable the seller to take the necessary steps to remedy the
non-conformity. Buyer’s duty to inform seller about the non-conformity of the
delivered goods is of great theoretical and practical importance. In order to give
detailed and comprehensive reflection this paper analyzes notion, content and
form of the lack of conformity notice in international and domestic law.
Key words:

non-conformity, notice of lack of conformity of the goods.
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МЕЂУНАРОДНА ПРОДАЈА РОБЕ СА ПОСЕБНИМ
АКЦЕНТОМ НА РОКОВЕ ИСПОРУКЕ РОБЕ
Резиме
Рок или вријеме испоруке робе у међународној продаји, као елемент
самог уговора има вишеструки значај и за купца и продавца. У раду су
анализирани извори права у међународној продаји, а посебно Конвенција
Уједињених нација о уговорима о међународној продаји робе из 1980. године, тзв. Бечка конвенција, која је на снагу ступила 1988. године и данас она има педесет две државе уговорнице. Рок испоруке робе не мора
нужно бити обавезан елеменат уговора у међународној продаји робе, али
је свакако веома важан елеменат. Његова важност огледа се у томе што
нужно утиче на само испуњење уговора, а у случају непоштовања рокова
испоруке робе од стране продавца или пријема робе од стране купца,
постоји низ могућности и за продавца и купца у смислу даљег опстанка конкретног уговора продужењем рокова, или потраживање накнаде
штете због прекорачења рока испоруке или пријема робе.
Кључне речи:
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I Увод
Да би се уопште говорило о роковима испоруке у међународној
продаји робе, неопходно је прво дефинисати међународну продају
робе, па ће се стога у првом дијелу овог рада говорити о самом појму
међународне продаје робе, о изворима права међународне продаје,
о Конвенцији Уједињених нација о међународној продаји робе, која
се директно примјењује у односу на уговоре о међународној продаји
робе ако продавац и купац имају сједиште у државама које су је
ратификовале.1
Такође без дефинисања форме, начина испуњења уговорних обавеза, како за купца, тако и за продавца који је у обавези да испоручи
робу, као и без схватања основних елемената уговора о међународној
продаји робе, не може се говорити о роковима испоруке робе као изолованом појму, јер се нужно везује за све остале елементе уговора о
продаји робе.

II Уговор о међународној продаји
Према Закону о облигационим односима Републике Српске уговором о продаји обавезује се продавац да ствар коју продаје преда купцу тако да купац стекне право располагања, односно право својине, а
купац се обавезује да продавцу плати цијену.2
Када је у питању продаја права, продавац се обавезује да купцу
прибави продато право, а кад вршење тог права захтијева држање ствари, да му и преда ствар. Наравно у даљем таксту, а у вези са заданом
темом, биће ријечи само о продаји робе. Међутим, из ове дефиниције
уговора о продаји према домаћем законодавству, јасно је да продавац
мора обезбиједити купцу право располагања на продатој ствари, односно право својине. Битно је напоменути да је рок за испоруку робе јако
битна ставка у домаћем законодавству, с обзиром да је ризик за пропаст
свари уско везан за доцњу повјериоца или купца.
1

2

Конвенција Уједињених нација о уговорима о међународној продаји робе
примјењује се и индиректно уколико колизионе норме упућују на примјену права државе која је ратификовала Конвенцију. Чланом 6. Конвенције одређено је да
стране могу искључити примјену ове Конвенције или, под резервом одредаба члана 12, одступити било од које од њезиних одредаба или измијенити њихов учинак
(у даљем тексту у фуснотама: Конвенција).
Закон о облигационим односима (Службени лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89,
57/89 и Службени гласник РС, бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04), члан 454.
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У међународној продаји, уговор је правни основ размјене робе.3
Уговором се регулише однос између купца и продавца, права и обавезе
једног и другог. Када је у питању уговор о међународној продају робе,
уз исти ће се неминовно појавити и други послови који су битни за
испуњење саме међународне продаје робе. То су нпр. послови заступања,
посредовања, шпедиције, осигурања, складиштења, али су они само
спoредни послови у удносу на продају јер је она основни правни посао,
а остали послови су акцесорног карактера. У правној теорији развило
се неколико мишљења о одређивању појма међународне продаје, међу
којима су се искристалисала три критерија: субјективни, објективни и
мјешовити.
Исто као и у домаћем законодавству, продаја на међународном
пољу такође се испољава аутономијом воље уговорних страна. Наравно, постоје одређена ограничења у законодавствима појединих држава,
када је у питању међународна продаја робе, а та ограничења углавном
се односе на предмет продаје, у ком смислу је ограничена продаја и куповина робе одређене врсте или се то ограничење односи на количину
робе. Могућа су ограничења која се односе на субјекте уговорног односа, као и у погледу услова транспорта, осигурања и слично, зависно од
вањскотрговинске политике земље.

III Извори права међународне продаје
Тежња пословних људи широм свијета је унификација уговорног
права, а посебно се ова тежња огледа у области међународне продаје.
Ово из разлога правне сигурности, с обзиром да државе својим законодавствима различито дефинишу права и обавезе уговарача, као и остале елементе везане за област уговора, које на неки начин представљају
одговарајуће препреке слободном протоку роба и услуга.
Као и у свим другим областима права на међународном нивоу,
када су у питању права држављана из различитих држава, за рјешавање
њихових односа примјењују се колизионе норме. Међутим, управо различитост, и превазилажење граница између држава у међународној продаји,
ради бољег одвијања међународне трговине са тежњом ка унификацији
међународних пословних правила о продаји, на међународном нивоу довели су до усвајања одређених конвенција које регулишу међународну
продају.
Покушаји хармонизације права међународне продаје су учињени
првобитно у оквиру Института за унификацију међународног приват3

452

Александар Ћирић, Радомир Ђуровић, Међународно трговинско право, посебни
дио, Универзитет у Нишу, Правни факултет, 2005.

4–6/2010.

Слађана Марић (стр. 450–462)

ног права (UNIDROIT), усвајањем тзв. Хашких једнообразних закона,
који су ступили на снагу 1972. године, а то су: Једнообразни закон за
међународну купопродају тјелесних покретних ствари и Једнообразни
закон о закључењу уговора о међународној купопродаји робе. Међутим,
они нису били широко распрострањени и ратификовало их је само девет земаља.4
Најзначајнији и основни извор материјалноправног регулисања
међународне продаје је Конвенција УН о уговорима о међународној
продаји робе из 1980. године, тзв. Бечка конвенција, која је на снагу ступила 1988. године и данас она има педесет две државе уговорнице.
Конференција УН о уговорима о међународној продаји робе одржана је у Бечу од 10. марта до 11. априла 1980. и на њој је прихваћена
Конвенција Уједињених нација о уговорима о међународној продаји
робе.5
Државе чланице донијеле су ову конвенцију у сврху:
– ублажавања тешкоћа које се јављају кад је уговор склопљен
између продавца и купца ствари са сједиштем у различитим
државама и пружања савременог правила за међународну
продају,
– смањења потребе изналажења права по којем ће се уговор
просуђивати и
– избјегавања примјене колизионих правила.
У оквиру UNCITRAL-a, донета је такође Конвенција УН о застарјелости у области међународне продаје која је усвојена у Њујорку 1974.
године, а измијењена и допуњена Протоколом од 11. априла 1980. године, да би се довела у склад са Конвенцијом о уговорима о међународној
продаји.
Заступање код уговора о међународној продаји робе регулисано
је UNIDROIT Конвенцијом о заступању у међународној продаји робе из
1983. године, а битно је напоменути и Опште услове и типске уговоре
Европске економске комисије који регулишу продају појединих врста
робе („Женевски уговори). Међународни типски Женевски привредни
уговори доприносе бржем и једноставнијем закључивању уговора, то су
унапријед одштампани уговори у форми образаца, и чине попис уговорних клаузула које уговорне стране могу да прихвате алтернативно
бирајући неку од њих.
4
5

Белгија, Савезна Република Њемачка, Гамбија, Израел, Италија, Луксембург,
Холандија, Сан Марино и Велика Британија.
Енг. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods; фра.
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.
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IV Елементи уговора о међународној продаји робе
Као што је већ речено, уговор о међународној продаји робе је правни посао на основу којег се једна уговорна страна (продавац) обавезује
да другој уговорној страни (купцу) пренесе право својине на робу и ту
робу преда, а купац се обавезује да робу преузме и плати цијену за њу.
Овај уговор је како и призилази, двострано обавезан, теретан, комутативни уговор.
Основни, односно битни елементи уговора у међународној продаји
робе су роба и цијена и ове елементе мора садржавати сваки уговор.
Роба и цијена као основни елементи уговора морају бити одређени или
евентуално одредиви. Наравно, како се ради о добровољном односу,
односно правном послу који се закључује слободном вољом уговорних
страна, те уговорне стране могу захтијевати да се и неки небитни елементи сматрају битним у смислу испуњења уговора.
Небитни елементи уговора су они елементи које уговор не мора
садржавати да би био обавезујући за уговорне стране, а то су нпр. уговорне клаузуле које се односе на квалитет робе, вријеме и мјесто испоруке робе, превоз, амбалажу и сл. Као што је већ напријед напоменуто, сваки од ових елемената може бити уговорен као обавезан, ако је
то воља уговорних страна, односно ако нека од страна инстистира на
томе.

1. Рокови испоруке робе у међународној продаји
Основни смисао закључивања уговора и крајњи циљ јесте
испуњење уговора. Уговор о продаји, па и међунродни уговор о продаји
је двострано обавезујући уговор, који ствара права и обавезе како за
купца тако и за продавца.
Основне обавезе продавца из уговора о продаји су да испоручи
робу, да гарантује купцу да је роба саобразна уговору и да гарантује
купцу да роба нема правних недостатака (мана).
Бечка конвенција, за коју је речено да је један од најважнијих извора права у међународној продаји робе предвиђа да је продавац обавезан
испоручити робу, предати документе који се на робу односе и пренијети
власништво на роби. Видимо да је Бечка конванеција предвидјела три
основне обавезе продавца. У даљем тексту говориће се о испоруци робе,
као теми овог рада, и о времену испоруке робе.
Испорука робе представља низ радњи и мјера међусобно повезаних, које је продавац дужан да предузме како би испоштовао своје обавезе из уговора и купцу тиме ставио на располагање купљену робу или
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робна документа која представљају робу.6 Сама испорука робе мора
бити у одређеном времену. Већ је напоменуто да рок може бити небитни и битни састојак уговора, зависно од воље уговарача.
У теорији постоји више дефиниција рока, односно времена испоруке робе. Проф. Зоран Антонијевић даје сљедећу дефиницију: „Као
вријеме (рок) испоруке сматра се оно вријеме када је продавац сагласно уговору или трговинским обичајима, дужан да купљену робу преда
купцу“.
Вријеме испоруке робе, било као битни или небитни састојак уговора, има вишеструки значај у пракси, како због одвијања нормалног
привредног пословања, тако и са становишта одговорности у случају
испоруке мимо утврђеног рока, односно у случају доцње продавца, који
закасни са испоруком робе, или доцњом купца који не прими робу у
уговорено вријеме.
Једна од основних обавеза продавца је да купцу испоручи робу. У
међународном праву познате су двије врсте уговора о продаји са различитом врстом рокова продаје, а то су: уговор уз диспозицију и уговор о
продаји са испоруком. Код уговора уз диспозицију роба се купцу ставља
одмах на располагање, а то значи да та роба већ мора бити у потпуности
припремљена за продају: произведена, упакована и спремна за транспорт. Код уговора о продаји са испоруком, уговорна обавеза испоруке
робе се врши када то странке споразумно одреде, али за једно извјесно
вријеме, а не одмах као што је то случај код уговора са дипозицијом.
Рокови могу бити прецизно одређени, односно може бити одређен
тачан датум испоруке робе, али се то због природе самог посла рјеђе
дешава. Чешће се у уговорима предвиђа одређени период, као нпр.
„ у року од петнаест дана“, „у року од три мјесеца“, „у првом кварталу“,
и сл. Ове одреднице свакако могу бити збуњујуће, с обзиром да се из
њих не види од када тече обавеза продавца да испоручи робу. То може
бити различито дефинисано, па тако ова обавеза може да стоји од самог
закључења уговора, од плаћања дијела цијене и сл. С обзиром да се ради
о међународној продаји, испорука робе може зависити и од добијања
дозволе за увоз или извоз, испорука може такође зависити од саме природе робе, ако су нпр. у питању житарице, поврће или слично. Рокови
такође могу да зависе од тога којим превозним средством се роба превози, па тако ако је у питању брод као превозно средставо у уговору се
могу наћи клаузуле „петнаест дана по отварању пловидбе“, „десет дана
по нестанку леда“, или је чак могуће да је предвиђено да се роба испоручи у разумном року.
6

Александар Ћирић, Радомир Ђуровић, нав. дело.
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Када су у питању врсте рокова, постоје у међународном пракси
меки и чврсти рокови. Код чврстих рокова тачно је предвиђен датум
испоруке и тешко да се може одступити од истог у циљу испуњења уговорних обавеза. Ово међутим није случај код меких рокова, јер се углавном у пракси дешава да се продавцу који није испунио своју обавезу у
предвиђеном року, остави додатни или накнадни рок за испоруку робе,
што предвиђа већина типских уговора и општих услова за поједине
врсте послова, јер испорука робе без обзира на кашњење може бити и
у интересу купца, а не само продавца. Тако је нпр. чланом 17 Женевског уговора за куповину и продају житарица одређено да продавац има
право на допунски рок који не може бити дужи од 8 дана, а у Општим
условима за куповину и продају у увозу и извозу трајних потрошних добара и индустријске робе серијске производње предвиђена је могућност
да се рок накнадно продужи, а ако до тога не дође подразумијева се
продужење рока од мјесец дана по истеку уговором одређеног рока испоруке.
Чланом 33 Бечке конвенције, одређена су три правила за
утврђивање рока испоруке робе, којима је предвиђено да је продавац
дужан испоручити робу: 1. ако је датум одређен или се може одредити
на темељу уговора, тог датума; 2. ако је раздобље одређено или се може
одредити на темељу уговора, било у које вријеме у оквиру тог раздобља,
осим ако околности не указују на то да је купац био овлаштен одредити
датум; или 3. у сваком другом случају у разумном року након склапања
уговора.
Прво правило је сасвим јасно, јер уколико су странке уговориле
одређени тачан датум, онда је продавац дужан испоручити робу тачно тог датума. Друго правило долази у обзир, уколико уговором није
предвиђен тачан рок за испоруку робе. Уколико је одређено раздобље
за испоруку робе, као нпр. „у првом кварталу“ одређене године, онда
продавац може испоручити робу било ког дана у првом кварталу наведене године и тиме ће испунити своју обавезу. Из овог другог правила,
наравно уколико оно долази у обзир, видљиво је да је избор тачног датума испоруке робе обично на продавцу, и због тога се управо у даљем
тексту Бечке конвенције у истом члану и у истој реченици, ово правило
ограничава и то за случај да околности не указују на то да је купац био
овлаштен одредити датум. Значи уколико нема ових околности, и ако је
раздобље за испоруку робе одређено или одредиво, претпоставка је да
датум испоруке бира продавац. Уколико се пак рок не може одредити
ни по једном од ових правила, односно уколико исти није предвиђен
уговором ни тачно нити оквирно, примијениће се треће правило Бечке
конвенције, а то је да је продавац дужан испоручити робу у разумном
року након склапања уговора.

456

4–6/2010.

Слађана Марић (стр. 450–462)

Ако је продавац дужан предати документе који се односе на робу,
мора их предати у вријеме, на мјесту и облику који су предвиђени уговором. Ако преда документе прије тог рока продавац може, све до тог
рока, поправити сваки недостатак усклађености у документима, уз
услов да то његово право не узрокује купцу ни неразумне непогодности
ни неразумне трошкове. Купац, међутим, задржава право да захтијева
накнаду штете предвиђену овом Конвенцијом.7
Бечка конвенција предвиђа и додатне рокове за извршење продавчевих обавеза, и тај рок се у Конвенцији дефинише као разумни
рок. Чланом 47 Конвенције предвиђено је да се купац не може у том
року користити било којим средством предвиђеним за повреду уговора, осим ако купац прими обавијест од продавца да он неће извршити
своје обвезе до протека тог рока, али наравно он не губи право да због
закашњења продавца захтијева накнаду штете. Ако продавац захтијева
од купца да се изјасни да ли прихвата извршење уговора и након протека рока за испоруку, а купац му не одговори у разумном року, продавац
може извршити уговор у року који је наведен у његову захтјеву. Купац
нема право до протека тог рока користити се било којим средством које
не би било у складу с извршењем од стране продавца.

a) Доцња продавца у испоруци робе
Под доцњом се подразумијева кашњење у погледу испуњења
уговорених обавеза. Код продавца је то кашњење у погледу испуњења
његове доспјеле обавезе, док код купца доцња значи безразложно
одбијање испуњења обавезе која му је понуђена од стране продавца.
За случај неиспуњења обавеза од стране продавца, Бечка конвенција предвиђа да купац може раскинути уговор у сљедећим случајевима:
(а) ако је неизвршење било које обвезе коју продавац има на темељу
уговора или ове Конвенције битна повреда уговора; или
(б) у случају неиспоруке, ако продавац није испоручио робу у додатном року који му је купац одредио на темељу става 1 члана 47 или је изјавио да је неће испоручити у тако одређеном
року.8
Овом Конвенцијом односно истим чланом предвиђено је да купац, у случајевима кад је продавац испоручио робу, губи право раскинути уговор ако то није учинио:
7
8

Члан 34 Конвенције.
Члан 49 Конвенције.
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(а) према закашњелој испоруци, у разумном року, рачунајући од
тренутка кад је сазнао да је испорука извршена;
(б) према било којој другој повреди, осим закашњеле испоруке, у
разумном року:
(i) након што је сазнао или морао сазнати за повреду;
(ii) након протека сваког додатног рока што га је купац одредио у складу са ставом 1 члана 47 или након што је продавац изјавио да неће извршити своје обвезе у овом додатном року; или
(iii) након протека сваког додатног рока што га је одредио продавац у складу са ставом 2 члана 48 или након што је купац изјавио да неће прихватити извршење.
Може се примијетити да Конвенција потенцира одређивање
додатних рокова за испоруку робе, све у циљу испуњења уговора.
Међутим, другачија је ситуација када продавац испоручи робу прије датума одређеног за испоруку, јер тада купац сходно члану 52 Конвенције,
може одлучити да прими или одбије испоруку робе.

б) Доцња купца у пријему робе
Као што је већ речено, доцња купца настаје онда када он без
икаквог разлога одбије да прими испуњење обавезе продавца. Обавеза
купца да преузме испоруку робе онако како је предвиђено уговором,
одређује и Бечка Конвенција чланом 53. Конвенцијом је оредвиђено и
да се „купчева обавеза преузимања испоруке састоји се: (а) у обављању
свих радњи које се разумно од њега очекују да би омогућио продавцу
извршити испоруку; и (б) у преузимању робе“.9
Средства којима располаже продавац ако купац повриједи уговор, односно ако купац не изврши било коју од својих обвеза коју има
на темељу уговора или ове Конвенције према члану 61 Конвенције су
сљедећа, односно продавац може:
(а) користити се правима предвиђенима у члановима 62 до 65;
(б) захтијевати накнаду штете предвиђену у члановима 74 до 77.
(i) Продавац не губи право захтијевати накнаду штете тиме
што се користи својим правима у погледу других средстава.
(ii) Кад се продавац користи средством које је предвиђено за
повреду уговора, суд или арбитража не може одобрити
купцу продужење рока.
9
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Продавац може захтијевати од купца да плати цијену, преузме испоруку или да изврши друге своје обвезе, ако се продавацљ не
опредијели за средство које је супротно оваквим захтјевима.10
И за купца, као и за продавца, предвиђени су додатни рокови за
извршење обавеза, па тако Бечка конвенција предвиђа да продавац може
одредити купцу додатни рок разумне дужине за извршење његових обвеза. Ако продавац не прими обавијест од купца да неће извршити своје
обавезе у року који је тако одређен, продавац се не може до протека тог
рока користити било којим средством предвиђеним за случај повреде
уговора. Продавац, међутим, не губи због тога право да због закашњења
купца захтијева накнаду штете.11
Према члану 64 Бечке конвенције продавац може раскинути уговор у сљедећим случајевима:
(а) ако неизвршење било које обвезе коју купац има на темељу
уговора или ове Конвенције представља битну повреду уговора; или
(б) ако купац није ни у додатном року што га је одредио продавац,
у складу са ставом 1 члана 63, извршио своју обвезу да плати цијену
или преузме испоруку робе, или је изјавио да то неће учинити у тако
одређеном року.
Међутим, у случају кад је купац платио цијену, продавац губи
право раскинути уговор ако то није учинио:
(а) у погледу закашњелог извршења од стране купца прије него
што је сазнао за извршење; или
(б) у погледу било које друге повреде, осим закашњелог извршења,
у разумном року:
(i) након што је продавац сазнао или морао сазнати за повреде; или
(ii) након протека додатног рока што га је одредио продавац у
складу са ставом 1 члана 63 или након што је купац изјавио
да неће извршити своје обавезе у овом додатном року.

V Вањскотрговинска политика Босне и Херцеговине
Основи вањскотрговинске политике у Босни и Херцеговини дати су
у Закону о спољнотрговинској политици БиХ. Закон о спољнотрговинској
политици регулише основне елементе система за извоз и увоз роба и
услуга и одређује услове за извршавање економских делатности у ино10
11

Члан 62 Конвенције.
Члан 63 Конвенције.
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странству и за извршавање економских делатности од стране физичких и
правних лица у Босни и Херцеговини.12
Чланом 1 став 2 и 3 одређено је да је у сврху међународне трговине, проток роба и услуга слободан, али да овај слободни проток роба и
услуга не искључује забране или рестрикције на увоз, извоз или транзит, оправдане према условима дефинисаним у члану 6 став 2, члану 25
став 1 и члану 31 овог закона.
Из овога видимо управо оно што је напоменуто претходно, а то
је да без обзира што се тежи слободном протоку роба и услуга, и БиХ,
као и већина других држава ограничава увоз, извоз или транзит робе у
циљу заштите јавности, морала, јавне политике или јавне безбедности,
заштите здравља и живота људи, животиња или биљака, заштите националних богатстава који имају уметничку, историјску или археолошку вредност, или заштите индустријскокомерцијалне својине, односно
ради елиминације дрога и отпадних материјала.13
Још једно ограничење предвиђено овим законом је забрана међународне трговине услугама уколико је забрана оправдана условима
јавног морала, јавне политике или јавне безбедности, заштите здравља
и живота људи, животиња или биљака, заштите националног блага које
има умјетничку, историјску или археолошку вриједност, или заштите индустрије комерцијалне својине.14 У сваком случају забране или
ограничења не смију представљати средства дискриминације или прикривеног ограничења међународне трговине, како је то дефинисано самим Законом.
Главом II Закона одређени су увозни и извозни режими, те је
предвиђено да извоз и увоз одређених роба може бити подложан царинским тарифама и другим специфицираним условима, укључујући
захтеве за стастичке податке, те да је увезена роба подложна истим пореским и законским условима који су уведени за исте или сличне робе
произведене у БиХ, те да се врши класификација роба према индивиуалним режимима извоза и увоза, обим или вредност квота, начин, временски период, и услови за њихову класификацију. Детаљније услове
прописује Савјет министара БиХ.
Закон предвиђа и одређене заштитне мјере, односно одређује да
Савјет министара БиХ прописује примјену заштитних мјера на производ када утврди да се такав производ увози у Босну и Херцеговину у
повећаним количинама, апсолутно или релативно у односу на домаћу
12
13
14
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производњу и под таквим условима под којима се проузрокује или
пријети опасност озбиљне повреде домаће производње истих или сличних производа. На овај начин БиХ је поставила законски оквир за заштиту домаће производње, односно закон утврђује правила досљедна
међународним обавезама које произилазе из трговинских споразума
за ванредну примјену заштитних мера и за заштиту домаћег тржишта од међународне неправедне конкуренције, као што су дампинг и
субвенције.
Орган који обезбеђује потребан број билатералних и мултилатералних дозвола, квота, контигената, деташмана и сл. за потребе привреде БиХ, сагласно потребама ентитета и могућностима које дозвољавају
међународни уговори, је Министартсво вањске трговине БиХ, а ово Министарство уједно сачињава и приједлог заштитних мјера уз претходно
прибављено мишљење ентитета.

VI Закључак
Тежња пословних људи на међународном нивоу је унификација
правила међународног приватног права, а ова тежња се највише огледа
у међународној продаји робе. Ово ради различитости правних система
појединих држава, и ради одређене сигурности у смислу испуњења уговорних обавеза. С обзиром да је могуће да дође до разних непредвиђених
животних ситуација од закључења па до извршења угвора, за странке је битно да у старту знају које ће се одредбе примјенити у случају
спорне ситуације, а поготово у ситуацији ако дође до судског спора. У
том случају, странке могу унапријед одредити да ће мјеродавно право у
случају спора бити или право једне од земаља уговорних страна, право
треће земље, међународна конвенција или да ће се примијенити аутономно право међународне трговине.
У раду је стављен посебан акценат на рокове испоруке робе, и
на начин њиховог утврђивања, пошто је с обзиром да специфичност
уговора о међународној продаји у односу да уговор о продаји који се
закључује на националном нивоу, потребно предвидјети низ различитих ситуација, као што је нпр. превозно средство, временске неприлике
(лед, снијег уколико се ради о превозу бродом), а то су све ситуације од
којих директно зависи вријеме испоруке робе.
Рок испоруке робе, без обзира да ли у уговору био одређен као
битан или небитан елемент, он у пракси има веома значајну улогу, јер је
битан за само испуњење уговора, а такође је везан за доцњу купца или
продавца у којем случају једна или друга страна има право на накнаду
штете. Бечка конвенција предвидјела је начине одређивања рокова ис-
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поруке робе, могућности продавца у случају непријема робе од стране
купца, могућност купца у случају да породавац не испоручи робу на
вријеме, а из ове Конвенције можемо закључити да се на међународном
плану у пословним односима углавном инсистира на извршењу уговора
чак и у случају да једна или друга страна касни са испоруком односно
пријемом робе, те су у сваком случају предвиђени додатни рокови, под
одређеним условима.

Slađana MARIĆ
Center for Еducation of Judges and Prosecutors in Republic of Srpska

INTERNATIONAL SALE OF GOODS WITH
PARTICULAR EMPHASIS ON TERMS
OF DELIVERY OF GOODS
Summary
Deadline or time of delivery of goods in international sales, as an element
of the contract has multiple significance for the buyer and seller. The paper
analyzed the sources of law in international sales, especially the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods in 1980 the socalled Vienna Convention, which came into force in 1988 and today has fiftytwo States Parties. Delivery of goods is not necessarily mandatory element of the
contract in the international sale of goods, but it is certainly a very important
element. Its importance is reflected in the fact that it necessarily affects the
contract, in case of failure to comply with delivery of goods by the seller or the
receipt of goods by the buyer, there are many opportunities for the seller and
buyer in terms of further extending the survival of specific contract terms, or
claim damages for exceeding the deadline of delivery or receipt of goods.
Key words:
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КРИВИЧНО ДЕЛО ПОРЕСКЕ УТАЈЕ
ИЗ ЧЛ. 229 КЗ РС
(акценти из судске праксе)
Резиме
Аутор се у раду бави питањима оправданости кривичноправног инкриминисања утаје пореза, основним обележјима кривичног дела
чију сложену структуру одређује и околност да се ради о деликту са
бланкетним бићем. Указано је и на потребу веће усаглашености казнене
политике законодавца и казнене политике судова код ових деликата.
Аутор је поједина питања значајна за ову инкриминацију илустровао
одлукама из судске праксе.
Ratio legis инкриминације из чл. 299 КЗ РС, заснива се на значају
и функцији пореза на плану обезбеђивања средстава за функционисање
државе, као и за постизање других циљева, пре свега у области економске и социјалне политике.
Кривично дело пореске утаје има сложену структуру у погледу
објекта кривичноправне заштите, алтернативно прописане радње
извршења, а на сложену природу инкриминације посебно утичу бланкетна
диспозиција овог деликта и увођење објективног услова инкриминације.
У чланку се посебно наглашава значај одређеног раскорака између
казнене политике законодавца и казнене политике судова, као и новине у законодавству које се односе на пооштравање прописаних казни за

463

ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ

Право и привреда

поједине облике пореске утаје и на увођење нове инкриминације (чл. 229
а). Поједина питања су илустрована одлукама из судске праксе.
Кључне речи: пореске обавезе, пореска утаја, бланкетна диспозиција,
објективни услов инкриминације, санкције.

I
Ratio legis инкриминације из члана 229 налази се у потреби да
се уставна обавеза грађана плаћања пореза и других дажбина (члан
52 Устава Републике Србије) обезбеди и кривичноправним нормама, с
обзиром да неиспуњење ових обавеза угрожава како интересе државе,
тако и реализацију појединих уставом загарантованих права грађана.
Држава кроз пореску политику обезбеђује значајна средства неопходна
за њено функционисање, као и за постизање других циљева, пре свега у области економске и социјалне политике. Материјална средства су
у ширем контексту политичких, економских и културних предуслова,
значајна основа за реализацију и заштиту одређених права човека, као
и за достизање одређених друштвених стандарда и вредности.1 Тако је
у свим савременим државама, а историја указује да се у финансирању
својих институција и функција држава ослањала на различите изворе прихода, али увек и на плаћање различитих (пореских) дажбина од
стране појединих категорија грађана.2
У том односу држава-грађанин, могу се пратити са једне стране државни механизми (превентивни и репресивни) за обезбеђивање
поштовања фискалних прописа, а са друге, појавни облици избегавања
плаћања јавних прихода (фискални деликти) од стране грађана, којима се
нарушава значајно право државе и проузрокују изузетно велике штетне
последице. У савременим друштвима правна регулатива се развија како
у правцу стриктног регулисања обавеза појединца чијим испуњењем
се надлежним органима омогућава увид и контрола законито стечених
прихода који подлежу опорезивању, тако и у правцу ширења правне заштите државног права на јавне приходе.
На основу начела легитимности, кривичноправна заштита и у
овој области има супсидијарну функцију, представља ultima ratio у
реаговању на избегавање пореских обавеза од стране грађана. Она није
1

2
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први и основни, нити доминантни облик заштите државног права на
јавне приходе. Исто тако, у складу са својом фрагментарном природом,3
кривично право и у овој области пружа заштиту само од најопаснијих
напада на заштићено право и интерес. Постоји пуна свест да на овоме плану ефикасна заштита превасходно подразумева јачање економске
и политичке стабилности у држави, унапређење способности пореске
администрације да ефикасно и без притисака са стране обавља свој
сложени и одговорни задатак, сузбијање корупције у свим областима,
подизање свести грађана о нужности испуњавања друштвене обавеза
плаћања јавних прихода, али и одређивање висине фискалних обавеза грађана у границама подношљивог,4 и др. У овоме се исказује превентивна димензија сузбијања појаве избегавања фискалних обавеза
од стране грађана, али она ни у једном друштву није једино, нити је
довољно средство заштите државних, односно друштвених интереса да
порески обвезници поштују своје обавезе у овом домену. Код најтежих
повреда ових обавеза присутан је и кривичноправни аспект сузбијања
пореских деликата.

II
Кривично дело пореске утаје припада деликтима против привреде, у ужем смислу категорији фискалних деликата. Према својим кривичноправним особеностима, поред сложености објекта кривичноправне заштите и алтернативно прописане радње извршења, на сложену
природу овог кривичног дела посебно утичу и следеће карактеристике:
– према начину на који је законодавац одредио диспозицију норме из чл. 229, кривично дело је бланкетног карактера;
– постојање овог кривичног дела је додатно условљено објективним
условом инкриминације.
1. Пореска утаја је деликт бланкетног карактера обзиром да
диспозиција само делимично одређује биће овог кривичног дела. Суд,
да би утврдио да је дело учињено, мора да констатује повреду појединих
прописа ванкривичног карактера који употпуњују биће овог дела, а који
ближе одређују (конкретизују) природу и садржину пореских и других
обавеза. Дужност пореског обвезника да прикаже истините и потпуне
3
4

З. Стојановић, Кривично право, Општи део, Београд, 2009, стр. 6.
У литератури се наводе бројни разлози који наводе грађане на утају пореза. Посебно се апострофирају пореска оптерећења које обвезници доживљавају као превелика и неправична, али и перцепција да држава средства од пореза не троши на
адекватан начин. Д. Поповић, Наука о порезима и пореско право, Београд, 1997,
стр. 450.
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податке о чињеницама релевантним за одређивање његове пореске обавезе, регулисана је пре свега Законом о пореском поступку и пореској
администрацији,5 али се за постојање деликта по правилу морају консултовати и други прописи који конкретизују поједина питања која се могу
појавити као релевантна за одређене случајеве (судска пракса бр. 1).
Код кривичних дела бланкетног карактера у које спада највећи
број привредних деликата, веће су могућности да учинилац дело учини
у стварној или у правној заблуди, па се у појединим законодавствима
овој околности придаје посебан значај.6 Фискални деликти укључујући
и кривично дело пореске утаје спадају у тзв. mala prohibita, код којих
је могућа правна заблуда, с обзиром да зависе само или претежно од
процене законодавца. Она су кривична дела само због тога што су као
таква законом забрањена.7 Код дела из чл. 229 као и код других кривичних дела бланкетног карактера, није увек једноставно диференцирати стварну и правну заблуду, па је као решење прихватљиво да се као
правило узме да стварна заблуда постоји када учинилац нема правилну,
односно када има погрешну представу о садржају норме на коју упућује
бланкетна диспозиција, док би правна заблуда постојала када код учиниоца постоји погрешна представа о постојању норме на коју упућује
бланкетна норма.8
Бланкетна диспозиција карактерише већину инкриминација које
припадају групи деликата против привреде. Разлози су превасходно
у бројности прописа који регулишу привредне односе и у околности
да су они подложни честим изменама, што све заједно има одређене
импликације и на кривичноправну регулативу у домену заштите привредног система. Како промена кривичног законодавства не може да
прати динамику промена прописа у привредним делатностима, излаз
се налази у непотпуним диспозицијама као кривичноправном оквиру
који се употпуњује другим, ванкривичним прописима, релевантним за
утврђивање да ли је одређено лице у конкретном случају извршило дело
које му се ставља на терет.
5
6

7
8
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Службени гласник РС, бр. 80/02 до 61/05.
С обзиром на бланкетни карактер великог броја инкриминација из области привредног криминалитета, присутни су услови за чешћу и оправданију појаву
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Због специфичности привредних деликата и у оквиру њих пореских кривичних дела, у појединим земљама они су у целини или у
већини, издвојени у споредно законодавство (на пр. Француска), а само
је мањи број инкриминација садржан у кривичним законима, најчешће у
оквиру имовинских деликата. У појединим државама се кривичноправна регулатива привредног система издваја у засебне привредне кривичне
законе (у одређеном периоду је то био случај са нашом регулативом, затим у Холандији, Немачкој, и др.). Решење слично нашем, да се деликти против привреде издвајају у посебно поглавље кривичног законика,
прихваћено је у Русији, Бугарској, Мађарској, Италији, Белгији, и др.9
2. Објект заштите код овог кривичног дела јесу право и интерес
државе на приходе од убирања пореза, доприноса или других прописаних
дажбина. Средства која по овим основима остварује држава, значајно
доприносе подмирењу трошкова неопходних за њено функционисање,
али и за задовољење различитих потреба и права грађана, па се може
закључити да значај објекта заштите оправдава и кривичноправну заштиту.
3. С обзиром на радњу извршења која је прописана алтернативно, дело се може остварити у следећим модалитетима:
а. Као давање лажних података о законито стеченим приходима,
односно о чињеницама које су од значаја за утврђивање постојања и висине наведених обавеза учиниоца (плаћање пореза, доприноса или других дажбина). Дело се најчешће испољава као давање лажних података о
приходима и/или расходима, или као давање лажних података о предметима који подлежу опорезивању. Такође, радња код овог облика може да
се испољи и као давање лажних података о другим чињеницама које су
од утицаја на утврђивање наведених обавеза и њихове висине, на пример, о броју запослених радника, о члановима породице које издржава,
да супружник није запослен, и др. Код овог облика радња извршења се
манифестује као чињење.
б. Као непријављивање законито стечених прихода, односно
предмета или других чињеница које су од значаја за утврђивање обавезе
плаћања пореза, доприноса или других прописаних дажбина. У питању
је радња нечињења, која се испољава као пропуштање да се испуни законска обавеза и поднесе пореска пријава о законито стеченим приходима, или пропуштање да се у пријаву унесу сви подаци релевантни за
одлуку о висини пореза или доприноса (на пример, не пријаве се сви
приходи од ауторских права, и др.).
9

Н. Срзентић (редактор), Коментар КЗ СФРЈ, Савремена администрација, Београд,
1978, стр. 531; Н. Срзентић (редактор), Коментар КЗ СР Србије – САП Косова –
САП Војводине, стр. 418–419.

467

ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ

Право и привреда

в. Као прикривање на неки други начин података релевантних за
утврђивање наведених обавеза. Овом одредбом је законодавац указао
да се у овој инкриминацији не ради о таксативном набрајању свих облика у којима се једино може испољити радња извршења овога дела,
већ да су апострофирани типични и најчешћи облици извршења, али
је остављен простор да се санкционишу и друге радње којима се може
реализовати ово дело кроз прикривање релевантних података (судска
пракса бр. 2).
г. Код свих модалитета радње извршења, дело постоји само ако
је радња извршења учињена у односу на законито стечене приходе, с
обзиром да једино такви приходи подлежу опорезивању. У случају незаконито стечених прихода не може се радити о пореској утаји, већ евентуално о неком другом кривичном делу (судска пракса бр. 6).
4. Кривично дело пореске утаје и на плану субјективних обележја
има сложену структуру. Поред умишљаја (директан умишљај), потребно је да учинилац код свих облика радње извршења свесно поступа у
намери да потпуно или делимично избегне плаћање пореза, доприноса
или других прописаних дажбина (судска пракса бр. 3).
5. Кривично дело се сматра довршеним када је предузета радња
извршења. Законска формулација указује да за постојање /довршеног/
кривичног дела није потребно и да је наступила штетна последица у
назначеном износу, што би се десило да је учинилац успео да оствари
своју намеру тако што је потпуно или делимично избегао да плати порез или другу обавезу у износу који прелази сто педест хиљада динара.
Дело се сматра довршеним самим предузимањем радње, под условом да
износ обавеза чије се плаћање избегава прелази наведену суму.10
Износ који прелази сто педесет хиљада динара није, дакле, последица као нужна претпоставка за постојање овог облика пореске утаје
у довршеном облику, већ гранични износ преко кога кршење пореских прописа прераста у кривично дело, па у том смислу представља
објективни услов инкриминације који је и код овог деликта у функцији
дефинисања /сужавања/ криминалне зоне.
У домену пореских деликата, као и у појединим другим случајевима
које познаје наше право, кршење једне правне норме није само по себи
довољан разлог-услов за кривичну одговорност и кривичну осуду. Нужан
10
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Раније законодавство је садржало другачију формулацију и у овом сегменту, па је
према КЗ СР Србије из 1977. г. за постојање кривичног дела пореске утаје из чл.
154, било потребно да је „...плаћање избегнуто“ за износ обавеза у вредности преко десет хиљада динара. Прихватљиво је становиште према коме је дело довршено
пропуштањем рока у коме је је требало пријавити приходе, предмете или друге
чињенице у намери избегавања обавеза плаћања пореза и доприноса. М. Кулић,
нав. дело, стр. 157.
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свакако јесте, али довољан најчешће постаје када се испуни... додатни
услов, најчешће у једном квантитативном смислу, што целој ситуацији
даје један посебнији квалитет веће противправности... веће криминалности, веће друштвене опасности (коју у мањем степену поседују
прекршаји). Тај додатни, нужни услов,... називамо објективним условом
инкриминације.11
С обзиром да објективни услови инкриминације нису елементи бића кривичног дела, не представљају његову последицу, већ услов
чијим испуњењем код овог деликта неправо из домена прекршаја прераста у кривично дело, за постојање кривице је ирелевантно да ли је у
односу на прописани износ постојао умишљај учиниоца. У том смислу код овог облика дела, кривица се утврђује у односу на последицу
дела, на опасност по објект заштите-право државе на јавне приходе по
основу пореза, доприноса и др., којa настаје, материјализује се преко
објективног услова инкриминације.12
У литератури се ово питање од стране појединих аутора разматра из једне сложеније визуре. Указује се, сматрамо сасвим исправно,
да није оправдана симплификација изражена кроз становиште да
објективни услови инкриминације будући да су ван бића кривичног
дела, представљају један додатни услов у односу на који се не захтева утврђивање кривице учиниоца. Када је реч о кривичним делима
код којих је законодавац уношењем објективног услова желео да разграничи кривична дела од других облика казненог неправа... тежиште
инкриминације, односно оно што даје специфичну тежину њиховом неправу, представља управо објективни услов – па ово обележје морамо да
подведемо под кривицу учиниоца... тако што ћемо или захтевати (евентуални) умишљај... у ком случају би објективни услов постао последица
у кривичноправном смислу, или ћемо дозволити и конструисање несвесног нехата... у ком случају би се радило о форми кривице sui generis.13
За извршење овог дела у његовом основном облику, неопходно је
да износ обавезе чије се плаћање избегава прелази сто педесет хиљада
динара, без обзира да ли се ради о једној обавези у том износу, или се то
11
12

13

Ј. Ћирић, Објективна одговорност у кривичном праву, Институт за упоредно право, Београд, 2008, стр. 126.
„...могло би се констатовати да су кривична дела код којих постоји објективни
услов инкриминације, у ствари кривична дела код којих је последица апстрактна
опасност за неко заштићено добро, опасност која се конкретизује и практично
остварује тек испуњењем тог објективног услова инкриминације.“ Ibid., стр. 128.
И. Вуковић, Објективни услови инкриминације, магистарски рад одбрањен на
Правном факултету Универзитета у Београду 2004. г., стр. 166–7, Д. Атанацковић,
„Објективни услови инкриминације у југословенском кривичном законодавству“,
Зборник Правног факултета у Мостару, бр. 2–3/1980–81, стр. 47. Наведено према:
И. Вуковић, нав. дело, стр. 167.
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чини истовремено у односу на више обавеза које потичу из истог основа. У том случају је потребно да збир појединачних обавеза одговара
прописаном износу.14
6. Извршилац овог кривичног дела је порески обвезник који даје
лажне податке или не пријави законито стечене приходе, предмете или
друге релевантне чињенице, или лице које на неки други начин прикрива релевантне податке за утврђивање пореза, доприноса или других
прописаних дажбина. Поред ових лица, извршилац може бити и лице
које законску обавезу пријављивања има као законски заступник физичког или правног лица.
7. У зависности од висине износа чије се плаћање избегава, дело
има и два тежа облика. Први тежи облик (став 2) постоји ако износ
обавезе из става 1. чије се плаћање избегава прелази милион и петсто
хиљада динара, а други (став 3), ако тај износ прелази седам милиона
и петсто хиљада динара. Према претежном ставу, сматра се да се код
ових облика наведени износи не могу сматрати објективним условима
инкриминације, већ су у питању квалификаторне околности које су елементи бића ових облика пореске утаје, па стога морају бити обухваћене
умишљајем учиниоца.15
8. Законом о изменама и допунама КЗ16 дошло је до пооштравања
санкција прописаних за сва три облика овог кривичног дела. Према
новој одредби, за дело пореске утаје из става 1 чл. 229 учинилац ће се
казнити затвором од шест месеци до пет година и новчаном казном;
за дело из става 2 учинилац ће се казнити затвором од једне до осам
година и новчаном казном; за дело из става 3 учинилац ће се казнити
затвором од две до десет година и новчаном казном.
Промене на плану прописаних санкција указују на пооштравање
казнене политике законодавца у овој области, чиме се изражава став о
изузетном значају објекта заштите код овог кривичног дела и сходно
томе потреби да се на учињена дела (која су у порасту) реагује адекватном казненом политиком судова.17 Подаци указују да и код овог дела
14
15
16
17
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У том смислу је и одлика ВСС Кж. И 32/78. Наведено према: З. Стојановић, Коментар Кривичног законика, Службени гласник, Београд, 2006, стр. 549.
Ibid., као и Љ. Лазаревић, Б. Вучковић, В. Вучковић, Коментар КЗ Црне Горе, Цетиње, 2004, стр. 661.
Службени гласник РС, бр. 72/09.
У појединим земљама се строгост казнене политике за привредне деликте изражавала не само кроз прописане казне, изрицање мера безбедности и др., већ и
кроз посебна правила за одмеравање санкције којима је искључивана могућност
изрицања условне осуде за ова дела. Н. Срзентић (редактор), Коментар КЗ СР
Србије – САП Косова – САП Војводине, стр. 421.
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постоји очигледан несклад између казнене политике законодавца и казнене политике судова.
У протеклих шест година од 2.931 правоснажне судске одлуке,
само у 206 случајева пореске утаје, судови су изрекли безусловне казне затвора, а највећа изречена казна затвора је шест година. Буџет је
оштећен за 83,5 милијарди динара (преко 850 милиона евра).18 Ова околност, као и непримерено ниске новчане казне које су изречене учиниоцима, указују да казнена политика судова није у функцији јачања пореске дисциплине, односно сузбијања ове врсте криминалитета.
Уз пуну свест да је политика изрицања санкција сложен процес
у коме су битне бројне околности које утичу на одлуку у конкретним
случајевима, наведени подаци изазивају нашу упитаност да ли су судови преузели функцију креирања казнене политике у домену који припада законодавцу. Велика несразмера између прописаних казни (које у
крајњој линији изражавају став законодавца о значају објекта заштите)
и изречених санкција од стране судова, указују или на околност да је
дело у огромној већини вршено у лакшем облику (што очигледно није
случај собзиром на штету по буџет), или судови имају свој (другачији)
став о значају заштитног објекта, који је у нескладу са ставом законодавца. Корекције на плану казнене политике судова после заоштравања
казнене политике законодавца у Закону о изменама и допунама КЗ,
морају бити извршене ако се желе превентивни учинци у домену фискалног криминалитета.
9. Поред заблуде, од општих института је интересантна и примена одредби о крајњој нужди. У судској пракси има случајева позивања
окривљених да су дело пореске утаје извршили у крајњој нужди,
тражећи решење, излаз из стања угрожене егзистенције радника, кроз
вршење недозвољених радњи (судска пракса бр. 4).
10. Значајно је и питање примене одредби о стицају дела пореске
утаје са појединим другим делима, најчешће са кривичним делом преваре и са појединим другим делима против привреде или против службене дужности. Кривично дело пореске утаје представља једно од бројних
кривичних дела која у основи представљају посебан, специјалан облик
преваре, па се не може говорити о идеалном стицају ова два кривична
дела. Такође, нема стицаја ни са кривичним делом фалсификовања исправе, јер уношење неистинитих података представља једну од могућих
радњи извршења пореске утаје.19
18
19

Подаци наведени из интервјуа Главног инспектора Пореске полиције РС др Весне
Алексић, Дневне новине Блиц, 22. фебруар 2010. г.
Љ. Лазаревић, et al, нав. дело, стр. 661.
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11. Законом о изменама и допунама КЗ, у члану 229а инкриминисано је дело Неуплаћивање пореза по одбитку. Ако треба тражити законодавни мотив инкриминације, онда је на првом месту чињеница да у
структури избегнутог пореза по пореским облицима у периоду 2006–9,
неуплаћивање пореза по одбитку се налази на првом месту са 52,6%,
испред неуплаћивања пореза на додату вредност на који одлази 27,39%,
док избегавање плаћања пореза на доходак износи тек 0,39%.20
Сличне инкриминације садрже и друга законодавства. У француском праву ово дело спада у посебна к. д. пореске утаје. Тако, код
директних пореза предвиђена је новчана казна и затвор до пет година
за лице, асоцијацију или организацију ако не изврше уплату пореза и
других дажбина по одбитку који се односе на опорезивање прихода или
изврше непотпуну уплату са закашњењем преко месец дана.21

III
Судска пракса
1. Пресудом Општинског суда у Сенти, К 163/07, окривљени се
се на основу чл. 355 тачка 3 ЗКП ослобађа од оптужбе ради кривичног дела пореске утаје из чл. 229 став 1 КЗ. Пресудом Окружног суда
у Суботици, Кж 473/07, одбија се као неоснована жалба ОЈТ, а пресуда
Општинског суда у Сенти се потврђује.
По становишту Окружног суда правилно је првостепени суд извео закључак да је окривљени због нејасноћа у Закону обрачунао порез
на додату вредност за промет сендвича по стопи од 8%, а не од 18% како
је Законом утврђено. У вези са оваквим закључком у првостепеној пресуди су наведени јасни разлози које прихвата и Окружни суд па се тако
наводи да је у члану 23 став 2 тачка 1 Закона о порезу на додату вредност прописано да се по посебној стопи ПДВ од 8% опорезују промет и
увоз хлеба и других пекарских производа од брашна, а да је правилником о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по посебној
стопи ПДВ прописано да се пекарским производима сматрају све врсте
пецива, а да је тек са Мишљењем Министарства финансија од... дато
конкретно тумачење о опорезивању промета сендвича по општој стопи ПДВ од 18%. На основу ових нејасноћа у самом Закону, цитираном
Правилнику, а при томе имајући у виду да је окривљени евидентирао
промет укупне количине сендвича у спорном периоду, а што произилази из налаза и мишљења вештака економске струке, те да је окривљени
20
21
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разлику пореза до стопе од 18% уплатио без посебне одлуке пореског
органа, правилно је закључио првостепени суд да није доказано да је
код окривљеног постојала намера да избегне плаћање пореза на додату
вредност, а на начин како је то описано у изреци првостепене пресуде
(Пресуда Окружног суда у Суботици, Кж 473/07, Избор судске праксе,
бр. 6/2008, стр. 31).
2. Радња окривљеног у виду „исплате радницима у готовини“ под
видом „позајмице“ јесте радња прикривања података који се односе на
утврђивање наведених обавеза, а не радња „давања лажних података о
чињеницама које су од утицаја на утврђивање пореза“ као битног елемента к. д. пореске утаје из члана 299 став 1 КЗ, како је наведено у изреци пресуде Општинског суда у Суботици.
Изреком пресуде Општинског суда је наведено да је окривљени
у спорном периоду а у намери да у потпуности избегне плаћање пореза давао лажне податке о чињеницама тако да је у наведеном периоду
вршио исплате новчаних средстава запосленим радницима у нето износу укупно... при чему су све наведене исплате биле у готовини под
видом позајмице новчаних средстава запосленим радницима, а у ствари да је то била исплата зараде без евидентирања извршених исплата у
књиговодству предузећа, тако да није ни извршен обрачун припадајућих
доприноса. Очигледно је да се радило о симулованом послу којим се
у суштини прикрива инкриминисана делатност окривљеног као други
правни посао – фактичка исплата радницима без ближег евидентирања
извршених исплата у књиговодству предузећа и с тим у вези неизвршеног обрачуна и плаћања припадајућих доприноса. Имајући наведено у
виду, несумњиво произлази да се у конкретном случају радња извршења
предметног кривичног дела није састојала у давању лажних података о
законито стеченим приходима који су од утицаја на утврђивање оваквих обавеза у намери потпуног избегавања плаћања доприноса, већ напротив да је у питању радња окривљеног у виду прикривања података
који се односе на утврђивање наведених обавеза по основу доприноса
(Решење Окружног суда у Суботици, Гж 560/08, Избор судске праксе, бр.
6/2009, стр. 43).
3. Првостепени суд је на основу изведених доказа утврдио да је
готов новац у износу од... који је подигнут са рачуна задруге, исплаћен
радницима који су обавили одређене послове у виду нето зараде и
као такве подлежу режиму обрачуна за уплате пореза и доприноса на
лични доходак како је то правилно закључио првостепени суд. Стим у
вези посебно се указује на изјаву самог окривљеног да је наведени износ користио за плаћање физичким лицима који су обављали послове
за задруге с тим што је у документацији навео да се новац користи за
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плаћање поврћа, неког материјала, сировина, откупа пољопривредних
производа. То значи да је сам окривљени признао да је сачинио фиктивну документацију а што су потврдили и сведоци на које гласе наведени
уговори.
Све напред наведено јасно указује на закључак да је окривљени
вршио готовинске исплате за обављени посао који подлеже обавези
плаћања пореза и доприноса, а неистинито приказао да је набављена
разна роба све са намером да би избегао плаћање пореза и доприноса,
а не због незнања да и таква давања подлежу обавези плаћања пореза и
доприноса (Пресуда Окружног суда у Суботици, Кж 201/07, Избор судске праксе, бр. 3/2009, стр. 33).
4. Окривљени су у циљу избегавања плаћања пореза на остварене зараде запослених радника закључили и оверили лажни уговор о
заједничком послу између њиховог предузећа и предузећа..., па су потом запослени радници у предузећу окривљеног учлањивани у занатску
задругу и исплате зарада им вршене као задругарима, на који начин је
избегнуто плаћање пореза у износу...
У жалби окривљеног се наводи да је предузеће било у тешкој
финансијској ситуацији, да је постојала блокада, да је морало бити
пронађено решење за исплату зараде радницима и да је једина алтернатива била сарадња са занатском задругом. Предузимајући наведене
радње поступали су у стању крајње нужде како би исплатили зараде неопходне за живот раника, а не у намери да предузетим радњама избегну
плаћање пореза. Окружни суд у Чачку је преиначио пресуду Општинског суда у Горњем Милановцу само у делу одлуке о казни, а наводе
одбране о постојању крајње нужде као основа који искључује кривично
дело услед недостатка противправности дела су оцењени као неосновани. Окружни суд је у својој пресуди истакао да је првостепени суд правилно закључио да су у радњама окривљеног садржани елементи кривичног дела из чл. 299 КЗ, а сви наводи о тешкој ситуацији и непостојању
другог решења да се ситуација превазиђе, могу бити од утицаја само на
одлуку о кривичној санкцији, а не и за одлуку о постојању кривичног
дела пореске утаје (Пресуда Окружног суда у Чачку, Кж 144/08, Избор
судске праксе, бр. 6/2009, стр. 37).
5. Решавајући по захтевима за испитивање законитости правоснажних пресуда Општинског суда у Нишу и Окружног суда у Нишу,
које су поднели браниоци оптуженог, Врховни суд Србије налази да се
неосновано истиче да је повређен закон на штету осуђеног тиме што су
радње осуђеног квалификоване као кривично дело злоупотреба службеног положаја, а не као кривично дело пореске утаје из чл. 299 став 1 или
као порески прекршај. У поступку је утврђено да се ради о такозваној
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„продаји на црно“, на основу које је стечен незаконити приход, а да
би постојало кривично дело пореске утаје, мора се радити о законито
стеченим приходима о којима се дају лажни подаци ради избегавања
плаћања пореза (Пресуда Врховног суда Србије, Кзн. 283/07, Избор судске праксе, бр. 2/2009, стр. 44).
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THE TAX EVASION: ART. 229 OF THE
PENAL CODE OF THE REPUBLIC OF SERBIA
Summary
Tax evasion as a criminal act, has а complex nature. In the article the
author gives an overview and analysis of the basic elements of the criminal act
incriminated in the Art. 229 of the Penal Code of the RS, and analyses the judicated cases related to the problems that the author particularly pointed out. The
author underlines that the (criminal law) penal santion is only one in the array
of different measures wich states adopt in order to protect public revenues.
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КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТ КРИЈУМЧАРЕЊА
Резиме
У раду аутор разматра кривично дело кријумчарења које спада у
групу кривичних дела против привреде и предвиђено је у члану 230 Кривичног законика Србије. Правна природа и значај овог кривичног дела
определили су садржину и структуру рада у коме су приказана и анализирана поједина битна обележја бића кривичног дела кријумчарења,
а посебна пажња је посвећена радњи извршења. Поводом појединих
питања која се у датом контексту разматрају, аутор је указао на релевантна теоријска полазишта и ставове судске праксе, а такође изнео
и одговарајуће закључке.
Кључне речи: Кривични законик Републике Србије, кривична дела против привреде, кривично дело кријумчарења.
Како се наводи, настанак и развој кријумчарења се везује за
појаву државних граница, чиме су створени услови за успостављање
режима административне контроле кретања робе. Кријумчарење је
увек кроз историју носило печат условљености конкретним друштвеним и економским приликама. То се односи не само на асортиман робе,
него и на облике и методе крујумчарења. Све до појаве капитализма за
кријумчарење се може рећи да је више имало политички и војни аспект.
Касније оно добија знатно комерцијалније видове, манифестујући се
као широко разгранат недозвољени „бизнис“ који је у одређеним периодима доводио у тежак положај поједине националне привреде. Феномен кријумчарења се, по правилу, не појављује одвојено од других
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друштвено негативних појава, те се може рећи да му припада позиција
која је више или мање адекватна општем стању криминалитета у једној
средини. На кријумчарење, поред осталих, утичу и фактори тржишног
карактера, који условљавају одговарајућу понуду и потражњу и то како
у погледу оних роба које се налазе у слободном промету, тако и у погледу оних чији је промет ограничен или забрањен (оружје, муниција,
дрога). Као предмет кријумчарења у пракси се најчешће срећу роба широке потрошње, страна валута и домаћи новац, драгоцености, моторна
возила, културна добра, оружје и муниција и дрога.1
У кривичном законодавству Србије кривично дело кријумчарења
је предвиђено у групи кривичних дела против привреде (Глава XXII),
одредбом члана 230 КЗС у којој стоји: (Став 1) Ко се бави преношењем
робе преко царинске линије избегавајући мере царинског надзора или
ко избегавајући мере царинског надзора пренесе робу преко царинске
линије наоружан, у групи или уз употребу силе или претње, казниће се
затвором од шест месеци до пет година. (Став 2) Ко се бави продајом,
растурањем или прикривањем неоцарињене робе или организује мрежу
препродаваца или посредника за растурање такве робе, казниће се затвором од једне до осам година или новчаном казном. (Став 3) Роба која
је предмет дела из ст. 1 и 2 овог члана одузеће се. (Став 4) Превозно или
друго средство чија су тајна и скровита места искоришћена за пренос
робе која је предмет дела из става 1 овог члана или које је намењено за
извршење тих кривичних дела одузеће се ако је власник или корисник
возила то знао или је могао и био дужан да зна и ако вредност робе која
је предмет кривичног дела прелази једну трећину вредности тог средства у време извршења кривичног дела.
Кривично дело кријумчарења је до доношења Кривичног законика Србије било предвиђено у споредном законодавству, тј. у члану 330
Царинског закона (Службени гласник РС, бр. 73/03 и 61/05) из кога је уз
одређене модификације преузето.
Непосредни објект кривичноправне заштите код овог кривичног
дела је царински систем као један од фактора функционисања тржишта,
односно тржишне привреде земље.
Сходно законској формулацији кривично дело кријумчарења има
два облика, основни (став 1) и тежи (став 2).
Радња основног облика кривичног дела (став 1) је прописана алтернативно и може се остварити као: а) бављење преношењем робе преко царинске линије; б) преношење робе преко царинске линије од стране лица које је наоружано; в) преношење робе преко царинске линије у
1

Ж. Алексић, М. Шкулић, М. Жарковић, Лексикон криминалистике, Београд, 2004,
стр. 141.
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групи и г) преношење робе преко царинске линије употребом силе или
претње.
Да би кривично дело постојало потребно је да се преношење робе
преко царинске линије врши избегавањем мера царинског надзора. Царински надзор обухвата мере за спречавање неовлашћеног поступања
са царинском робом и обезбеђење њене истоветности док се не спроведе царински поступак. Царински надзор посебно обухвата: чување и
преглед царинске робе, стављање царинских обележја, преглед и претрес пртљага, путника и лични преглед путника и сл., а царинском надзору подлежу: царинска роба, путници и посада превозних и преносних
средстава (члан 5 став 1 тачка 11 и члан 15 Царинског закона).

а) Бављење преношењем робе преко царинске линије представља
први могући начин остваривања основног облика кривичног дела.
Питање које се овде поставља је шта се подразумева под
„бављењем“ преношењем робе?
Наша судска пракса по том питању углавном стоји на становишту
да кривично дело кријумчарења „спада у тзв. колективна кривична дела и
да се у конкретном случају кривично дело може учинити предузимањем
две или више радњи извршења, за разлику од тзв. кривичних дела са
индиферентним бројем чињења или проузроковања код којих је радња
означена трајним глаголским обликом и која се сматрају учињеним ако
је радња извршена једном или више пута“ (пресуда Окружног суда у
Суботици Кж-241/07 од 12. септембра 2007. године).2
Колективно кривично дело је законска конструкција јединственог
кривичног дела код којег се више поновљених чињења истог дела сматра једним кривичним делом због посебног психичког односа учиниоца
према вршењу тих дела. Да би постојало колективно кривично дело потребно је да постоји истоветност учињених дела – радњи, временски
континуитет њиховог предузимања и посебан психички однос учиниоца према вршењу тих дела. Најизразитија карактеристика колективног
кривичног дела је посебан психички однос учиниоца према вршењу
дела – радњи које улазе у састав колективног кривичног дела што уједно
представља и најважнији основ повезивања тих дела у јединствено колективно кривично дело. Тај однос може да се манифестовати кроз
вршење дела у виду заната, занимања или из навике, те се с обзиром на
карактеристике датог односа разликују три врсте колективног кривичног дела: кривично дело у виду заната, кривично дело у виду занимања
и кривично дело из навике.3
2
3
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У теорији је у погледу колективног кривичног дела спорно колико пута треба да је дело – радња поновљено да би се могло сматрати
колективним кривичним делом. Према једном схватању, неопходно
је да је дело учињено више пута, углавном најмање два пута. По другом схватању, могуће је да постоји колективно кривично дело и када
је учињено само једном, ако је при томе учинилац показао спремност
да дело понавља. Ово друго схватање је дуги низ година било доминантно у нашој теорији, јер се сматрало да је психички однос према
понављању дела примаран за постојање колективног кривичног дела, те
ако он постоји онда нема значаја да ли је дело учињено једном или више
пута.4
Када је реч о кривичним делима чија радња је дефинисана као
бављење одређеном делатношћу у теорији се углавном сматра да су то
колективна кривична дела у виду занимања, другим речима да присутво израза „бављење“ недвосмислено указује на њихову правну природу,
односно говори у прилог закључку да се ради о колективном кривичном делу, за чије постојање је, у складу са напред наведеним, довољно
да је инкриминасана делатност предузета и само један пут уколико
код учиниоца постоји спремност да дело понавља.5 Исто становиште
прихваћено је и у судској пракси, као на пример, у пресуди Окружног
суда у Београду Кж-235/02 од 22. фебруара 2002. године.6
Ако сада пажњу поново усмеримо на напред наведени став судске
праксе и образложење које је дато по питању кријумчарења као колективног кривичног дела, можемо да видимо да дати став нема своје док4

5

6

У том смислу види: Ј. Таховић, Кривично право, општи део, Београд, 1961, стр. 273;
Љ. Јовановић, Кривично право, општи део, Београд, 1969, стр. 152; М. Радовановић,
Кривично право СФРЈ, 1975, стр. 153.
Група аутора, редактор Љ. Лазаревић (1995), стр. 239. Међутим, у судској пракси се
и данас могу наћи одлуке из чијег образложења се недвосмислено може закључити
како суд у конкретном случају уопште није имао правилну представу (није познавао институт) о колективном кривичном делу ни о његовим облицима. Тако,
примера ради, Окружни суд у Београду у свом решењу Кж-413/07 од 23. фебруара 2007. године наводи следеће: „за постојање извршења овог кривичног дела потребно је да се окривљени ‘бави’ тим пословима, да се оно често врши, да постоји
намера понављања, да се ради о колективном кривичном делу, да је окривљеном
то извор прихода, а све са циљем прибављања имовинске користи. Ово кривично
дело је колективно кривично дело које се врши у виду заната односно потребно
је да учинилац испољава спремност да врши ово кривично дело да би му то био
извор прихода, то не мора бити његов једини приход ни стална професија којом
се бави, али је битно да он тим жели да трајно остварује стицање имовинске користи.“ И. Симић, А. Трешњев, Збирка судских одлука из кривичноправне материје,
осма књига, 2008, стр. 232.
И. Симић, А. Трешњев, Збирка судских одлука из кривичноправне материје, пета
књига, Београд, 2004, стр. 41-43.
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тринарно упориште, с обзиром на то да, као што је наглашено, према
прихваћеном мишљењу колективно кривично дело примарно карактерише одређени однос учиниоца према делу, независно од броја предузетих радњи. Сходно томе, ако је у питању колективно кривично дело,
онда се као прво, за његово постојање не може искључиво захтевати
предузимање најмање две делатности, а као друго, неопходно би било
утврдити и одговарајући однос учиниоца према делу.7
Но, да будемо прецизнији, могло би се рећи да је у наведеном
случају суд само једним делом био у праву, и то онда када је навео да
се кривично дело крујумчарења чија је радња у закону означена као
„бављење“ може извршити предузимањем две или више делатности,
али није био у праву у делу у коме наводи да је у питању колективно
кривично дело. Разлог томе видимо у следећим околностима.
Прва околност – конструкција колективног кривичног дела, односно њена три облика: у виду заната, занимања и из навике, настала је у
немачкој судској пракси још крајем деветнаестог века и тамо је већ одавно и напуштена. Иначе, у савременој теорији се сматра превазиђеним
и само разликовање привидног идеалног и привидног реалног стицаја
из разлога што дата подела само отежава практично решавање доста
сложеног питања привидног стицаја који може постојати у случајевима
предузимања једне или више радњи извршења.8
Друга околност – у нашој теорији је већ дуги низ година присутно мишљење да се инкриминисање „бављења“ одређеним делатностима
не би могло сматрати колективним кривичним делом, јер за постојање
колективног кривичног дела може бити довољно да је делатност која
представља радњу извршења предузета и само једанпут.9
7

8

9
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По питању бављења као радње извршења код кривичног дела кријумчарења Љ.
Лазаревић заступа, могло би се рећи, једно необично „модификовано“ схватање
према коме „то значи да учинилац наведене делатности треба да врши у више
наврата и да је спреман да их понавља“, а разлог томе аутор види пре свега у
чињеници да је у питању „један облик стицаја који по природи ствари подразумева две количине, најмање два кривична дела“. Љ. Лазаревић, Коментар Кривичног
законика Републике Србије, Београд, 2006, стр. 213, 627. Упореди: М. Кулић, Пореска
утаја и кријумчарење, Београд, 1999, стр. 186.
У том смислу види: H. H. Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, Berlin, 1978,
стр. 349; Ф. Бачић, Кривично право, опћи дио, Загреб, 1980, стр. 358-369; Ф. Бачић,
Ш. Павловић, Коментар Казненог закона, Загреб, 2004, стр. 327-330; П. Новоселец,
Опћи дио казненог права, 2004, стр. 314-318. Како истиче З. Стојановић, „Не виде се
неки посебни разлози да се институт колективног кривичног дела задржи у нашем
кривичном праву. Осим што се у нашим уџбеницима и даље говори о колективном
кривичном делу, за наше законодавство и праксу оно нема никакaв значај“. З.
Стојановић, Коментар Кривичног законика, Београд, 2007, стр. 223. Упореди: Ђ.
Лазин, Привидни иделани стицај кривичних дела, Београд, 1982, стр. 23.
Н. Срзентић, А. Стајић, Кривично право, Београд, 1968, стр. 115.
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Наведени став је сасвим оправдано прихваћен и у нашој савременој
кривичноправној доктрини.10
Дакле, можемо да закључимо да суд није био у праву у погледу констатације да је кријумчарење колективно кривично дело, али је
при томе, исправан став суда да „бављење“ подразумева предузимање
најмање две радње.
Ево о чему је реч.
Ако реално прихватимо доктринарну и практичну архаичност и
стога превазиђеност института колективног кривичног дела, неоптерећени
његовим постојањем могли бисмо на прави начин да сагледамо правну
природу радње кривичног дела која је формулисана у виду „бављења“,
односно да препознамо право стање ствари, а то је да код „бављења“
није реч о привидном реалном стицају, него о специфичној радњи
извршења, која као што је наглашено, нема везе са колективним кривичним делом, већ је у питању понашање које неопходан квантум друштвене
опасности остварује једино уколико се дата делатност понавља најмање
два пута, док у противном, уколико је делатност само једном предузета,
инкриминисање датог понашања није основано. Једном речју, ту нема
стварног плуралитета радњи, већ предузете делатности појединачно
посматране носе у себи само по део потребног квалитета који дефинише суштинску садржину датог неправа и отуда те делатности чине
само делове јединственог понашања које представља радњу извршења.
Сходно томе, код ових кривичних дела треба разликовати са једне стране –
радњу као носећи елемент њихових законских бића који се реализује кроз
правно јединство делатности које ту радњу чине и са друге стране – саме
делатности које представљају физичке носиоце, делове дате радње.11
Управо стога, стојимо на становишту да „бављење“ одређеним делатностима као радња извршења неког кривичног дела нема везе са колективним кривичним делом у виду занимања, већ је у питању sui generis
начин прописивања радње извршења12 тј. реч је о кривичним делима
код којих се радња јавља као сложен, комплексни акт, као понашање
10
11

12

З. Стојановић (2007), стр. 224.
За разлику од „бављења“ где постоји правно јединство делатности које чине радњу
извршења, код неких кривичних дела може да постоји фактичко јединство делатности. То ће бити у случају када постоји више делатности од којих по природи
ствари свака за себе није довољна да се дело изврши нпр. оштећење туђе ствари са
више удара тупим предметом.
Кривична дела код којих је радња дефинисана у виду „бављења“ треба разликовати од кумулативно одређених радњи извршења код којих закон наводи две
(тзв. дводелатна кривична дела), изузетно и више одвојених, самосталних радњи
(тзв. вишеделатна кривична дела) које морају бити извршене да би то дело било
учињено.
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састављено од више делатности, те је стога сама радња у законском бићу
тако описана да појмовно захтева и обухвата више делатности.13
Сматрамо отуда, да није сувишно ако овде још једном нагласимо да
код кривичних дела чији основни или тежи облик14 садржи „бављење“ у
смислу понављања одређене делатност уопште није ни потребно користити конструкцију колективног кривичног дела, јер за постојање таквог кривичног дела није релевантно из којих разлога се неко бави датом
делатношћу, односно зашто одређене делатности понавља.
Једноставно речено, у питању су кривична дела чија радња захтева вишекратно предузимање, што с једне стране значи да предузимање
само једне радње није довољно за постојање кривичног дела, а са друге стране, да предузимање више радњи, без обзира на њихов број не
представља стицај кривичних дела.15
Отуда је у случају „бављења“ кривично дело кријумчарења довршено онда када је роба пренета преко царинске линије најмање два
пута. Дато становиште своје упориште има и у судској пракси, па се
тако, примера ради, у пресуди Окружног суда у Суботици Кж-241/07 од
12. септембра 2007. године наводи „да се не може сматрати кривичним
делом кријумчарења то што је окривљена пренела златнике преко исте
границе само у два различита смера“.16
13

14
15
16
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Решавање дилеме да ли постоји једно дело или више кривичних дела у стицају Ф.
Бачић врши повезивањем теорије о привидном стицају и тзв. „теорије о јединству
радње“ и према томе, нема привидног стицаја у оним ситуацијама када је одређено
понашање по природи ствари састављено од више аката и када у оквиру сложеног чињеничног контекста егзистира само једна радња извршења. Отуда се о једној
радњи као комплексном акту ради у следећим ситуацијама: код сложених кривичних дела; код трајних кривичних дела и код кривичних дела код којих законодавац
приликом прописивања радње користи појмове који по својој природи обухватају
вешекратну делатност, а то су примера ради, „злостављање“ и „бављење“. Ф. Бачић
(1980), стр. 361.
Нпр. код кривичног дела недозовољеног прекида трудноће (члан 120 став 2 КЗС).
З. Стојановић (2007), стр. 224.
Избор судске праксе, Београд, бр. 3/2008, стр. 40-41. Сходно томе да је у члану 330
став 1 Царинског закона који је био на снази до доношења Кривичног законика
Србије, било прописано да кривично дело кријумчарења постоји када неко „преноси“ робу преко царинске линије, овде се поставља и питање примене блажег
закона, јер је сада радња дефинисана као „бављење преношењем“, те ако пођемо
од схватања да бављење претпоставља предузимање најмање две делатности
преношења робе, онда би, уз постојање истоветних запрећених казни у оба закона,
примена одредбе из члана 230 став 1 КЗС представљала примену блажег закона. У
прилог томе говори и став судске праксе према коме „када стари и нови закон за
исто кривично дело прописују различите инкриминације, суд ће прво утврдити
да ли се у радњама окривљеног стичу обележја кривичног дела и по новом и по
старом закону, па уколико утврди да се у радњама окривљеног не стичу обележја
кривичног дела по једном од тих закона, сматраће да је блажи закон онај који не
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б) Други облик радње извршења кривичног дела кријумчарења је
преношење робе од стране лица које је наоружано. За постојање овог
облика кривичног дела потребно је да је извршилац имао какво оружје
као и да је код њега постојала намера да то оружје употреби.
в) Основни облик кривичног дела такође се може извршити и
преношењем робе у групи. Према одредби члана 25 Закона о изменама и допунама Кривичног законика (Службени гласник РС, бр. 72/2009)
(ЗИД КЗ) група је најмање три лица повезаних ради трајног или повременог вршења кривичних дела која не мора да има дефинисане улоге
својих чланова, континуитет чланства или развијену структуру.
г) Најзад, кривично дело се може извршити и преношење робе
употребом силе или претње. Под силом се у кривичном праву у
најширем смислу подразумева примена снаге према неком лицу. У суштини, сила се састоји у непосредном деловању на тело и телесне покрете, а посредно делује на вољу, односно слободу одлучивања. При употреби силе, снага може бити телесна – физичка, механичка или друга.
С обзиром на њену природу сила може бити неодољива – апсолутна
и она сила која није неодољива („одољива“) – компулзивна. Апсолутна
сила састоји се у употреби снаге која физички делује и приморава лице
према коме се примењује да нешто чини или не чини, при чему је то
лице услед деловања силе потпуно лишено могућности доношења одлуке о датом чињењу или нечињењу, или пак, спречено да своју одлуку
реализује. Ова сила је по својој природи неодољива. Наиме, она је таква
да може некога да примора на одређено чињење или нечињење, јер јој
се лице не може супроставити. Неодољивост силе се процењује посебно
у сваком случају, узимајући у обзир како објективну ситуацију, тако и
субјективне могућности лица на кога се примењује. Компулзивна сила,
односно сила која није неодољива представља употребу физичке снаге
према неком лицу, отуда она исто као и апсолутна сила, делује на вољу
лица према коме се примењује, али оно што је суштински одређује и
диференцира у односу на апсолутну силу јесте то да компулзивна сила
не искључује могућност вољног деловања. Она не искључује вољу, али
на њу у одређеном смислу делује тако што процес доношења одлуке на
одређени начин усмерава те донета одлука бива опредељена деловањем
компулзивне силе. Компулзивна сила може бити непосредна и посредна. Непосредна је она сила која се примењује према лицу које се у конкретном случају принуђава на одређено чињење или нечињење. Посредна је она сила која се непосредно примењује према неком трећем лицу,
а изузетно и према стварима, како би се на посредан начин утицало на
вољу лица које се принуђава. У складу са одредбом члана 112 став 12
предвиђа постојање кривичног дела“ (пресуда Окружног суда у Београду Кж408/07 од 5. априла 2007. године). И. Симић, А. Трешњев (2008), стр. 13-14.
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КЗС силом се сматра и примена хипнозе или омамљујућих средстава, са
циљем да се неко против своје воље доведе у несвесно стање или онеспособи за отпор. Претња је изјава којом се једном лицу ставља у изглед
неко зло (непријатност) која ће снаћи њега или њему блиско лице уколико не донесе одговарајућу одлуку и у складу са њом оствари одређено
чињење или нечињење. Потребно је да се претња састоји у стављању у
изглед неког зла које ће настати деловањем лица које прети или које ће
оно на други начин омогућити. Претња се може састојати у стављању у
изглед неког чињења или нечињења, а може се извршити изричито или
одговарајућим конклудентним радњама. Претња треба да је озбиљна,
стварна и остварљива и то са гледишта оног коме се прети.17 Претња
је психичка принуда која директно делује на слободу одлучивања. При
томе, исто као и компулзивна сила, претња не лишава у потпуности
способности вољног одлучивања лице коме се прети, већ донету одлуку
опредељује у одређеном правцу. Оно што суштински разликује компулзивну силу и претњу је што се применом компулзивне силе непосредно
остварује једна врста зла, док се претњом она ставља у изглед. Претњу
треба разликовати од опомене, јер је код претње нужно да лице које
прети на било који начин допринесе злу којим прети.18
У претходна три случаја кривично дело крујумчарења је довршено
уколико је, уз присуство предвиђених околности, роба преко царинске
линије пренета и само једанпут.
Објекат радње код основног облика кривичног дела је роба. Царинском робом сматрају се све ствари које се у царинско подручје увозе,
односно уносе или примају и које се из тог подручја извозе, односно
износе или шаљу, или се преко тог подручја превозе, односно преносе.
Царинском робом сматрају се: живе животиње, електрична енергија, гас
или течност који се електричним водовима, или на други начин увозе,
извозе или су у транзиту, превозна средства којим се роба и путници
превозе преко царинске линије или која су намењена за превоз робе и
путника преко царинске линије, бродови и авиони који се набављају у
иностранству, ако је започето њихово привредно искоришћавања пре
преласка царинске линије, ствари које су на царинско подручје доспеле на ма који начин, и домаћа роба која је у смислу посебних прописа
изједначена са робом која се увози, односно извози. Царинском робом
17

18
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„Претња упирањем пластичног пиштоља у оштећену за који је она веровала да је
прави, представља квалификовану претњу којом се ставља у узглед напад на живот и тело“ (пресуда Врховног суда Србије Кж-953/05 од 9. маја 2006. године). И.
Симић, А. Трешњев (2008), стр. 29.
Осим што се у посебном делу јављају као обележја бића појединих кривичних дела,
сила и претња су предвиђене и у општем делу КЗС. Види више о томе: Н. Делић,
Нова решења општих института у Кривичном законику Србије, Београд, 2009,
стр. 97-109.
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не сматрају се: јавне исправе, поштанске пошиљке које не садрже царинску робу, трговачка коресподенција, пословне књиге и робна, правна и финансијска документација, чекови, менице, обвезнице, акције и
ефективни новац (члан 4 Царинског закона).
Извршилац кривичног дела може бити свако лице, а дело се може
извршити само са умишљајем, директним или евентуалним, који мора
да обухвати сва битна објективна обележја кривичног дела.
Прописана казна за основни облик јесте казна затвора од шест
месеци до пет година и новчана казна.
Радња извршења другог, тежег облика кривичног дела (став 2) јесте
бављење продајом, растурањем или прикривањем неоцарињене робе или
организовање мреже препродаваца или посредника за растурање такве
робе. Дакле, кривично дело се може остварити или бављењем продајом,
растурањем или прикривањем неоцарињене робе или организовањем
мреже препродаваца и посредника за растурање такве робе.
У првом случају по питању бављења важи све претходно наведено, што значи да је за постојање довршеног кривичног дела потребно да
је нека од предвиђених делатности: продаја, растурање или прикривање
неоцарињене робе, предузета најмање два пута.
У другом случају пак, кривично дело је довршено самим стварањем
мреже препродаваца или посредника за растурање неоцарињене робе.
Иако у теорији има мишљења да препродавци или посредници учествују
у кривичном делу кријумчарења у својству саизвршилаца19 ми бисмо
се ипак сложили са ставом да уколико је дошло до продаје односно
растурања неоцарињене робе препродавци и посредници чине кривично дело злочиначког удруживања из члана 346 КЗС или кривично дело
прикривања из члана 221 КЗС.20 Разлог томе видимо у следећим околностима: првој – препродавци и посредници уопште не учествују у радњи
извршења овог кривичног дела, тј. у стварању мреже, и другој околности
– препродавци и посредници у конкретном случају не предузимају ни
неку другу неизвршилачку радњу којом се битно доприноси извршењу
кривичног дела, односно не предузимају радњу која би на битан начин
допуњавала и омогућавала радњу извршења тј. стварање мреже, а која
по својој природи претпоставља предузимање одговарајућих организационих делатности.
Објекат радње код тежег облика кривичног дела је неоцарињена
роба.
За овај облик кривичног дела прописана је казна затвора од једне
до осам година и новчана казна.
19
20

Љ. Лазаревић (2006), стр. 627.
З. Стојановић (2007), стр. 551.
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Извршилац може бити свако лице, а релеватни облик кривице је
умишљај.
У ставу 3 је прописано да ће се одузети роба која је предмет дела
из ст. 1 и 2 што значи да се у односу на кријумчарену и неоцарињену
робу обавезно21 примењује мера безбедности одузимања предмета из
члана 87 КЗС.22
Најзад, у ставу 4 је предвиђено да ће се превозно23 или друго
средство чија су тајна или скровита места искоришћена за пренос робе
која је предмет дела из става 1 или које је намењено за извршење тих
кривичних дела одузети ако је власник или корисник возила то знао
или је могао и био дужан да зна и ако вредност робе која је предмет
кривичног дела прелази једну трећину вредности тог средства у време
извршења кривичног дела. Сходно датој одредби, и овде се ради о обавезном израцању мере безбедности одузимање предмета којом се одузима предмет који је употребљен или намењен за извршење кривичног
дела. Изрицање мере безедности претпоставља испуњеност три услова,
једног субјективног и два објективна. Субјективни услов – да је власник
или корисник возила знао или је могао и био дужан да зна да је возило
искоришћено или намењено за кријумчарење робе. Први објективни
услов – да вредност кријумчарене робе прелази једну трећину вредности превозног или другог средства којим је роба кријумчарена. И други
објективни услов – да су приликом преношења робе коришћена тајна
или скровита места превозног или другог средства. Као што се види не
мора увек бити реч о превозном средству, већ о било ком средству које је
подобно да се искористи за извршење основног облика кријумчарења.
Кривично дело кријумчарења може бити повезано и са неким другим кривичним делима попут фалсификовања исправе (члан 355 КЗС) у
ком случају би постојао стицај кривичних дела.
По својој природи кривично дело кријумчарења има сличности са кривичним делом недозвољеног прелаза државне границе и
кријумчарења људи (члан 350 КЗС) које спада у групу кривичних дела
21

22

23
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Изрицање мере безбедности одузимања предмета из члана 87. КЗС је овде облигаторно, тако да није у праву Љ. Лазаревић који наводи да је реч о „могућности“
изрицања ове мере. Љ Лазаревић (2006), стр. 627.
„Оправдање за одузимање ових предмета је у њиховој природи. Они су по својој
садржини и намени опасни. Њима се угрожава општа сигурност људи или имовине или су то предмети који служе у криминалне сврхе“ (пресуда Врховног суда
Србије – посебног одељења Кж-ОК 7/05 од 2. фебруара 2006. године). И. Симић, А.
Трешњев, Збирка судских одлука из кривичноправне материје, седма књига, Београд, 2006, стр. 56.
Превозно средство је средство које се користи за превоз, односно пренос лица или
робе копном, водом или ваздухом (члан 5 став 1 тачка 21 Царинског закона).
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против јавног реда и мира, као и са кривичним делом трговине људима
(члан 388 КЗС) из групе кривичних дела против човечности и других
добара заштићених међународним правом.

Nataša DELIĆ, PhD
Associate Profesor, University of Belgrade Faculty of Law

CRIMINAL LAW ASPECTS OF SMUGGLING
Summary
In this paper the author discusses the criminal offence smuggling, which
belongs to a group of crimes against the economy and that is provided for by
article is 230 Criminal Code of Republic of Serbia. Legal nature and importance
of this crime had impact to the structure of work in which some important
characteristics of being of criminal act smuggling where analyzed and shown,
and special attention was paid to action of perpetration. Regarding certain issues in a given context of discussion, the author pointed out relevant theoretical
grounds and views of judical practice, and also presented appropriate conclusions.
Key words:

Criminal Code of Serbia, crimes against the economy,
smuggling.
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ПРАВНО ЛИЦЕ КАО ОКРИВЉЕНИ У
КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
Резиме
Увођењем одговорности правних лица за кривична дела кривичноправној теорији и пракси наметнуте су бројне дилеме. Класична кривичноправна и процесна начела прилагођена човеку тј. физичком лицу
као једином могућем учиниоцу кривичног дела, било је неопходно прилагодити овој новој категорији окривљених. Правно лице нема свест ни
вољу а самим тим ни психички, субјективни однос према делу, оно не
може предузети радњу извршења у физичком смислу те речи, не може
давати исказ у кривичном поступку не може бити лишено слободе, права која поседује не могу се поистоветити са правима човека. У чланку се најпре разматрају питања материјалног кривичног права пре
свега питање радње извршења и кривице правног лица, док је други део
посвећен положају и специфичностима правног лица као окривљеног у
кривичном поступку.
Кључне речи: правно лице, одговорно лице, окривљени, кривична одговорност.

I Уводне напомене
Полазећи од принципа индивидуалне и субјективне кривичне одговорности кривично право је намењено и креирано према човеку тј.
физичком лицу као једином могућем учиниоцу кривичног дела. Једино
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је човек способан да изврши радњу кривичног дела у физичком смислу,
једино човек има свест и вољу, па самим тим и психички однос према
свом делу због кога му се може упутити друштвено-етички прекор у виду
кривичне санкције. Кривични поступак је такође прилагођен појединцу,
тј. физичком лицу како у погледу заштите његових основних права, тако
и у погледу његових дужности. За разлику од тога веровало се да правно
лице не може извршити кривично дело, јер нема ни свест ни вољу те не
може бити криво, нема способност опажања, памћења и давања исказа,
не може се лишити слободе нити му се може одредити притвор, па нема
ни смисла „губити време“ утврђивањем његове кривичне одговорности
у кривичном поступку. Међутим, свакодневно искуство је оповргло ова
теоријска становишта, након све учесталијег вршења кривичних дела
за која одговорност не лежи само на појединцу. У циљу већег профита
и одржавања тржишне конкурентности, врше се кривична дела попут
утаје пореза, преваре, проневере, злоупотребе стечаја, прања новца и
тсл. Енронов скандал представља илустративан пример корпорацијског
криминалитета1 који је проузроковао материјалне губитке од 74 билиона долара услед различитих малверзација у оквиру ове енергетске
компаније.2 Посебну опасност представља криминална делатност мултинационалних компанија које захваљујући својој економској моћи
постају и важан поличички фактор, те њихов „утицај“ на светској сцени превазилази економску и политички снагу појединих држава. Поред великих финансијских губитака за државу и друге грађане, далеко
се озбиљније последице незаконитих делатности правних лица огледају
кроз еколошке катастрофе, угрожавање здравља а неретко и велике
људске жртве. Примера ради, када је 1984. године из постројења америчке компаније Union Carbide у Индији исцурело 40 тона метил-изоцината
и других опасних гасова, дошло је до тренутне смрти више од 4.000
људи, а процењује се да је у годинама које су уследиле још 16.000 људи
умрло од последица ове еколошке катастрофе.3 Такво стање налагало
је прилагођавање класичних кривичноправних принципа у чијем је фокусу појединац односно физичко лице, новонасталој друштвеној реалности која је указивала да већи друштвено-етички прекор за кршење
одређених кривичноправних норми више заслужује правно него физичко лице. У државама англосаксонског правног подручја, традиционално
више наклоњеним практичним питањима него законским и теоријским
1

2
3

Појам корпорацијски криминалитет (corporate crime) настао је у англосаксонском
праву као посебан термин за привредни криминалитет чији су учиниоци правна
лица.
Више о овоме: Paul M. Healy, Krishna G. Palepu, „The Fall of Enron“, Journal of Economics Perspectives, Vol. 17, Num. 2, 2003, стр. 3–26.
Ђорђе Игњатовић, Криминологија, Службени гласник, Београд, 2006, стр. 271.
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недоумицама, правна лица почела су да кривично одговарају чим се
за тим указала потреба, те прве одлукe енглеских судова у вези са тим
датирају још из 1842. године.4 И у државама континенталне Европе се
последњих година јасно уочава тенденција увођења кривичне одговорности правних лица,5 што је 1988. године додатно подстакнуто Препоруком о одговорности предузећа за кривична дела, донетом у оквиру
Савета Европе.6 Кривична одговорност правних лица је у наше право
уведена 2008. године Законом о одговорности правних лица за кривична дела (у даљем тексту Закон или ЗОПЛКД),7 али су многа концептуална питања остала отворена и неразјашњена.

II Основ кривичне одговорности правног лица
У кривичном праву је дуго доминирало становиште да само човек, тј. физичко лице може бити субјект (учинилац) кривичног дела, док
правна лица по логици ствари не могу предузети радњу извршења, те
сходно максими societas delinquere non potest8 не могу бити ни кривично одговорна. Међутим, одговор на питање ко све може бити субјект
(учинилац) кривичног дела зависи првенствено од одређивања појма
радње кривичног дела. Ако се пође од натуралистичког појма радње
(објективно-субјективна или каузална теорија) општеусвојеног у нашој
доктрини, који подразумева да је радња вољни телесни покрет или
вољно пропуштање да се изврши телесни покрет, правно лице по логици
ствари не може бити субјет кривичног дела јер нема ни вољу ни тело, те
не може преузети телесни покрет односно извршити радњу кривичног
дела. За разлику од тога финална теорија радњу дефинише као „вршење
4

5

6
7
8
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Још 1838 године у предмету Regina v. Tyler, 173 Eng. Rep. 643, је истакнуто да је
„најефикаснији начин да се корпорације присиле да поштују норме увођење њихове
кривичне одговорности“ што је пар година касније и учињено у предметима Regina
v. Birmingham & Gloucester R.R. Co., 3 Q.B.223 (1842), Regina v. Gt.North of England R.
R. Co., 9. Q. B. 315 (1843).
У Холандији је кривична одговорност правних лица уведена још 1976. године, у
Португалији 1984, Шведској 1986, Норвешкој 1991, Исланду 1993, Француској 1994,
Финској 1995, Данској 1996, Белгији и Словенији 1999, Мађарској 2001, Швајцарској
2003, Чешкој 2005.
Recommendation No. R (88) 18 concerning liability of enterprises having legal personality
for offences commited in the excercise of their activities.
Закон о одговорности правних лица за кривична дела, Службени гласник РС бр.
97/2008 од 23.10.2008.
Верује се да је творац ове, често цитиране тврдње societas delinquere non potest Папа
Иноћентије IV који је тврдио да за разлику од човека, који има свест, вољу и душу,
који може да се „причести“ и одговара пред владарем и Богом, удружења немају ни
тело ни душу, те не могу ни бити кажњена.
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циљне делатности“, по социјалној теорији радња је оно понашање које
има одређени друштвени значај, персонална теорија одређује радњу као
„испољавање личности“, те одређивање радње на тај начин не искључује
по аутоматизму правна лица као субјекте извршења кривичног дела. Посебно ако се пође од негативног појма радње по коме радњу кривичног
дела чини неизбегавање онога што се могло избећи, правно лице као
такво, може бити и непосредни извршилац.9
Полазећи од објективно-субјективног појма радње, наш законодавац не наводи правно лице као извршиоца тј. субјекта радње кривичног дела, већ му приписује радњу чињења односно нечињења одговорног, тј. физичког лица. Чланом 6 Закона о одговорности правних лица
за кривична дела је предвићено да „правно лице одговара за кривично
дело које у оквиру својих послова, односно овлашћења учини одговорно
лице...“ односно да одговара за пропуштање дужног надзора или контроле одговорног лица чиме је омогућено извршење кривичног дела.
Овим одредбама се одступа од принципа индивидуалне одговорности
који подразумева да свако одговара за своје поступке, за оно што је он
учинио, и прихвата се грађанскоправни концепт одговорности за другога. Правно лице је одговорно за кривична дела одговорног (физичког)
лица извршена у оквиру његових послова односно овлашћења.
Поред радње извршења, за постојање кривичног дела неопходно
је установити постојање и осталих његових конститутивних елемената – предвиђености у закону, противправности и кривице. Субјективна
одговорност подразумева да неко може одговарати за своје поступке
само ако је крив, ако постоји субјективни однос према делу,10 а ако нема
кривице нема ни кривичног дела. Управо овај субјективни елемент кривице, изазива највише недоумица код правних лица. Једно од основних
правила савременог кривичног права изражено је максимом nulla poena
sine culpa и прокламовано чланом 2 Кривичног законика11 који предвиђа
да се „казне и мере упозорења могу изрећи само учиниоцу који је крив
за учињено кривично дело“. Начело кривице значи да свако одговара
само за своје поступке према којима има одређени психички однос и
због којих му се може упутити друштвено-етички прекор.12 Правно
лице нема психу, самим тим не може имати ни психички, субјективни
однос према кривичном делу, па се проблем решава тако што му се
„приписује“ кривица одговорног тј. физичког лица, односно одговор9
10
11
12

О појму радње кривичног дела опширније: Зоран Стојановић, Кривично правоопшти део, Правна књига, Београд, 2005, стр. 104–109.
Више о томе: Зоран Стојановић, Коментар кривичног законика, Службени гласник,
Београд, 2006, стр. 29–30.
Кривични законик, Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05, 107/05 и 72/09.
З. Стојановић, Коментар кривичног законика, стр. 30.
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ност правног лица се заснива на кривици одговорног лица (члан 7 став
1 Закона).
Приписивање одговорности физичког лица правном лицу оправдава се теоријом идентификације, по којој се правно лице идентификује
са његовим руководством, те се одлуке, поступци и воља физичких
лица која управљају правним лицем приписују правном лицу као таквом. Ова теорија творевина је енглеске праксе,13 а значајан и често цитиран прецедент је случај Теско Супермаркета у коме је правно лице
упоређено са људским организмом у коме различити органи обављају
различите функције. „Све одлуке појединца тј. физичког лица долазе из
мозга, док његови органи само поступају сходно импулсима из нервног
центра. Тако је и код правних лица. Директори, чланови управног одбора и остали руководиоци представљају „мозак“ компаније који одлучује
у њено име, њихова свест и воља представља свест и вољу правног лица,
а њихове одлуке обавезују ниже запослене, тзв. „руке правног лица“,
који су дужни да их извршавају.“14 Теорија идентификације данас је
заступљена у већини европских држава,15 док америчка пракса стоји на
становишту да је правно лице кривично одговорно за поступање сваког
запосленог извршено у оквиру његових послова, без обзира на његов
положај и овлашћења у компанији.16
Теорија идентификације такође је прихваћена у нашем законодавству имајући у виду да се одговорност правног лица не везује за одговорност сваког запосленог, већ само одговорног лица, односно физичког лица
коме је „правно или фактички поверен одређен круг послова у правном
лицу, као и лица које је овлашћено, односно за које се може сматрати да је
овлашћено, да поступа у име правног лица“ (члан 5 став 2 Закона).
13

14
15

16
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Теорија идентификације је први пут поменута енглеској пресуди у случају Lennard’s
Carrying Co Ltd v. Asiatic Petroleum Co Ltd из 1915. године где је истакнуто да је
„правно лице апстрактна, правна творевина која нема душу и свест, те се свест и
воља оних који њиме руководе сматра свешћу и вољем правног лица“.
Tesco Supermarket v. Nastrass, 1971 2WLR 1166.
Примера ради чланом 121 став 2 Француског КЗ-а је прописано да су правна лица
кривично одговорна за кривична дела извршена од стране њихових органа или
представника, а у корист правног лица. Слично је предвиђено и у португалском
и финском законодавству, док се енглески судови такође позивају на теорију
идентификације код умишљајних кривичних дела.
U.S. v Gold, 734 F.2d 800 (5th Cir.) 1984; U.S. v. Automatic Medical Labaratories, Inc.,
770 F.2d 399 (4th Cir.1985). У случају United States v. Automated Med. Labs., Inc., је
истакнуто да „чак и када је понашање запосленог супротно правилнику, статуту
и политици правног лица, правно лице је кривично одговорно због пропуштања
дужног надзора над поступањем запослених, док је у случају New York Central &
Hudson River R.R. v. US наглашено да је кривица и свест одговорних лица о извршеном деликту ирелевантна за кривичну одговорност правног лица као таквог“.
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III Специфичности кривичног поступка
против правног лица
Како се одговорност правног лица заснива на кривици физичког,
тј. одговорног лица, законодавац прописује покретање јединственог
кривичног поступка и доношење једне пресуде против правног и одговорног лица за исто кривично дело (чл. 35 став 1 Закона). Сходно начелу легалитета официјалног кривичног гоњења, јавни тужилац је дужан
да покрене и води кривични поступак увек када постоје докази за основану сумњу да је одређено лице учинило кривично дело које се гони по
службеној дужности.17
Поставља се питање да ли је и у којим случајевима јавни тужилац
дужан да покрене кривични поступак против правног лица?
Закон предвиђа кривичну одговорност правних лица у два случаја
(члан 6 Закона). Први се односи на комисивне деликте тј. подразумева
активну радњу чињења од стране одговорног, физичког лица и захтева
кумулативно испуњење следећих услова:
1) да је одговорно лице учинило кривично дело у оквиру својих
послова односно овлашћења која су му поверена у вези са радом, и
2) да је то учинило у циљу стицања користи за правно лице.
Други подразумева омисивне деликте односно радњу пропуштања
од стране одговорног лица и захтева:
1) да је кривично дело извршено од стране физичког лица које
делује под надзором и контролом одговорног лица,
2) да је одговорно лице пропустило да врши дужан надзор и контролу што је и омогућило извршење кривичног дела,
3) да је кривично дело извршено у корист правног лица.
Начело легалитета официјелног кривичног гоњења, и стриктно
тумачење одредби Закона о одговорности правних лица за кривична
дела налагало би обавезно покретање кривичног поступка како против
одговорног тако и против правног лица сваки пут када се стекну наведени услови. Покретање кривичног поступка само против одговорног лица, без позивања правног лица на кривичну одговорност, могуће
је једино ако је „пре покретања кривичног поступка правно лице престало да постоји“ (члан 35 став 3). Међутим, имајући у виду постојеће
стање ствари две године након ступања Закона на снагу, пре би се могло
17

Више о овом начелу: Милан Шкулић, Кривично процесно право, Правни факултет
Универзитета у Београду, Београд, 2006, стр. 46–48.
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тврдити да је код нас устаљена пракса непокретања кривичних поступака против правних лица. Оно што намеће проблем и оставља простора
за дискреционо и опортуно поступање тужиоца јесте критеријум могуће
или остварене „користи“. У оба случаја је за покретање кривичног поступка против правног лица неопходно да је кривично дело извршено у
намери остваривања користи за правно лице. Ирелевантно је да ли је та
корист и остварена, важно је да је постојала намера да се она оствари.
Иако се велика већина кривичних дела попут преваре, утаје, проневере,
фалсификовања новца, злоупотребе стечаја и тсл., наизглед врше зарад
боље тржишне и финансијске позиције правног лица, примарни интерес
њихових учинилаца увек се своди на личне финансијске интересе, док
је корист правног лица као таквог само споредна и узгредна. Имајући
у виду да се имовинска кривична дела првенствено врше у личном интересу, зарад личне користи, законске одредбе не треба тумачити као
остваривање користи или намеру њеног остваривања искључиво за
правно лице, већ је за кривичну одговорност правног лица довољно и
постојање индиректне или посредне користи.
Критеријум користи намеће далеко веће проблеме код оних кривичних дела која не доносе никакву материјалну корист али наносе
немерљиву штету другима. Позивање правних лица на кривичну одговорност посебно је оправдано код кривичних дела против животне
средине, здравља, опште сигурности људи и имовине, и тсл., имајући у
виду да таква кривична дела најчешће резултирају тешким последицама – угрожавањем здравља великог броја људи, озбиљним еколошким
катастрофама, неретко и људским жртвама.18 По логици ствари се може
поставити питање која је корист за правно лице ако би се из цистерне
излила велика количина опасних материја и изазвала еколошку катастрофу, или би због непрописног извођења грађевинских радова скела повредила случајне пролазнике? Код великог броја кривичних дела
против опште сигурности људи и имовине инкриминисан је и нехатни облик а кривица се оправдава немарним и непажљивим односом
учиниоца према наступању последице. Велике еколошке катастрофе и
људске жртве до којих долази услед „грешака“ у руковању техничким
уређајима, хемијским средствима и тсл., не доносе никакву директну корист правном лицу али несумњиво изискују његову кривичну одговорност. Покретање кривичног поступка против правног лица у наведеним
18
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Примера ради, приликом паковања хемикалија у складишту швајцарске компаније
Сандоз дошло је до великог пожара, приликом чијег гашења је 30 тона хемикалија
доспело у Рајну, уништило воду за пиће као и рибљи и други речни живот у појасу
дугом 300 км. Наведено према: Злата Ђурђевић, „Казнена одговорност и казнени
поступак према правним особама у Републици Хрватској“, Хрватски летопис за
казнено право и праксу, Загреб, вол. 10, бр. 2/2003, стр. 721.
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ситуацијама је више него оправдано, но намеће се питање да ли је оно
могуће када кривично дело није извршено у намери остваривања користи. Ако би се критеријум користи широко тумачио несумњиво да би се
могао наћи у свакој делатности, па би рецимо „корист“ код непрописног
спровођења грађевинских радова или необезбеђивања заштите на раду
била уштеда средстава намењених у ове сврхе, али дискутабилно је да
ли закон простора тако широком тумачењу овог услова. Имајући у виду
да се у нашој пракси кривични поступци против правних лица ретко
покрећу чак и када је прибављена имовинска корист јер се „случај затвара“ и правда „задовољава“ кажњавањем одговорног лица, нереално
је очекивати њихово покретање у ситуацијама када је чак и критеријум
користи споран.

1. Аутономна или лична одговорност правног лица
Наш закон предвиђа паралелно и истовремено покретање поступка против правног и физичког тј. одговорног лица. Поставља се питање
могућности и целисходности покретања и вођења кривичног поступка
само против правног лица.
Према законским одредбама кривични поступак се може покренути и водити само против правног лица, ако против одговорног лица
није могуће покренути и водити кривични поступак због постојања законом одређених разлога (члан 35 став 2). Законодавац не прецизира о
којим је разлозима реч, али аналогном применом одредаба Законика о
кривичном поступку (ЗКП) то би примера ради биле ситуације када би
се одговорно лице налазило у бекству или било недостижно државним
органима, када би умрло пре покретања поступка, ако би уживало имунитет и тсл.
Дискутабилно је да ли се кривични поступак против правног лица
може покренути када одговорно лице није познато. У САД-у су кривични поступци против правних лица уобичајена и свакодневна пракса, те
је било случајева да правна лица примера ради одговарају и за нехатна
убиства. Полази се од тога да су правна лица посебни субјекти који имају
своје циљеве, политику и начин пословања самим тим су и одговорна
за своје сопствено понашање па је утврђивање кривичне одговорности
физичких лица ирелевантно за кривичну одговорност правног лица.19
У Енглеској правна лица могу самостално одговарати за одређена кри19

У САД-у је развијена концепција корпоративне културе (coorporative culture) по
којој је правно лице између осталог лично одговорно за унутрашњу организацију
и поступање које омогућава вршење кривичних дела. Више о томе: В. V. S. Khanna,
„Corporate Criminal Liability: What Purposes Does It Serve?“, Harvard Law Review, бр.
109/1996, стр. 1477–1509, Gunter Heine, „New Developments in Corporate Criminal
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вична дела (тзв. regulatory offences или public welfare offences20) за која се
уопште не захтева кривица већ је за кажњавање довољна и објективна
одговорност. За доношење осуђујуће пресуде је довољно је да је лице
проузроковало забрањену последицу, па је потребно само утврдити каузалну везу између радње и последице кривичног дела, без утврђивања
субјективног односа учиниоца према делу. И у другим државама у
теорију и законодавства све више улази модел личне или аутономне
одговорности правних лица, која је независна од кривице физичког тј.
одговорног лица, па примера ради правно лице може кривично одговарати због недостатака у организацији, због погрешене процене ризика и
тсл.21 И Препорука Савета Европе о одговорности предузећа за кривична дела22 налаже потребу кажњавања правног лица и када је одговорна
особа непозната суду.
Наш законодавац начелно оставља могућност покретања и вођења
кривичног поступка само против правног лица, ако покретање поступка
против одговорног лица није могуће из „законом предвиђених разлога“,
али је спорно да ли широка и непрецизна клаузула „законом предвиђених
разлога“ покрива случајеве непознатог учиниоца. Покретање кривичног
поступка могуће је само против одређеног физичког лица у погледу кога
постоји основана сумња да је извршио кривично дело. Ако је кривично дело учињено делатношћу или у оквиру правног лица, а не могу се
утврдити директно одговорна физичка лица за његово извршење, поступак би се теоријски могао покренути и само против правног лица јер
је реч о одређеном и конкретном правном лицу. Оно што представља
проблем за успостављане личне или аутономне одговорности правног
лица јесте кривичноправни принцип субјективне одговорности према коме нема кривичног дела без кривице. Наше кривично право не
прихвата објективну одговорност правног лица за одређене деликте
инсистирајући на томе да се одговорност правног лица заснива на кривици одговорног лица. Правно лице фактички одговара за другога, тј. за
одговорно лице, а може одговарати за кривично дело одговорног лица
и ако је кривични поступак против одговорног лица обустављен, или је

20

21

22
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Liability in Europe: Can Europeans Learn from the American Experience– or Vice
Versa?“, St. Louis Warsaw Translatic Law Journal, бр. 174/1998.
Реч је о кривичним делима која су део норми којима се уређује трговина, индустрија
или нека друга активност попут продаје алкохолних пића и цигарета, грађевинских
радова и тсл.
Примера ради швајцарски кривични законик прописује да ће се „правно лице
казнити независно од санкционисања физичког лица, ако му се може упутити
друштвена осуда да није предузело све потребне и предвиђене организационе мере
којима би спрецило кривично дело“.
Recommendation No. R (88) 18 concerning liability of enterprises having legal personality
for offences commited in the excercise of their activities.
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оптужба одбијена (члан 7 став 2). Разлози који доводе до обуставе кривичног поступка или одбијања оптужнице су, примера ради застарелост,
амнестија, помиловање, одустанак тужиоца од кривичног гоњења, смрт
окривљеног и друге сметње које трајно спречавају кривично гоњење.
Али да би поступак против одређеног лица био обустављен, он по логици ствари претходно мора започети, а за покретање поступка против
физичког лица неопходна је његова идентификација.
У том смислу долази до колизије између одредаба члана 7 став 2
и члана 35 став 2 Закона. Док члан 35 став 2 омогућава покретање кривичног поступка и само против правног лица, члан 7 став 2 предвиђа
аутономну кривичну одговорност правног лица само у случају да је
поступак против одговорног физичког лица обустављен или оптужба
одбијена, што значи да је поступак против одговорног (физичког) лица
претходно започет. По логици ствари се намеће питање зашто би тужилац покретао поступак само против правног лица, свестан да је без
кривице одговорног лица немогуће установити кривицу правног лица,
а без постојања кривице, тј. субјективног односа према учињеном делу
нема ни кривичног дела?
Док Законик о кривичном поступку (ЗКП)23 обавезује јавног тужиоца да покрене и води кривични поступак против физичког лица
увек када постоје докази за основану сумњу да је извршено кривично дело које се гони по службеној дужности (члан 20 ЗКП-а), када су
у питању правна лица ЗОПЛКД му само оставља ту могућност („може
покренути“), али га на то не обавезује. Када није могуће покренути или
водити кривични поступак против одговорног лица, јавног тужиоца не
обавезује начело легалитета, већ опортуно одлучује да ли ће покретати
кривични поступак против правног лица.
И под хипотетичком претпоставком да јавни тужилац покрене
кривични поступак само против правног лица, питање је на ком основу би се заснивала његова одговорност? Закон нигде не наводи вршење
кривичних дела од стране правног лица, већ само одговорност правног лица за кривична дела извршена од стране одговорног лица. Због
тога се против правног и одговорног лица по правилу покреће и води
јединствени кривични поступак и доноси јединствена пресуда. Како се
правном лицу само „урачунава“ кривица одговорног лица, није потребно
посебно утврђивање и доказивање одговорности правног лица за кривично дело, довољно је само доказати кривицу одговорног лица, што по
аутоматизму повлачи и кривичну одговорност правног лица. Ако нема
одговорног физичког лица чија би се кривица пренела на правно лице,
правно лице као такво не може бити криво, јер нема психички однос
23

Законик о кривичном поступку, Службени лист СРЈ, бр. 70/01 и 68/02 и Службени
гласник РС, бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 20/09 и 72/09.

497

ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ

Право и привреда

према кривичном делу, а како без кривице нема ни кривичног дела, ова
ситуација би налагала доношење ослобађајуће пресуде, те би покретање
кривичног поступка од самог старта било нецелисходно. Иако се у
јединственом кривичном поступку не мора и не може утврђивати кривица правног лица, оно што се мора посебно доказати и утврдити јесте
узрочна, каузална веза између кривичног дела извршеног од стране
одговорног лица и правног лица као таквог. Ова веза, која повлачи и
оправдава кривичну одговорност правног лица, управо се састоји у користи која је остварена или је могла бити остварена за правно лице.
Криминално-политичка оправданост овог решења је спорна. Примера ради у неким случајевима није могуће пронаћи одговорно физичко лице, непосредног „кривца“ за одређену еколошку катастрофу изазвану неправилностима у раду одређене фабрике, као што није могуће
ни утврдити корист за правно лице остварену тим кривичним делом.
Ове околности не би требало да представљају препреку за покретање и
вођење кривичног поступка према правном лицу, те би законске одредбе у погледу дефинисања критеријума „користи“ и вођења кривичног
поступка против правног лица када је одговорно лице непознато, требало широко тумачити.

2. Представник и бранилац правног лица
Поред општих права и дужности окривљеног, правно лице као
окривљени има додатну дужност да одреди физичко лице, односно
представника који ће га заступати у кривичном поступку. По законској
дефиницији представник је лице које је на основу закона, другог прописа или одлуке надлежног органа овлашћен да заступа правно лице (члан
37 став 2). Како је кривични поступак и његова правила прилагођен
појединцу, тј физичком лицу, задатак представника правног лица јесте
да се фактички стави у улогу окривљеног и предузима све радње уместо
њега, попут изјашњавања о кривици, давања исказа, предлагања доказа,
увида у списе предмета, испитивање сведока и вештака, улагања правних лекова и тсл. Како је странка у кривичном поступку окривљено
правно лице, а не његов представник, те се према представнику не могу
применити мере процесне принуде попут лишења слободе, притвора, и
тсл. Као што је случај са сведоцима и вештацима, суд једино може наредити принудно довођење представника у случају да се он добровољно
не одазове позиву (чл. 41 Закона) Представник само иступа уместо
окривљеног, и за то прима накнаду. Сходно члану 42 Закона трошкови представљања спадају у трошкове кривичног поступка. Представник
правног лица не може бити лице које је у истом предмету позвано као
сведок као, нити представник може бити одговорно лице. Како одговор-
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но лице по правилу већ има положај окривљеног у истом кривичном
поступку, закон искључује могућност његовог истовременог иступања
као представника правног лица. Изузетак је једино могућ у случају да
је одговорно лице једино овлашћено за заступање правног лица, када
је могућа кумулација процесних функција те исто лице истовремено
може иступати и као окривљени и као представник окривљеног правног лица.
Кривични поступак против правног лица не може се водити без
његовог представника, те ако га окривљено правно лице само не одреди
у одређеном року (осам дана од пријема позива), представника поставља
суд.
Положај представника треба разликовати од положаја браниоца у кривичном поступку. Иако је бранилац овлашћен да у корист
окривљеног предузима све радње које може предузети окривљени (члан
76 став 1 ЗКП-а), постоје радње које може предузети само окривљени.
Примера ради, бранилац се не може уместо окривљеног изјашњавати о
основаности оптужнице, те би у случају правног лица као окривљеног
такве радње „обављао“ представник, у име и за рачун окривљеног.
Управо због тога окривљено правно лице увек мора имати представника у кривичном поступку, док браниоца мора имати једино ако се
ради о некој од ситуација која налаже обавезну стручну одбрану. Док је
бранилац правно образовано физичко лице које се професионално бави
адвокатуром, представник правног лица уопште не мора бити правник.
Поред тога, окривљено правно лице може имати само једног представника у кривичном поступку док по члану 69 став 2 ЗКП-а може имати
највише пет бранилаца. Окривљено правно лице и окривљено одговорно лице могу имати и заједничког браниоца под условом да се то не
противи интересима њихове одбране (члан 43 ЗОПЛКД).24

3. Привремене мере
Мере за обезбеђење присуства окривљеног и несметано вођење
кривичног поступка према ЗКП-у подразумевају позив, довођење, забрану напуштања стана или места боравишта, јемство и притвор. Правном лицу се по логици ствари не може забранити да напушта стан или
место боравишта, не може се лишити слободе, принудно довести, ставити у притвор. Имајући то у виду, ЗОПЛКД предвиђа посебне привремене мере које је могуће применити према окривљеном правном лицу у
24

Занимљиво је да словенски Закон о одговорности правних лица за кривична дела
(Урадни лист РС, бр. 59/1999) забрањује да правно и одговорно лице имају истог
браниоца (чл. 36).
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циљу несметаног вођења кривичног поступка. Према члану 44 Закона,
као привремене мере против правног лица суд може одредити:
а) Привремене мере обезбеђења у смислу Закона о извршном
поступку.25
За одређивање ове мере неопходно је кумулативно испуњење два
услова: а) да је извршењем кривичног дела прибављена имовинска корист за правно лице и б) да постоји опасност да би касније одузимање
те користи било отежано или онемогућено.
б) Привремену забрану обављања једне или више регистрованих
делатности.
Основ за примену ове мере је опасност тј. постојање основане
сумње да ће у окривљеном правном лицу бити извршено кривично дело.
Законодавац не говори о поновном вршењу кривичног дела од стране
одговорног физичког или правног лица већ о вршењу кривичног дела у
оквиру правног лица. Ова мера не може се применити самостално већ
само као допунска мера уз привремену меру обезбеђења,26 што значи
да је и за њену примену неопходно остваривање претходно наведених
услова (прибављена имовинска корист и опасност да се она касније неће
моћи одузети).
в) Забрану статусних промена које би довеле до брисања правног
лица из регистра.
Док је за одређивање привремених мера обезбеђења и привремене забране обављања одређених делатности неопходан захтев јавног тужиоца, ову меру суд може одредити и самоиницијативно, по службеној
дужности.
Против решења о одређивању привремених мера странке могу
изјавити жалбу. Привремене мере могу трајати најдуже до правноснажности пресуде, а суд на свака два месеца по службеној дужности
испитује њихову оправданост.
Уочљиво је да законодавац условљава примену ових мера претходним стицањем „имовинске користи“ за правно лице, што онемогућава
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Према Закону о извршном поступку (члан 300) те мере између осталог обухватају
забрану располагања покретним стварима, одузимање покретних ствари, забрану отуђења или оптерећења непокретности, налог банци или другој финансијској
организацији да се ускрати одређена исплата са рачуна дужника, одузимање готовог новца и хартија од вредности. Види: Закон о извршном поступку, Службени
гласник РС, бр. 125/04.
Према члану 44 став 2 Закона „у случају оправдане сумње да ће у окривљеном
правном лицу бити извршено кривично дело, суд може, на захтев јавног тужиоца,
поред мера из става 1. овог члана, привремено забранити окривљеном правном
лицу да обавља једну или више регистрованих делатности или послова“.
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њихову примену у случајевима када се ради о кривичном делу којим
није остварена никаква имовинска корист, али је нанета штета другима,
што би примера ради био случај код еколошког криминалитета.

IV Закључна разматрања
Начело легалитета обавезује јавног тужиоца да покрене и води
кривични поступак сваки пут када постоје докази за основану сумњу да
је извршено кривично дело које се гони по службеној дужности. Иако
би увођењем кривичноправне одговорности правних лица ово начело
по логици ствари требало да важи и у погледу њих, кривични поступци
против правних лица још увек су реткост у нашој пракси. Обично се
случај решава и „правда задовољава“ кажњавањем одговорног тј. физичког лица, непосредног учиниоца кривичног дела, док правно лице
остаје кривично несанкционисано. Разлози за то могу се тражити у
„везивању“ кривичне одговорности правног лица за радњу извршења и
кривицу одговорног лица уз допунски критеријум користи која је кривичним делом остварена или је могла бити остварена за правно лице.
Полазећи од објективно-субјективног појма радње наш законодавац имплицира да правно лице не може бити субјект тј. непосредни
извршилац кривичног дела, већ му приписује одговорност за кривична дела чињења или пропуштања учињена од стране одговорног лица.
На тај начин се одступа од принципа индивидуалне одговорности те
се одговорност правног лица заснива на грађанскоправном концепту
одговорности за другога. Поред тога што му се приписује радња, правном лицу се приписује и кривица одговорног лица. Правно лице не
може имати свест ни вољу, па самим тим не може имати ни психички, субјективни однос према делу, а како без тог субјективног односа тј.
кривице не може бити ни кривичног дела као таквог, једини „излаз“ био
је заснивање одговорности правног лица на кривици одговорног лица.
Не повлачи свако кривично дело учињено од стране одговорног
лица кривичноправну одговорност правног лица, већ једино оно извршено „у намери да се за правно лице оствари корист“. Управо широк
и непрецизан критеријум „користи“ оставља простора за дискреционо
поступање јавног тужиоца и омогућава му одступања од начела легалитета. Примарни мотив вршења имовинских деликата није корист за
другог већ корист за себе, па је и корист за правно лице обично узгредна, споредна и субсидијарна личној користи учиниоца кривичног дела.
Критеријум „користи“ изазива и друге недоумице, пре свега да ли се
мора радити искључиво о материјалној користи. Иако законодавац
у одредбама општег дела о одговорности правних лица не наводи из-
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ричито да се мора радити искључиво о имовинској користи, анализом
осталих одредаба стиче се утисак да је то имао на уму. Примера ради,
везивање привремених мера у кривичном поступку против правних
лица искључиво за кривична дела којима је остварена имовинска корист за правно лице, указује да је законодавац, приликом нормирања
кривичне одговорности правних лица, првенствено имао на уму имовинске деликте који резултирају материјалном добити.
Упоредна искуства показују да су правна лица често одговорна за
кривична дела чија се тежина не може мерити незаконитом имовинском
користи, већ штетом која је нанета другима. Реч је пре свега о кривичним делима против опште сигурности људи и имовине, животне средине, здравља људи и тсл., код којих се разлог инкриминисања не заснива
на „незаконитом богаћењу“ већ на последици која се огледа у великим
еколошким катастрофама, уништењу биљног и животињског света, заразама, болестима, неретко и људским животима. И статистике показују
да су управо еколошки деликти најучесталији облик испољавања
криминалитета правних лица.27 Правно лице не мора имати никакву материјалну корист ако би се рецимо током превоза излиле опасне
материје, или би се из фабричког постројења емитовали гасови опасни
по живот људи, или би се због непрописног извођења грађевинских радова пад зида довео до смрти неког лица. Ако би се критеријум користи
широко тумачио несумњиво да би се могао наћи у свакој делатности, па
би рецимо „корист“ код непрописног спровођења грађевинских радова
или необезбеђивања заштите на раду била уштеда средстава намењених
у ове сврхе, али дискутабилно је да ли закон простора тако широком
тумачењу овог услова. Додатни проблем код ових кривичних дела је у
томе што је неретко тешко наћи „директног кривца“ тј. одговорно лице
чија би се кривица приписала правном лицу. Управо због тога у теорију
и упоредна законодавства све више улази модел личне или аутономне
одговорности правних лица, која је независна од кривице физичког тј.
одговорног лица, већ се њихова кривична одговорност заснива, примера ради, на недостацима у организацији, погрешној процени ризика
и тсл. Имајући у виду нашу праксу непокретања кривичних поступака
против правних лица и у ситуацијама када је то несумњиво оправдано, стиче се утисак да је увођење њихове кривичноправне одговорности
искључиво било последица притиска наметнутог међународним прописима и обавезама. Доношење закона само по себи не решава проблем
27
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На листи 100 највећих кривичних дела корпорација током 90-их година еколошки
деликти заузимају убедљиво прво место (38 случајева), а тек након тога следе преваре, финансијске малверзације, корупција, утаје пореза и тсл. Russell Mokhiber,
„Top 100 Corporate Criminals of the Decade“, доступно на адреси: http://www.corporatepredators.org/top100.html#Annotated.
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нити сузбија криминалитет, јер без ефикасне примене закон остаје само
„мртво слово на папиру“.

Mag. Vanja BAJOVIĆ
Junior Faculty Member at the Faculty of Law University of Belgrade

LEGAL PERSON AS A DEFENDANT IN CRIMINAL
PROCEDURE
Summary
Criminal liability of legal persons, recently introduced in Serbian law, is a
new challenge for legal theory and practice. Basic principles and rules of criminal law and procedure that were created according to natural person as the only
possible perpetrator of criminal offence, should be adjusted to this new category
of offenders. Legal person cannot be arrested nor interrogated in criminal procedure, it does not have conscience or will like human beings nor capacity to
act in physical sense, what raises the question if it can meet the requirements
of actus reus and mens rea of the crime. The first part of this paper analyzes
grounds for criminal liability of legal persons, their capability to form material
and mental elements of crime and the base of their culpability, while the second part is dedicated to the position of legal person as a defendant in criminal
procedure.
Key words:

legal person, responsible person, defendant, criminal liability.
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Снежана АРСИЋ
адвокат из Пожаревца

ПРАВНА ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНА ДРУШТВА СА
ОГРАНИЧЕНОМ OДГОВОРНОШЋУ ЗА ОБАВЕЗЕ
ДРУШТВА У СЛУЧАЈУ ПРЕВАРЕ
Резиме
Oвим чланком аутор настоји приказати са којим се проблемима
суочава поверилац (предузетник и/или привредно друштво) када користи законом предвиђена средства ради наплате својих потраживања
проистеклих из уговора у привреди, у условима високе презадужености
привреде и у условима бујајућих превара у пословању. Правни основ одговорности дужника који се разматра је садржан у одредбама Закона
о привредним друштвима и у одредбама Кривичног законика. Такође се
указује која су то ограничења законом уређених поступака које поверилац
треба да покрене и води, да би остварио наплату свог потраживања.
Аутор анализира законске одредбе и судску праксу када је дужник
друштво са ограниченом одговорношћу, дакле друштво капитала, с обзиром на чињеницу да је то у привредној пракси најчешћа правна форма
обављања привредне делатности у Србији. Разматра се могућност наплате дуга од оснивача, односно члана друштва, а што је питање у вези
са „пробијањем правне личности“.
У пракси се, у овој ситуацији, питање коначне наплате потраживања из уговорног односа у привреди, везује за питање када дуг из
имовископравне сфере може прећи у кривичноправну и како поверилац у
таквој ситуацији може наплатити своје потраживање у целини (глав-
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ни дуг са споредним потраживањима). Аутор се у свом раду ослања на
праксу Општинског, сада Основног суда у Пожаревцу.
Кључне речи: друштво са ограничном одговорношћу, члан, пробијање
правне личности, превара, правна одговорност.

I Позитивноправни извори
По дефиницији садржаној у члану 2 Закона о привредним друштвима Републике Србије привредно друштво је правно лице које оснивају
оснивачким актом правна и/или физичка лица ради обављања делатности у циљу стицања добити.
Што се тиче друштва са ограниченом одговорношћу, дефиниција
овог друштва дата је у члану 104 Закона о привредним друштвима
Републике Србије1 којим је одређено да је друштво с ограниченом
одговорношћу у смислу овог закона привредно друштво које оснива једно или више правних и/или физичких лица, у својству чланова
друштва, ради обављања одређене делатности под заједничким пословним именом. Друштво са ограниченом одговорношћу одговара за
своје обавезе целокупном имовином. Члан друштва са ограниченом
одговорношћу не одговара за обавезе друштва, осим до износа неунетог улога у имовину друштва. Управо ова последња реченица садржи
разлоге због којих се највећи број оснивача друштва одлучује да привредну делатност обавља кроз правну форму друштва са ограниченом
одговорношћу. Разлог је дакле, што код ове правне форме члан друштва
с ограниченом одговорношћу не одговара за обавезе друштва својом
имовином. Чланови друштва не одговарају за обавезе друштва, али сносе ризик за пословање друштва до висине свог улога. Одговорност чланова везује се искључиво за висину улога. Уколико цео улог није унет,
члан друштва одговара до износа, тј. висине неунетог улога. Из наведеног јасно произлази због чега је друштво са ограниченом одговорношћу
најчешћа правна форма у привредном животу.
Овде је важно указати да је чланом 112 Закона о привредним
друштвима одређено да је новчани део основног капитала друштва са
ограниченом одговорношћу на дан уплате најмање 500 (петстотина)
евра у динарској противвредности по средњем курсу, од чега се најмање
половина уплаћује на привремени рачун до регистрације друштва, а
остатак се уплаћаује на рачун друштва у року од две године од дана
регистрације.
1

Службени гласник РС, бр. 125 од 22.11.2004. године.
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У правној теорији се указује да правни субјективитет друштва капитала није непробојан зид за повериоце. „У ствари, овај зид је
непробојан ако се правна личност привредног друштва не користи за
законом недозвољене циљеве (оштећење поверилаца, мешање имовине
са имовином власника, разне преварне радње и слично). У противном
диже се „ограда-вео“ правне личности („пробијање правне личности“,
lifting the veil, piercing the corporate veil).“2
Правна теорија указује да ранији трговачки законици или закони
о привредним друштвима нису садржали одредбе о пробијању правне
личности. Данас у позитивном праву постоји „изнијансирани“ приступ овој установи, а у теорији постоје различита теоријска објашњења
приближавања правне природе друштва капитала правној природи
друштава лица, коришћењем установе „пробијања правне личности“. То
су на пример теорија скривеног предузетника, теорија фикције, терорија
привредног идентитета и друге. Индикативно је да порекло ове установе
није везано ни за законодавство ни за правну теорију, већ за судску праску (судски прецедент енглеског правосуђа из 1897. године). Због тога
не изненађује општа сагласност око закључка да је ово питање и данас
у великој мери препуштено судској пракси. Од ње се очекује да као правило поштује принцип да је друштво капитала, друштво које за своје
обавезе одговара својом имовином, а не имовином оснивача, односно
чланова и да се само изузетно од овог правила може одступити.
Што се тиче нашег позитивног права, чланом 15 Закона о привредним друштвима под насловом „Злоупотреба правног лица“ одређено је
да командитори командитног друштва, као и чланови друштва с ограниченом одговорношћу и акционари акционарског друштва могу према
трећим лицима лично одговарати за обавезе друштва ако злоупотребе
привредно друштво за незаконите или преварне циљеве или ако имовином привредног друштва располажу као сопственом имовином, као да
привредно друштво као правно лице не постоји.

II Судска пракса
Досадашња судска пракса у вези са питањем имовинскоправне
одговорности члана друштва са ограниченом одговорношћу за обавезе
друштва намеће нам питање када се може сматрати да постоји злоупотреба привредног друштво за незаконите или преварне циљеве, односно када се има сматрати да је имовином привредног друштва располагано као сопственом имовином као да привредно друштво као правно
2
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лице не постоји. Када су у питању преварни циљеви свакако треба поћи
од члана 208 Кривичног законика3 којим је инкриминисано кривично
дело Превара. Овим чланом је дефинисан основни облик овог кривичног дела и исти гласи: ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист, доведе кога лажним приказивањем или
прикривањем чињеница у заблуду или га одржава у заблуди тиме га
наведе да овај на штету своје или туђе имовине нешто учини или не
учини и казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном
казном. Лакши (привилеговани) облик одређен је ставом 2 истог члана
и постоји онда када ко ово дело учини само у намери да другог оштети,
казниће се затвором до шест месеци и новчаном казном. Тежи облик
је одређен ставом 3 истог члана и он постоји ако је наведеним делом
прибављена имовинска корист или је нанета штета у износу који прелази четристопедесет хиљада динара, а учинилац ће се казнити затвором
од једне до осам година и новчаном казном. Најтежи облик регулисан
је ставом 4 члана 208 Кривичног законика и постоји ако је наведеним
делом прибављена имовинска корист или је нанета штета у износу који
прелази милионипетсто хиљада динара, и учинилац ће се казнити затвором од две до десет година и новчаном казном.
Указује се да је заштитни објект код овог кривичног дела имовина
у целини, а не само неки њени облици. Радња извршења основног облика се састоји у навођењу неког лица да нешто учини или не учини
на штету своје или туђе имовине, а што значи да се радњом извршења
не произрокује непосредно штета на имовини, већ се пасивни субјект
наводи да он сам, чињењем или нечињењем, то учини на својој или
туђој имовини. Предмет преварне изјаве су увек чињенице, а штета на имовини мора заиста и да наступи, односно није довољно њено
угрожавање. Што се субјективног елемента тиче, код овог кривичног
дела субјективни елемент осим умишљаја јесте и намера да се довођењем
или одржавањем у заблуди пасивног субјекта, себи или другом прибави каква противправна имовинска корист. По правилу се намера, као
и друге субјективне околности утврђује посредно преко објективних
околности. Те објективне околности су понашање извршиоца, радње
које је предузео, као и све околности под којима је те радње предузео.
Дакле, неспорно је да један однос који је првобитно имао карактер
грађанско-правног односа накнадно прерасте у превару, ако учинилац
почне да поступа у намери да себи или другом прибави противправну
имовинску корист.4 Дакле, када је у питању постојање преварне намере и остваривање преварних циљева треба поћи од одредби члана 208
Кривичног законика.
3
4

Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 111/09.
Зоран Стојановић, Коментар Кривичног законика, Београд, 2006.
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У ранијој тужилачкој и судској пракси питање дужничко-поверилачких односа из уговора у привреди је третирано искључиво као
имовинскоправни однос, па се и наплата могла тражити по правилима
парничног и извршног поступка и у оквирима законом прописане одговорности друштва са ограниченом одговорношћу. У условима презадуженог друштва капитала чији је текући рачун (један или сви) блокиран
по основу принудне наплате, то је за сваког повериоца значило да своје
потраживање не може да наплати. Поред тога што наплату онемогућава
дуготрајна блокада текућег рачуна дужника, често због милионских износа, у пракси се показало да и дужници мањих износа могу релативно
успешно и дуго да избегавају плаћање својих обавеза и када нису презадужени уколико на различите начине злоупотребљавају процесна права у парничном и извршном поступку. Одредбе процесних закона дају
изобиље могућности несавесним дужницима, од промене пребивалишта и боравишта без пријављивања код надлежне службе, до разних других манипулација око имовине друштва којом одговарају за обавезе.
У ранијем периоду постојала је појава да исто лице одмах по блокади текућег рачуна постојећег и активног ДОО региструје нови правни
субјект и обављају делатност преко њега, а да члан/ови не предузимају
ниједну радњу да измири обавезе које су већ доспеле за раније основани правни субјект, па се неретко дешава да је једно лице оснивач више
правних субјеката који су и инсолвентни и неликвидни и чији су рачуни дуготрајно блокирани ради наплате милионских износа, а да оснивач таквог друштва несметано ради преко неког новог ДОО. Међутим,
пракса Пореске управе да новосновно привредно друштво не може добити порески идентификациони број уколико је оснивач новог друшва
истовремено и члан привредног друштва које је блокорано ради наплате
јавних прихода, доприноси правној сигурности, јер без пореског идентификационог броја нема ни могућности за отварање текућег рачуна,
без чега нема ни почетка рада.
Нема повериоца у Србији који нема искуства са неликвидним и
инсолвентим дужницима. Бројни су модалитети остваривања преварних циљева због којих су основана привредна друштва. Оваква општа
ситуација је довела до селективнијег и софистициранијег анализирања
ситуације када оштећени правни субјект поднесе кривичну пријаву
против власника ДОО и одговорног лица у ДОО за кривично дело Превара из члана 208 Кривичног законика РС, па је и тужилачка пракса да
се у таквим случајевима ради о искључиво имовинскоправном односу
доживела свој преображај.
Резултат тога је покретање кривичних поступака у којима се
утврђује чињенично стање у вези са пословањем привредног друштва,
са циљем да се утврди да ли је немогућност измирења обавезе привред-
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ног друштва резултат постојања преварне намере и остваривања преварних циљева. У таквом судском поступку је веома важно доказно
средство економско-финансијско вештачење пословне документације,
које одређује суд по предлогу надлежног тужиоца. Овим доказом се
утврђују чињенице у вези са ликвидношћу и солвентношћу дужника у
привредном односу. Презадуженост друштва постоји када су обавезе
веће од имовине и то по закону представља и стечајни разлог. Неликвидност је неусклађеност остваривања права и обавеза, али је имовина
већа од обавеза. Саслушањем окривљеног односно оптуженог утврђују
се чињенице у вези са постојањем преварне намере, а овај доказ суд цени
у склопу свих других доказа који се изводе у току кривичног поступка.
Оштећени се саслушава као сведок и изјашњава се да ли се придружује
кривичном гоњењу и да ли истиче имовинско-правни захтев, те се од
суда позива да исти определи.
Што се казнене политике тиче може се приметити да када суд
утврди да је код оптуженог постојала преварна намера и када се стекну и остали елементи кривичног дела преваре из члана 208 ст. 1 Кривичног законика РС (основни облик), суд у највећем броју случајева
оглашава оптуженог кривим и изриче казну по Закону, а код до тада
неосуђиваних лица, применом члана 65 и 66 Кривичног законика суд
најчешће изриче условну осуду и истовремено одређује да се утврђена
казна затвора неће извршити ако окривљени у року који одреди суд (то
је у пракси најчешће рок од једне године за до тада неосуђивана лица) од
дана правоснажности пресуде, не изврши ново кривично дело и измири
све своје обавезе према оштећеном, у року који суд одређује зависно од
околности случаја, а који се рачуна од правноснажности пресуде. Пресудом се окривљени обавезује и на плаћање трошкова поступка, а за
тражење износа који је преко главнице потраживања из уговора у привреди (камата и остали трошкови) оштећени се упућује на парницу.
У складу са наведеном судском праксом Општински суд у Пожаревцу је донео пресуду К. 220/09-57 од 10.4.2009. године којом је
окривљеног И.А. из П., који је по занимању трговац, власник Л. ДОО
из П. до сада неосуђиван, оглашен кривим због тога што је у фебруару
месецу 2008. године у Пожаревцу, у стању урачунљивости, свестан да
је његово дело забрањено, умишљајно, у намери да себи прибави противправну имовинску корист, као власник Л. ДОО из П. довео у заблуду
одговорно лице у оштећеном предузећу И. ДОО Пожаревац да му овај
по рачуну број 8888/К од 21.2.2008. године испоручи робу укупне вредности 136.000 динара., лажним прикривањем чињенице, да ће наведену
робу у целости и уговореном року платити, да би потом, по преузимању
робе, исту продао, задржавајући новац остварен продајом, иако је знао
да наведену робу неће платити, а да због блокаде на текућем рачуну
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његове фирме ни принудним путем се наплата неће извршити, те тако
продајом робе коју није платио оштећеном предузећу, себи прибавио
противправну имовинску корист у наведено износу, иако је био свестан
свог дела и хтео његово извршење, чиме је извршио кривично дело Превара из чалан 208 ст. 1 Кривичног законика.
Дакле, када суд утврди постојање преварне намере на страни
окривљеног, као и када утврди потојање свих елемената кривичног
дела преваре из члана 208 Кривичног законика, доноси пресуду којом
окривљеног оглашава кривим и изриче му одговорајућу кривичну
санкцију, уз могућност изрицања мера упозорења у складу са чланом
64, 65 и 66 Кривичног законика.
Међутим, правоснажна пресуда којом је члан друштва као одговорно лице оглашен кривим за кривично деле преваре из члана 208
Кривичног законика и којом је обавезан да оштећеном исплати новчани износ остварене противправне имовинске користи не представља
за повериоца извршни наслов. Поверилац не може тражити извршење
ради наплате према правоснажно осуђеном лицу. Тек уколико у року
који је одређен пресудом, осуђени не изврши исплату наложеног износа, оштећени има право да се обрати захтевом за опозив условне
осуде надлежном тужиоцу. У тој ситуацији тужилац ставља захтев за
опозив условне осуде и заказује се седница кривичног већа, пред којим
осуђени мора бити саслушан. Уколико кривично веће донесе одлуку о
опозиву условне осуде, том одлуком суд обавезује осуђеног да исплати
оштећеном износ из правоснажне пресуде и тек тада оштећени добија
судску одлуку која му може бити извршни наслов у односу на оснивачачлана друштва, тачније у односу на његову имовину, која дакле није
имовина друштва, а које друштво је искоришћено за остварење преварних циљева како је то прописано чланом 15 Закона о привредним
друштвима.
Дакле, пут повериоца је дуг и напоран, скопчан са трошковима
које подразумева вођења дуготрајног судског поступка. Овакав поступак у случају да окривљени избегава да се редовно одазива на позиве
суда, као и у случају изјављивања жалбе против првостепене пресуде
може трајати веома дуго. Ако се томе дода чињеница да подношењу
кривичне пријаве обично претходи покретање и вођење извршног
поступка на основу веродостојне исправе пред надлежним привредни судом и парнице поводом приговора извршног дужника и чекање
правноснажне парничне пресуде, лако је закључити да поверилац чека
неколико година да дође до извршне исправе према члану друштва. Тек
онда се поставља питање шта се од имовине води на то лице, како ће се
и из чега поверилац наплатити, јер је дужник имао довољно времена да
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своју имовину отуђи и пренесе на разна лица, како би довршио своју од
самог почетка преварну намеру.

III Закључак
У овом раду највише пажње је посвећено пробијању правне личности у случају када се друштво капитала – друштво са ограниченом
одговорношћу користи за остварење преварних циљева, мада се у складу са чланом 15 Закона о привредним друштвима о овом институту
мора говорити и шире, у случајевима злоупотребе привредног друштва
за незаконите циљеве или ако имовином привредног друштва члан располаже као сопственом имовином, као да привредно друштво као правно лице не постоји. Имајући све наведено у виду јасно је да ће акција
државе у циљу стварања амбијента за регуларно привредно пословање
морати да обједињено унапређује процесне механизме који штите савесне привредне субјекте и на закону засноване интересе.
Судска пракса ће још низ година имати прилике да пресуђује у
случајевима невероватне и неограничене инвентивности креатора превара, те ће у таквим ситуацијама управо судска пракса одређивати где је
танка линија пробијања правне личности друштва капитала. Због тога
се овом питању мора посветити далеко већа пажња него што је то до
сада чињено.

Snežana ARSIĆ
Attorney at Law, Požarevac

LEGAL RESPONSIBILITY OF MEMBER OF
LIMITED LIABILITY COMPANY FOR COMPANIES
OBLIGATIONS IN CASE OF FRAUD
Summary
In this paper, most attention is devoted to piercing the corporate veil when
the limited liability company is used for implementation of fraud, although in
accordance with Article 15 of the Companies Act further discussion on the institute must take place, in cases of abuse of company for illegal purposes or if a
member of such a company treats the assets of the company as its own property,
as if that company as a legal entity does not exist. Bearing all stated in mind it
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is clear that government actions to create an environment for regular business
operations will need to improve and unify the processing mechanisms that protect conscientious businesses and lawful interests.
Court practice will have the opportunity to adjudicate in cases of extraordinary and unlimited inventiveness of fraud creators for many years, and
in such situations the court practice itself will determine exactly where the thin
line of piercing the corporate veil in company capital is. Therefore, far more attention than so far must be devoted to this issue.
In legal theory it is suggested that the legal entity of company’s capital is
not an impenetrable wall for the creditors. “In fact this wall is impenetrable if
the legal personality of a company is not used for purposes prohibited by law
(damage to creditors, associating the company assets with owner’s assets, a variety of deceptive acts, etc.). Otherwise, the “fence-veil” of the legal personality
is lifted (lifting the veil, piercing the corporate veil)”.5
Key words:

5
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ПИТАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ИНВЕСТИЦИОНОМ
ПРАВУ
Резиме
Од 90-их година двадесетог века борба против корупције се све
јаче води на међународном плану кроз рад међународних организација.
До сада најзначајнија конвенција у овој области је OECD Конвенција о
сузбијању корупције. Поред бројих кривичноправних, Савет Европе је
прво тело које је донело и Грађанскоправну конвенцију о коропцији.
Спорови у инвестиционом праву се првенствено решавају путем
арбитраже. Данас је прихватљиво становиште да надлежност инвестиционих арбитражних трибунала обухвата и надлежност у споровима у којима се јавља питање корупције. Приликом одлучивања, арбитри
морају водити рачуна о „међународном ordé public“. Не узимајући у обзир
подмићивање арбитара као разлог за поништај арбитражне одлуке према члану 52 ICSID Конвенције, питање корупције игра битну улогу и код
признања и извршења арбитражних одлука које нису донете у оквиру
ICSID-а.
Кључне речи: OECD, корупција, Foreign Corrupt Practices Act, Лагрегрен,
арбитража, ICSID.

I Увод
Степен присутности корупције у друштву је различит од земље до
земље. У неким друштвима, најчешће оним под диктаторским режими-

513

ПРИВРЕДНИ КРИМИНАЛ

Право и привреда

ма корупција улази у све поре друштва. Тада је корупција присутна од
менаџера и владиних службеника до свакодневног живота, у коме обичан човек ретко оде на операцију код лекара а да поред плаћеног лечења
не додаје мито ради коректног третмана. Једном када нађе плодно тле и
рашири се по свим областима друштва, корупцију је тешко искоренити.
Њено дуже трајање води у најгорем случају и до моралне деградације
друштва с обзиром да, као на примеру корупције у здравству, корупција
постаје део свакодневног живота. Корупција није само феномен земаља
у развоју и средње развијених земаља, него и најразвијенијих земаља.
Тако су још средином 70-их година, након великог Lokheed скандала
који је избио у Сједињеним Америчким Државама почела озбиљнија
размишљања о сузбијању корупције у инвестиционом праву.1 Lokheed
Aircraft Corp. је током неколико година дала најмање 22 милиона долара
страним државним службеницима или политичким организацијама у
циљу обезбеђивања продаје својих авиона. Представници Lokheed-a су
у своју одбрану изнели аргумент да је давање мита у неким земљама
нужно и да је подмићивање део свакодневног пословања.2 Поред
медијског скандала, који је свакако нанео огромну штету компанији,
једини проблем који је Lokheed у то време пред америчким властима
имао, био је тај што није књиговодствено било заведено 22 милиона долара употребљених за подмићивање. Да се овакав скандал десио данас,
према америчком закону: Foreign Corrupt Practices Act (у даљем тексту:
FCPA) из 1977. последице које би Lokheed претрпео би биле далеко веће.
Lokheed би, на основу FCPA, био позван на кривичну одговорност због
подмићивањa страних државних службеника.
У почетку је FCPA, као пионирски закон који санкционише
корупцију и давање мита страним државним службеницима, пратио
глас да ставља америчке менаџере у неповољнији положај3 у односу
на менаџере из других држава које још увек немају овакву регулацију.
Међутим, амерички пример је најпре следила Шведска, а средином
90-тих година су бројне међународне организације створиле правни
оквир за кажњавање корупције учињене од стране инвеститора у иностранству што је за резултат имало да све више земаља регулише ову
област.4 Са развојем међународних инвестиција, све интензивнијом
глобализацијом и утицајем других фактора, борба против корупције је
1
2
3
4
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постала све распрострањенија, а правни оквир све јачи, како захваљујући
националним законодавствима, тако и захваљујући међународним оргaнизацијама.
Корупција слаби систем владавине права. Иако не постоје емпиријски докази о директном повећању економског раста услед пада степена корупције, Схихата, правни саветник у Светској банци је доказао да
дугорочно корупција има јаке негативне ефекте на инвестициону климу, слабљење животног стандарда и јавних институција. Стога је, ради
ефикасне борбе против корупције потребно донети низ мера из области кривичног права, управног права и извршити реформу правосуђа
и државних институција.5 Само свеобухватна борба против корупције
би обезбедила ефикасније деловање државе стављајући моћ државе и
добро свих њених грађана испред добра и профита појединца.
Са становишта предузећа би, пак, менаџерске способности и
образовање остали необрезвређени, тако што би са растом успеха борбе против корупције све више смањивана могућност закључења уговора
подмићивањем.

II Појам корупције
1. Да ли је могућа јединствена дефиниција?
Transparency International дефинише корупцију као: „abuse of
entrusted power for private gain.“6 Корупција је друштвена појава која дотиче разне сфере живота и коју проучавају разне области науке. Као таква, корупција је и социолошки и економски и правни појам, појам који
дефинишу и друге науке. У оквиру правне науке корупцију истражују
и кривичари и правници који се баве привредним правом и они који
се баве међународним јавним правом. Утолико, једна свеобухватна
правна дефиниција корупције се чини тежом. Корупција је различито
дефинисана и у различитим правним системима. Сама функција овог
појма се разликује у различитим правима. Тако, у француском праву,
појам корупције је само terminus tehnicus који се односи искључиво на
подмићивање, док је у немачком и енглеском праву корупција генерични појам који подразумева све облике корумпираног понашања.7 Раз5

6
7
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новрсности дефинисања корупције се осликавају и у међународним актима који регулишу област борбе против корупције.
Ипак, неке заједничке, за дефинисање појма корупције кључне карактеристике, провлаче се кроз све дефиниције. Те карактеристике су:
„искоришћавање позиције моћи у приватном или јавном сектору у циљу
остваривања сопствених циљева или за остваривање личне користи“.8

2. Појам корупције у инвестиционом праву
Прецизније, о појму корупције у инвестиционом праву пише
Решке-Кеслер. Приликом дефинисања корупције, наглашава овај аутор,
треба правити разлику између „hard corruption“ и „buying of influence“.
Под појмом hard corruption се подразумева „...for any person intentionally
to offer, promise or give any undue pecuniary or other advantage, whether
directly or through intermediaries, to a foreign public official, for that official or
for a third party, in order that the official act or refrain from acting in relation
to the performance of official duties, in order to obtain or retain business or
other improper advantage in the conduct of international business...“ као што
је то дефинисано и у члану 1 OECD Конвенције o сузбијању корупције
(у даљем тексту: OECD Конвенција).
Под buying of influence се према истом аутору подразумева
„...undue advantage offered, given or promised to a person who sells its influence
to the government...“. Треба напоменути да на међународном нивоу није
постигнут консензус о санкционисању овог облика корупције.9

3. Проблем доказивања корупције
Велики проблем у праву, па и у инвестиционим споровима је тај
што се корупција тешко доказује. Први проблем доказивања је тај што
код овог дела нема жртве која би пријавила учињено кривично дело.
Код кривичног дела корупције оба лица су учиниоци дела, с обзиром
да је и активна и пасивна корупција кажњива, а потешкоћу представља
и одсуство трећег – жртве који би дело пријавио. Додатни проблем
представља то што се дело корупције често не чини једном радњом већ
путем ланца учесника, неретко путем симулирања различитих правних
послова.10
У инвестиционим и уопште привредим споровима често се јавља
питање корупције код уговора о заступању. Наиме, наводно ангажујући
8
9
10
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консултанта, принципал у овим случајевима плаћа и његов утицај па долази до buying of influence као облика корупције. Buying of influence није у
свим правима инкриминисан. Најпознатији такав случај је швајцарско
право. Избор швајцарског права као меродавног за уговор, понекад
може арбитима указати на могућност постојање корупције везане за тај
правни посао. Други индикатор корупције би могао бити несразмерно
велики хонорар за уговорено саветовање.11

4. Питање доказивања корупције у инвестиционом спору пред
арбитражом
Инвестиционо право се развија кроз праксу арбитраже. Поставља
се питање који степен доказа о постојању корупције треба да постоји, да
би арбитражни трибунал стекао уверење о постојању корупције. Свакако не основана сумња, као пред судом у кривичном поступку, али колики тачно степен доказа још увек је неуједначено у пракси. Решке-Кеслер,
је мишљења да степен доказа не треба да буде јачи код доказивања навода о постојању корупције, него код било ког другог навода у току поступка. У супротном би страна која наводи постојање корупције била у
неоправдано тешком положају.12
Терет доказивања је, свакако, на страни која аргумент корупције
износи. Питање је колико ће арбитри сами испитивати постојање
корупције ако већ ни једна страна није изнела наводе о њеном постојању.
Имајући у виду да је за будућност инвестиционе арбитраже кључно
вођење рачуна о „међународном ordé public“, требало би да арбитри ако
посумљају у постојање корупције, те сумње и истраже.

III Решавање инвестиционих спорова путем арбитраже
Као што то Грибел примећује, спорови који се тичу инвестиционог права се решавају готово искључиво у поступку пред инвестиционом арбитражом.13 Разлог за такву „превласт“ арбитраже је у предностима које она има у односу на друге начине решавања спорова.
Арбитража је свакако практичнија него дипломатска заштита и далеко
погоднија за решавање инвестиционих спорова него што су то државни
11
12

13
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судови. Мане дипломатске заштите је првенствено чињеница да инвеститор нема непосредно право на дипломатску заштиту,14 већ је дискрециона оцена државе да ли ће у поједином случају пружити дипломатску заштиту свом држављанину15 као и да тај захтев постоји тек по
исцрпљивању унутрашњег правног пута.16 Следећа могућност правне
заштите је решавање спорова од стране државних судова. Дуго је судове земље домаћина био глас да су инструмент државе, а и најновија
пракса показује да такав глас још увек није неоправдан.17 Алтернатива могућности пророгације надлежности суда неке друге државе је, по
правилу, за земљу домаћина неприхватљива.18 Заједнички интерес и
државе и инвеститора је да се спор реши. У интересу инвеститора је да
евентуални спорови буду решавани пред неутралним форумом, а у интересу земље домаћина је да постави привлачне услове за инвестирањe
и унапређује инвестициону климу како би била успешнија у данашњем
такмичењу који око привлачења инвеститора постоји међу државама.
Из тих разлога је решавање спора путем арбитраже редовно
предвиђено како у мултилатералним ковенцијама, тако и у билатералнимм инвестиционим споразумима (у даљем тексту: BITs). Чак и
национална законодавства, првенствено у циљу привлачења инвеститора, често предвиђају арбитражу као начин решавања спорова. Тако
се често наводи пример спора SPP v Republic of Egypt где је надлежност
при Светској банци формираног „International Centre for Settlement of
Investment Disputes“ (у даљем тексту: ICSID) успостављена директно на
основу члана 8. Египатског закона о заштити инвеститора.19 Најчешће
уговорене арбитраже у инвестиционом праву су, поред интернационалне ad hoc арбитраже, још и ICSID, International Chambre of Commerce
(ICC), Arbitration Institute of Stokholm Chambre of Commerce (SCC) и
London Court of International Arbitration (LCIA).20 Арбитража може бити
вођена и по арбитражним правилима UNCITRAL-а.
14
15
16

17
18
19
20
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1. Арбитража инвестиционих спорова у којима се јавља
питање корупције
Како арбитражни трибунали треба да реагују када се појави питање
корупције у инвестиционим споровима? Питања која су арбитражни
трибунали постављали у споровима везаним за корупцију су бројна.
Еволуција је почела од питања да ли је у случају навода о корупцији реч
о споровима који су арбитрабилни или не, све до тога да ли је питање
корупције део „међународног ordé public“ којег би се арбитри морали
држати. Неки аутори су доводили у сумњу питање да ли само судови
одлучују у случајевима корупције, или су и арбитражe овлашћенe на
решавање таквих спорова? Да ли везаност спора за корупцију представља
један од разлога за одбијање признања и извршења арбитражних одлука
или не? Пракса и теорија у овој области се развијала почевши од 1963.
Као прва одлука у овој области је често цитирано мишљење
судије Лагрегрена у једном ICC поступку. Године 1963. је арбитар
појединац Лагрeгрен одлучивао о надлежности у спору у коме се радило о подмићивању једног аргентинског инжињера. Он је овај случај
видео као повреду bonos mores и „међународног ordé public“ и прогласио се ненадлежним са образложењем да о таквој повреди уопште не
може судити ни арбитражни суд ни редовни суд.21 Прве критике става
судије Лагрегрена су се састојале у тврдњи да је у овој одлуци у потпуности занемарио Kompetenz-Kompetenz принцип и принцип аутономије
арбитражног споразума. Овај став је напуштен након што је утврђено
да принцип аутономије арбитражног споразума заправо није ни био
применљив на дати случај пошто арбитражни споразум није ни био саставни део главног уговора, већ је био састављен као засебни споразум,
како и утврђивањем да је Лагрегрен одлучивао о својој надлежности
и применио Kompetenz-Kompetenz принцип.22 Даље, има аутора који се
враћају мишљењу судије Лагергрена додајући му нову аргументацију.
Тако, Сорнарајах сматра да арбитражни судови нису компетенти
довољно да расправљају о питању корупције, имајући у виду да се ради
о приватним судовима који су по својој природи и циљу различити од
државних судова или нпр. од Међународног суда правде.
Постављање ових питања пракса и теорија су се развијали у два
правца:
21
22

ICC case No.1110 of 1963, Yearbook Commercial Arbitration, A. J. van den Berg (ed.),
Vol. XXI (1996), стр. 47–53.
Gillis D. J. Wetter, „Issues of Corruption before International Arbitral Tribunals: The Authentic Text and True Meaning of Judge Gunnar Lagergren’s 1963 Award in ICC Case No.
1110“, у: Arbitration International, Vol. 10 No. 3, 1994, стр. 277–281, 277–278.
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a) „Pro-business“ приступ
По данас владајућем мишљењу, пресуда судије Лагрегрена више
није актуелна. Главна премиса новијег, „pro-business“ приступа је да
оптужба да постоји корупција није per se разлог за суд или арбитажни
трибунал да се прогласи ненадлежним, већ да је то питање материјалног
права које као такво мора бити испитано у току поступка.23
О решавању спорова који су везани за корупцију у националним
законодавствима најчешће не постоје посебне одредбе. Полазећи од
тога да се питање корупције као кривичног дела и питање корупције
са грађанскоправног становишта морају разликовати и да искључиво
државни судови изричу кривичне санкције, а да са становишта
грађанског права, о питањима у којима се јављају наводи корупције
могу одлучивати и арбитражни судови, тј. да арбитражни судови могу
одлучивати о пуноважности арбитражног споразума који је закључен
корупцијом или подмићивањем.24 Неки аутори су мишљења да је арбитражни суд дужан да обустави поступак док суд не одлучи у кривичном
поступку о корупцији као кривичном делу.
Свака држава својим законодавством одређује које спорове може
решити арбитражни суд, а решавање којих је резервисано за државне
судове. У Немачкој је питање арбитрабилности регулисано §1030 Закона о парничном поступку (Zivilprozeßordnung). Као образложење, да
су случајеви у којима постоји оптужба корупције арбитрабилни, је понекад баш пример претпоставки за арбитрабилност у домаћем праву.
Тако Решке-Кеслер наводи пример немачког права. Према § 1030 немачког Закона о парничном поступку: „Сваки имовинскоправни захтев може бити предмет арбитражног споразума.“ Како се код питања
корупције увек ради о имовинскоправном захтеву, закључује РешкеКеслер, случајеви корупције су увек арбитрабилни.25
Даље, питање корупције не утиче на арбитрабилност спора и треба
га посматрати као питање материјаног права. У примени материјалног
права, наглашава Хорн, треба водити рачуна о томе да приликом уговора закљученог корупцијом или подмићивањем не буду странке доведене у ситуацију у којој ће профитирати по основу корупције. Хорн
као решење овог проблема предлаже тест, којим ће се проверити да ли
је постојање корупције довело до промене баланса интереса на штету
23

24
25
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једне стране. Након тога би уговор требало да остане пуноважан, а само
они делови који се сматрају неважећим би требало да буду промењени.26
Разматрамо само уговоре у односима међу приватним чиниоцима, а
не и уговор о заступању, као ни уговоре у јавном сектору који су због
корупције по правилу ништави.27
Овакав став следи идеју очувања онога што се у једом уговору може
сачувати. Полазна идеја је значај страних улагања, који понекад могу
бити од одлучујућег значаја за становништво државе у којој су учињена.
На пример, у често цитираном Hubco случају, радило се о снабдевању
Пакистана струјом. Према томе, потребно је, према мишљењу РешкеКеслер, извагати интересе опстанка уговора на снази и грађанскоправних
последица корупције. Последица доказане корупције односно мита,
може бити ништавост уговора, што код уговора о заступању и у јавном
сектору јесте случај, док код уговора међу приватним чиниоцима само
поједини делови могу бити ништави. Решке-Кеслер предлаже да где год
је то могуће дође до измене уговора кроз адаптацију од стране арбитара или судија. Та евентуална измена уговора би по његовом мишљењу
зависила од дискреционе оцене судија односно арбитара. Нека права,
као што је немачко, холандско, италијанско, дозвољавају ову могућност,
али она није опште прихваћена. Нпр. у Енглеској и Француској се од ње
одступа.28 На овај начин би се увек у конкретном случају извагао однос
приватног интереса странака и општег интереса. Резултат би био да се,
када год је то правно и морално могуће спаси уговор или део уговора
који се спасити може.

б) Приступ Лагрегрена
Други аутори потврђују мишљење Лагрегрена и сматрају да у
случају корупције јурисдикција неће моћи да буде успостављена. Аргументи се односе на то да арбитражни суд није надлежан да суди у овим
случајевима.
Природа судијске функције је различита од природе коју са собом носи функција арбитара. Арбитражни судија се много више држи
„sanctity of contracts“.29 Међутим, он мора водити рачуна о ordé public.
Треба имати у виду да је овде реч о „међународном ordé public“ који
се разликује од ordé public поједине државе, оном о коме према пра26
27
28
29
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вилима међународног приватног права, арбитар треба да води рачуна приликом доношења арбитражне одлуке како би избегао евентуално да према члану V Њујоршке конвенције о признању и извршењу
страних арбитражних одлука од 10. јуна 1958. одлука не буде призната
уколико није у сагласности са ordé public. Овде се ради, наиме о ordé
public земље у којој је одлука донета односно земље у којој се тражи
признање и извршење.30 За разлику од ad hoc арбитраже и осталих
арбитражних институција треба напоменути да одлуке ICSID-а не
захтевају признање од стране државних судова. Према члану 54 ICSID,
арбитражне одлуке ICSID-а су обавезујуће и финансијски захтеви
имају бити извршиви као да се ради о правоснажним судским одлукама. Тиме је постигнут циљ да се у инвестиционим споровима не само
доношење арбитражне одлуке већ и њихова контрола задржи на неутралном, међународном нивоу.31
Овде се јавља питање, да ли је питање корупције питање „међународног ordé public“. Према Сорнарајах ordé public има сличну улогу као ius cogens и право је свих земаља међународне заједнице. Уколико се на овој премиси темељи аргументација, могло би се заступати
мишљење да би због корупције неки случај могао да буде одређен као
неарбитрабилан.32 Ово мишљење заправо потврђује, додуше другачијим
аргументима закључак судије Лагергрена уз опаску да је нужан услов
за даљи развитак инвестиционе арбитраже управо вођење рачуна и о
„међународном ordé public“, имајући у виду да није реч о међународној
трговинској арбитражи већ да решавање инвестиционих спорова захтева већи степен познавања и директну примену међународног јавног
права.
Сматрам да би овакво становиште могло бити прихваћено у
решавању инвестиционих спорова у будућности, када евентуално дође
и до формирања сталног суда за спорове из области инвестиционог
права. За сада је мекши став, Сорнарајахе, да арбитри могу да суде поступке у којима се јавља питање корупције прихватљив, али да свакако треба да се одмакну од принципа „sanctity of contracts“ и узимају у
обзир „међународни ordé public“. Управо у тој израженијој потреби за
суђењем на основу међународног јавног права се инвестициона арбитража разликује од трговачке арбитраже.33
30
31
32
33
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IV Регулација корупције на мултилатерналом нивоу
У инвестиционом праву је, наиме, проблем консензуса око мултилатралне конвенције која би свеобухватно регулисала ову материју
још увек неизлечив. Разлог за то је супротстављеност интереса високо
развијених земаља, средње развијених земаља и земаља у развоју. Високо развијене земље желе да што више интернационализују ову област, док земље у развоју настоје да већи део регулације задрже у националним оквирима.34 Перспективе хармонизације инвестиционог
права, Сорнајах сликовито предстваља на примеру сличности и разлика
између BITs које је Немачка закључила. Наиме, чак ни ти BITs нису униформни. С те стране гледано, када већ једна земља не може да устали
своју праксу по питању права заштите инвеститора, тешко је очекивати
у скорије време хармонизацију и успостављање јединствене регулације
на светском нивоу.35
Када је реч о питању забране корупције и мита у инвестиционом
праву, сматра се да је данас она општеприхваћена. Прошла су времена
када се корупција у иностранству сматрала нужним злом, или кад су
се у Немачкој, Луксембургу, Белгији или Грчкој чак могли у иностранству учињена плаћања мита порески рачуноводствено подвести под редовне издатке и порески оправдати.36 Корупција и мито широм света
су декларисани као друштвено отровне појаве. Но, начини ефикасног
спровођења ове забране у пракси се разликују од земље до земље. Мање
или више ефикасна, ниједна земља се не може похвалити тиме да је истребила корупцију.
У инвестиционом праву питање корупције налази место у различитим необавезујућим упутствима и кодексима који су донети у циљу
морализације привредних односа. Ипак, постоји и неколико мултилатералних конвенција које су обавезујуће за потписнице.

1. Необавезујућа упутства и кодекси
Дуго времена се под инвестиционим правом подразумевало
право које скоро искључиво регулише права инвеститора и обавезе
земље домаћина. Временом је почела и регулација обавеза инвеститора, пре свега путем правно необавезјућих кодекса понашања. Разлог за
касније јављање ових кодекса је лежао у сукобу интереса између земаља
које извозе и земаља које увозе капитал. Како је глобализација узи34
35
36
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мала маха, временом су и земље извознице капитала почеле да увозе
капитал и виделе свој интерес у ограничењу моћи мултинационалних
компанија. Поред тога, земље у развоју су након прејаких импликација
које су понашања мултинационалних компанија имала на политичку ситуацију у тим земљама, решиле да затраже помоћ међународних
организација, пре свега Уједињених нација, у циљу контроле моћи
мултинационалних компанија.37 Тако нпр. још у време United Nations
Commision on Transnational Corporations38 започет „draft code“ садржи
одредбе о уздржавању од подмићивања и корумпирања иностраних
функционера.39
Деведесетих година је регулација забране корупције у међународним
оквирима узела маха. Бројне међународне организације су донеле обавезујуће акте којим се регулише забрана корупције у међународном промету. Тако је Европска унија донела акте који се односе на корупцију у
приватном сектору, а Савет Европе, Уједињене нације и Организација за
економску сарадњу и развој (у даљем тексту: OECD) акте које се односе
на забрану подмићивања и корумпирања страних државних службеника и посланика и службеника међународних организација.40

2. Правно обавезујући акти
Савет Европе је једино тело које је донело правно обавезујуће
конвенције о корупцији у области грађанског права. Грађанскоправна
конвенција о корупцији из 1999. садржи одредбе о важењу уговора који
су настали корупцијом и с тога је посебно важна за област права заштите инвеститора.
Поред Грађанскоправне, Савет Европе је усвојио и Кривичноправну конвенцију о корупцији. Овом конвенцијом је инкриминисано активно и пасивно подмићивање домаћих, страних државних службеника и службеника међународних организација, судија и посланика. Ова
конвенција регулише и питање корупције у приватном сектору. Једна од
специфичности која разликује ову конвенцију од осталих међународних
инструмената је то што инкриминише и трговину утицајем.41
У оквиру OECD је донета OECD конвенција о сузбијању корупције која је писана по узору на амерички FCPA и за примарни циљ
37
38
39
40
41
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M. Sornarajah: The International Law on Foreign Investment, стр. 187–192.
Данас је део United Nations Conference on Trade and Development.
M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, стр. 200.
S. Wolf, Der Beitrag internationaler und supranationalen Organisationen zur Korruptionsbekämpfung in den Mitgliedstaaten, стр. 25–26.
S. Wolf, Der Beitrag internationaler und supranationalen Organisationen zur Korruptionsbekämpfung in den Mitgliedstaaten, стр. 27.
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има одржање слободног тржишта и заштиту конкуренције. Као ману
конвенције, неки аутори, као што је Волф, наводе то што она не регулише питање корупције у приватном сектору која је итекако битна с обзиром на растућу приватизацију јавног сектора.
Поред ових организација, значајно је навести и рад Уједињених
нација у овој области. Уједињене нације су донеле конвенцију која већим
делом садржи „soft law“ одредбе и не доноси обавезујуће новине у борбу
против корупције.

Branka BABOVIĆ, LL.M.Eur
Trainee Lawyer

CORRUPTION IN THE FIELD OF INVESTMENT LAW
Summary
Since the 90’s of the 20th century, fight against corruption has been
strengthening on the international field through work of the international organizations. So far, the most important convention in this field is OECD Convention on Combating Bribery. The Council of Europe was the first body to
adopt civil rights convention on corruption, along with the criminal one.
Disputes in the investment law are primarily resolved through arbitration. Today, it is acceptable for the jurisdiction of the investment arbitration
tribunals to encompass disputes with a corruption issue. When deciding, arbitrators have to consider “international ordé public”. Even if not taking into
account bribery of arbitrators as reason for the annulment of the arbitral award
under the Article 52 ICSID Convention, corruption has important role in recognition and enforcement of the arbitral awards not rendered under the ICSID
Convention.
Key words:

OECD, corruption, Foreign Corrupt Practices Act, Lagregren,
arbitration, ICSID.
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др Зоран МИЛАДИНОВИЋ
ванредни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу

НАДЛЕЖНОСТИ И САСТАВ КОМИСИЈЕ ЗА
АУТОРСКО И СРОДНА ПРАВА
Резиме
У раду се анализирају надлежности и састав Комисије за ауторско и сродна права, као стручног тела установљеног Законом о ауторском и сродним правима из 2009. Установљење Комисије било је неопходно из разлога што су до сада тарифу као основни акт на основу којег се
наплаћује накнада за коришћење ауторских дела и предмета заштите
сродног права доносиле организације, без било каквог утицаја корисника.
Новим законом прописано је да се тарифа доноси преговорима између
организација и репрезентативног удружења корисника. Основни задатак комисије је пружање помоћи у форми стручног мишљења о праведности тарифе на основу које организација за колективно остваривање
ауторског и сродних права наплаћује накнаду од корисника, и то у оним
ситуацијама када организација и репрезентативни представници корисника не могу да постигну сагласност о тарифи. У одређеним случајевима,
када споразум није могуће постићи ни уз мишљење Комисије, Комисија
може и сама донети одлуку о тарифи.
Аутор закључује да је оснивање Комисије за ауторско и сродна права од великог значаја за боље функционисање колективног остваривања
ауторског и сродних права, да је то у складу са решењима из упоредног
права и да ће се врло брзо показати да је то у интересу свих корисника
ауторских дела и предмета заштите сродног права, без обзира да ли су
то корисници који коришћењем ауторских дела и предмета заштите
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сродних права остварују или не остварују приход, већ то чине зато што
је то корисно или пријатно за њихове клијенте, односно кориснике.
Кључне речи: aуторско и сродна права, комисија, тарифа, ауторска
дела, корисници.

I Уводне напомене
Крајем 2009. године, Скупштина Републике Србије усвојила је
Закон о ауторском и сродним правима (даље ЗАСП).1 Звучи невероватно али то је први закон о ауторском праву који је донет у Србији
као самосталној држави. Наиме, иако је духовно стваралаштво у
некадашњој Србији као самосталној држави било развијенo, политичке прилике (оптерећеност туђинском влашћу, чести ратови и економска
заосталост), једноставно нису дозвољавале да се пажња посвети овом
питању, тј. да се заштита стваралаштва у области књижевности и уметности законски уреди мада подаци говоре да је таквог покушаја било.2
Потребу за заштитом стваралаштва у овој области изискивало је још
српско средњевековно сликарство, које је итекако било развијено и које
је оплемењивало унутрашњост цркава, манастира и других сакралних
објеката подигнутих у та времена. Захваљујући, пре свега, Светом Сави,
књижевна и уопште писана дела код Срба, својом драгоценошћу дају
обележје српској средњевековној култури. Из тог периода постоје подаци да је вођено рачуна (иако у том погледу није постојала правна
регулатива) да се уметници, не само пристојно награде,3 него и да се
признају као ствараоци, тј. да се као такви и испоштују, и да се очува
целовитост њиховог дела, што према савременим прописима ауторског
права представља признање имовинских и моралних овлашћења аутора. И касније, као независна држава, Србија није имала пропис који
уређује правну заштиту аутора. Међутим, у Српском грађанском законику постојала је одредба (параграф 720) којом је било предвиђено да
ће се то питање уредити посебном уредбом. „Што се иждивенија књига
и одношаја између списатеља и издаватеља тиче, о томе ће се учинити
посебна уредба.“
1
2
3

Сл. гласник РС, бр. 104/2009.
С. Гавриловић, „О закону о заштити ауторског права Краљевине Југославије из
1929. године“, Правни живот. бр. 11/2004, стр. 980.
На пример, параграфом 134. Душановог законика прописана је накнада за израду
и писање хрисовуља и то логотету 30 перпера за хрисовул а дијаку за писање 6.
перпера.
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Као резултат унутрашњих потреба, али и обавеза које су произлазиле из међународних аката, у Србији је уређен Нацрт закона о ауторском праву, али због избијања Првог светског рата до његовог усвајања
није дошло.4 Све до краја Првог светског рата, заштита ауторског права
на просторима прве Југославије остваривала се применом прописа оних
држава под чију су власт потпадали делови наше државе.5 Први закон о
ауторском праву на просторима данашње Србије, али не као самосталне
државе, већ као заједничке државе Срба, Хрвата и Словенаца, донет је
1929. године. Био је то Закон о заштити ауторског права.6 Овај закон био
је у примени све до краја Другог светског рата, када доживљава судбину
осталих закона донетих пре рата и за време непријатељске окупације.
После Другог светског рата, на просторима некадашње (друге)
Југославије доношење закона о ауторском праву одвијало се у складу
са друштвено-економским и политичким приликама које су владале на
овим просторима. Суштина је да је материја ауторског, а касније и сродних права увек била уређена прописима који су имали савезни карактер. Тако је у периоду од завршетка Другог светског рата до данашњих
дана на просторима Србије, као саставног дела бивше Југославије, која
је неколико пута мењала назив донето укупно седам закона о ауторском
праву.7 Случајно или не, тек чињеница је, да је седми по реду и актуелни
Закон o ауторском и сродним правима, донет у Србији као самосталној
држави тачно 80 година од доношења првог закона на овим просторима.
Ипак, тема овог рада није историјски развој заштите ауторског
права у Србији, већ неке његове одредбе које уређују начин одређивања
тарифе на основу које организације за колективно остваривање ауторског и сродних права наплаћују од корисника накнаду за искоришћавање
ауторских дела и предмета заштите сродних права. Или још прецизније
речено, предмет разматрања су одредбе овог закона о надлежности и
саставу Комисије за ауторско и сродна права, као стручног тела које
према актуелном закону има кључну улогу у одређивању тарифе као општег акта организације, а што је био недостатак свих ранијих прописа.
4
5

6
7
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Ј. Шуман, Коментар Закона о заштити ауторског права и међународних прописа,
Београд, 1935, стр. 10.
На деловима територије који су припадали Аустро-Угарској (Словенија, Далмација,
Истра и Босна Херцеговина) важио је Царски патент о заштити књижевне и уметничке својине од 1846. године. На подручју Хрватске, Славоније, Међумурја и
Војводине важио је Угарски закон о ауторском праву из 1884. године.
Сл. новине, бр. 304/29 од 27. децембра 1929. године.
З. Миладиновић, „Развој правне заштите интелектуалне својине у Југославији“, у:
Р. Ковачевић-Куштримовић, Зборник радова – Грађанска кодификација, Правни
факултет Ниш, свеска 1, 2002, стр. 249–272.
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II Сврха постојања Комисије за ауторско и сродна права
Ауторско и сродна права су класична приватна права. Њихова
основна функција је да заштите индивидуалне интересе субјеката права.
Правило је да се приватна права остварују индивидуално, тј. да сваки
субјект остварује своје право за себе. Субјект права, пак то може чинити
лично или преко заступника (пуномоћника), законског или уговорног.
Већину овлашћења која чине садржину субјективног ауторског и сродних права, субјекти могу остваривати индивидуално. Постоје међутим,
нека овлашћења која субјекти права из објективних разлога не могу
вршити индивидуално.8 У питању су она имовинскоправна овлашћења
која се искоришћавају од великог броја корисника и веома учестало (музичка ауторска дела, фонограми, интерпретације и сл.). Овај проблем се
решава тако што се ова овлашћења остварују на колективан начин преко организација за колективно остваривање ауторског и сродних права. Прва организација са циљем колективне заштите ауторског права
(музичких ауторских дела) основана је 1851. године у Француској под
скраћеним називом SACEM (Societe des Auteurs, Compositeurs et Editeurs
de Musique) – Друштво аутора, композитора и издавача музике. У нашој
земљи најпознатија таква организација је СОКОЈ (Савез организација
композитора Југославије), која и данас постоји под овим именом. Данас
у скоро свим развијенијим земљама света постоје организације за колективно остваривање ауторског и сродних права. Дакле, фактичке околности, а не воља аутора или корисника ауторских дела и предмета заштите
сродних права, чине ове организације неопходним. Систем колективног остваривања ауторског и сродних права функционише тако што
организацију као специјализовано правно лице оснивају аутори, односно носиоци ауторског или сродних права или њихова удружења. Када
одређена организација испуни све услове за оснивање (када добије статус
правног лица), носиоци ауторског или сродних права са организацијом
закључују уговор којим јој на искључив начин уступају овлашћење да
за њихов рачун остварује она имовинскоправна овлашћења која они не
могу остваривати индивидуално. На основу таквог уговора (на основу
добијеног овлашћења) организација са корисницима закључује уговоре
о неискључивом уступању овлашћења на искоришћавање оних предмета
заштите који чине репертоар организације. Проблем који постоји код колективног остваривања ауторског и сродних права, а који се појављује у
односу организација-корисници, је у разврставању корисника у одређене
категорије корисника ауторских дела и предмета заштите сродних пра8

З. Миладиновић, „Остваривање ауторског и сродних права“, Право и привреда, бр.
5–8/2008, стр. 858.
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ва. Ово разврставање врши се према одређеним параметрима. Параметри су пак, садржани у тарифи организације као основном општем
акту организације. И управо ту се јавља проблем. Наиме, према свим
нашим досадашњим законима о ауторском и сродним правима, тарифу
као општи акт организације доносио је управни одбор организације, без
икаквог утицаја корисника ауторских дела и предмета заштите сродног
права, на то у коју ће тарифну класу бити сврстани па самим тим и колику ће накнаду за искоришћавање ауторских дела и предмета заштите сродног права плаћати.9 У таквој ситуацији корисници су имали две
могућности. Да закључе уговор са организацијом према условима који
су садржани у тарифи, прихватајући на тај начин да плаћају накнаду
која је одређена тарифом. Да не закључе уговор, а ако то не учине а
искоришћавају ауторска дела и предмета заштите сродног права аутоматски постају неовлашћени корисници, што аутоматски представља
повреду ауторског и сродних права. Имајући у виду да су најчешћа
спорења између организације и корисника били управо око овог питања
актуелни ЗАСП, ослањајући се на решења из упоредног права на неки начин решава овај проблем увођењем Комисије за ауторско и сродна права, чија је основна улога да као стручно тело даје мишљење о предлогу
тарифе који предлажу организације, односно да на неки начин избалансира супротстављене интересе о предлогу тарифе између организације
и корисника. Комисија за ауторско и сродна права одиграће изузетно
важну улогу у одређивању тарифа накнада организација за колективно остваривање ауторског и сродних права. Овакав закључак изводи се
из чињенице да сва модерна европска и светска законодавства познају
неко тело које даје сагласност на тарифу или мишљење о тарифи.10
Мишљење Комисије ће бити нарочито значајно у ситуацији када се преговорима између организације и корисника не постигне сагласност о
предлогу тарифе. Посебно је значајно да у појединим случајевима, када
и поред њеног стручног мишљења организација предложи тарифу која
није у складу са правилима која прописује ЗАСП, Комисија може и сама
донети одлуку о тарифи (чл. 200 ст. 7 ЗАСП). Ако се овоме дода да је актуелним ЗАСП прописан и сасвим другачији поступак доношења тарифе, за очекивати је да ће уз активно учешће Комисије, досадашњи проблеми везани за разврставање корисника у одговарајуће тарифне класе
бити превазиђени или у великој мери умањени. Пракса ће показати у
којој мери ће се то остварити.
9
10
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III Састав Комисије за ауторско и сродна права
Састав Комисије уређен је по угледу на европска законодавна
решења. Комисију чине председник и четири члана. Председник и чланови комисије именују се из реда истакнутих стручњака који својим искуством и познавањем материје ауторског и сродних права могу да допринесу остваривању циљева због којих је Комисија основана. У нацрту
закона о ауторском и сродним правима било је предвиђено да бар један
члан комисије мора бити економски стручњак. Овај предлог није ушао
у текст ЗАСП, што свакако није добро решење јер ће по природи ствари
разлози економске природе најчешће бити предмет неспоразума између
организације и корисника које ће се наћи и пред Комисијом.
Председника и чланове комисије именује Влада Републике Србије
на предлог директора Завода за интелектуалну својину. Поред председника и чланова, именују се и заменик председника и два заменика
члана Комисије који морају испуњавати исте услове као и председник и
чланови Комисије. Да би се Влади упутио предлог за именовање председника и чланова Комисије, директор Завода за интелектуалну својину,
у Службеном гласнику Републике Србије, и на интернет страници Завода и у једном високотиражном дневном листу, објављује јавни позив
организацијама и репрезентативним удружењима корисника ауторских
дела и предмета заштите сродних права да предложе чланове Комисије
и њихове заменике и то: по два члана Комисије и једног заменика члана
Комисије. У року од 30 дана од дана објаве јавног позива, организације
и репрезентативна удружења корисника ауторских дела и предмета заштите сродних права, могу доставити Заводу за интелектуалну својину
писмене предлоге за кандидате за чланове Кoмисије и њихове заменике.
Дакле, већ из самог поступка избора чланова Комисије и овлашћених
предлагача види се да су организације и корисници у равноправном
положају. Уколико Завод за интелектуалну својину сматра да предложени кандидати не испуњавају услове прописане законом може још једном
поновити јавни позив. На основу тако добијених предлога Завод за интелектуалну својину предлаже Влади састав Комисије. Председника и
заменика председника Комисије, Влади предлаже Завод за интелектуалну својину, односно његов директор. Мандат председника и чланова
Комисије, као и њихових заменика траје четири године. По истеку мандата председника и чланова Комисије, као и њихових заменика, Завод за
интелектуалну својину поново спроводи поступак предлагања чланова
комисије. Седиште Комисије је у просторијама Завода за интелектуалну
својину. Завод пружа Комисији неопходну админстративно-техничку
помоћ. Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за свој
рад. Накнаду сносе странке које учествују у поступку пред Комисијом,

531

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА

Право и привреда

у подједнаким деловима. Висина накнаде за рад члана Комисије износи
20% основне месечне плате судије вишег суда, за поступање по једном
захтеву за мишљење о предлогу тарифе, а висина накнаде за рад председника Комисије једнака је накнади члана, увећана за 10%. Завод за
интелектуалну својину обавља све рачуноводствене послове у вези исплате накнаде за рад члановима Комисије.
Председник и чланови Комисије, као и њихови заменици којима
је мандат истекао, могу бити поново именовани. Члан Комисије може
да буде разрешен дужности пре истека времена за које је именован
ако: 1) не обавља своју дужност на савестан или непристрасан начин;
2) трајно изгуби способност обављања дужности због болести или других оправданих разлога; 3) из других оправданих разлога сам затражи
да буде разрешен. Члана Комисије разрешава Влада.

IV Поступак пред Комисијом за ауторско и сродна права
Поступак пред Комисијом прописан је одредбама члана 197–199
ЗАСП. Обавеза покретања поступака за добијање мишљења о предлогу тарифе је на организацијама. Захтев се подноси у два примерка.
Организација је дужна да упути такав захтев најкасније у року од 90 дана
од дана објаве позива за преговоре о тарифи удружењима корисника и
индивидуалним корисницима. Уколико су предлог јединствене тарифе
споразумно одредиле две или више организација (случај када предлог
тарифе одређује организација за остваривање права интерпретатора и
произвођача фонограма) онда те организације заједнички покрећу поступак за добијање мишљења о предлогу јединствене тарифе (чл. 197 ст.
2 ЗАСП). Уз захтев, организације су дужне да Комисији доставе и предлог тарифе, а ако су се водили преговори, наводе о току и резултатима
преговора о тарифи, као и образложење зашто није постигнут споразум о тарифи. Из овакве формулације законског решења произилази да
Комисија „учествује“ у изради тарифе од почетка поступка преговарања
између организације и корисника (дакле и у оним случајевима када нема
несагласности), што не произлази из одредбе члана 176 ЗАСП.
Када Комисија прими захтев, један примерак доставља репрезентативном удружењу корисника, односно индивидуалном кориснику
и позива га да се на њега изјасни у року од 30 дана од дана његовог
пријема. Уколико се репрезентативно удружење корисника не изјасни
у остављеном року на достављени захтев, Комисија даје мишљење, на
основу поднетог захтева. Комисија може да закаже консултације са
представницима организације и репрезентативног удружења корисника
уколико сматра да је то потребно.
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Дакле, иако је организација обавезна да покрене поступак за
давање сагласности, Комисија у поступак укључује и репрезентативно
удружење корисника, односно индивидуалног корисника, што значи да
су стране у поступку и организација и репрезентативно удружење корисника, односно индивидуални корисник.
Комисија даје мишљење у року од 60 дана од дана пријема захтева за давање мишљења. Комисија даје мишљење на седници, већином
гласова Комисије. 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 надлежног органа и да ли је накнада одређена у складу са правилима за одређивање
тарифе (чл. 200 ЗАСП). Дакле, према овој законској одредби, Комисија
одлучује не само да ли је накнада у предлогу тарифе у складу са правилима за одређивање тарифе прописаним ЗАСП, већ и да предлог тарифе обухвата она права за која та организација има дозволу за колективно остваривање издату од стране Завода за интелектуалну својину.
Мишљење се доставља организацији и репрезентативном удружењу
корисника, односно индивидуалном кориснику. Уколико је Комисија у
свом мишљењу оценила да предлог тарифе обухвата она права за која
та организација има дозволу за колективно остваривање издату од
стране надлежног органа и да је накнада одређена у складу са правилима за одређивање тарифе прописаним ЗАСП, организација објављује
тарифу у „Службеном гласнику Републике Србије“ у року од 15 дана
од дана пријема мишљења. Уколико је Комисија мишљења да предлог
тарифе не обухвата она права за која та организација има дозволу за
колективно остваривање издату од стране надлежног органа или да
накнада није одређена у складу са правилима за одређивање тарифе
прописаним ЗАСП, организација је дужна да у року од 30 дана од дана
пријема мишљења Комисије, понови преговоре 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
за одређивање тарифе прописаним законом може сама донети одлуку о
тарифи (чл. 200 ст. 7 ЗАСП).

V Закључак
Материја колективног остваривања ауторског и сродних права по
својој природи веома је сложена и специфична. У нашем ауторском праву ова материја први пут је законски озбиљније третирана ЗАСП из 1998.
ЗАСП из 2004. године, углавном преузима решења из закона из 1998.
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године. Кључни недостатак оба наведена закона, бар када је у питању
материја колективно остваривање ауторског и сродних права био је у
начину формирања тарифе организација за колективно остваривање ауторског и сродних права. Према решењима оба ова закона организације
за колективно остваривање ауторског и сродних права имале су потпуну
слободу да одреде тарифу накнада за искоришћавање ауторског и сродних права. Та слобода огледала се у томе што организације нису имале
обавезу да о том важном питању преговарају са корисницима ауторских
дела и предмета заштите сродних права. Због тога су корисници били
приморани да организацији плате ону накнаду коју им организација
наметне, што је с разлогом доводило до њиховог незадовољства. По
угледу на европску праксу колективног остваривања ауторског и сродних права, ЗАСП из 2009. овом проблему посвећује адекватну пажњу.
Суштинске промене су у обавези организација да тарифу одређују кроз
преговоре са корисницима. Дакле, док је према ранијим законима тарифа представљала израз воље само једне стране– организације, према
важећем закону она је резултат споразума између организације и једног
или више репрезентативних удружења корисника. У случају да се између
организације и корисника не постигне договор о предлогу тарифе, у
помоћ „прискаче“ одговарајуће стручно тело. У том смислу установљена
је Комисија за ауторско и сродна права, која даје мишљење о предлогу
тарифе. Уколико је Комисија мишљења да предлог тарифе није одређен
у складу са правилима за одређивање тарифе, организација је дужна да
у року од 30 дана од дана пријема мишљења понови преговоре са репрезентативним удружењем корисника, или да у истом року достави нови
предлог тарифе Комисији на мишљење. У одређеним случајевима (када
и након поновљеног предлога) Комисија оцени да предлог тарифе није
у складу са правилима за одређивање тарифе, Комисија је овлашћена да
сама донесе одлуку о тарифи.
Будући да тарифа треба да представља компромис између приватног интереса (носилаца ауторског и сродних права) и интереса друштва
које искоришћава предмете заштите, улога Комисије је замишљена да
избалансира супротстављене економске интересе ове две стране.
Услови које треба да испуни лице да би могло бити члан Комисије,
као и начин и поступак предлагања чланова Комисије показује да се водило рачуна о интересима обе стране.
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COMPETENCIES AND COMPOSITION OF THE
COMMITTEE FOR AUTHOR AND SIMILAR RIGHTS
Summary
This work analyzes the competencies and composition of the Committee
for author and similar rights, being the expert body established by the new Law
on аuthor and similar rights. The Author himself first states that, according to
the Law on аuthor and similar rights, the basic board task is offering help in the
form of professional opinions on tariff rightness on the basis of which the organization for collective fulfilling the author and similar rights the collects the fee
from the beneficiary, especially in those situations when the organization and
beneficiary representatives cannot reach the agreement on the tariff. In certain
cases when agreement is not possible to be reached, even with the Committee‘s
opinion given, the Committee can by itself make the decision on the tariff.
The Author concludes that founding the Committee for author and similar rights is of great importance and that, very soon, it will be shown that it
serves interests of all beneficiaries of the authors’ work and of the topic to be
protected in similar rights, no matter if these are beneficiaries who, by using the
author’s work and the topic of similar rights protection, if they make profit or
not, but do that because it is useful or pleasant for their clients, i. e. beneficiaries.
Key words:

author and similar rights, Committee, tariff, authors’ works,
beneficiaries of authors’ works.
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ИНТЕРНЕТ, ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИНА И
ОДГОВОРНОСТ ИНТЕРНЕТ СЕРВИС ПРОВАЈДЕРА
Резиме
Дуго је важила заблуда да су ауторска дела која се саопштавају
јавности путем Интернета слободна за коришћење, дакле у јавном
домену, и да могу бити коришћена од свих без дозволе носиоца права.
Свако дело квалификовано као ауторско, ужива ауторскоправну или
сродноправну заштиту, небитно од околности да ли је јавно објављено
на материјалној или нематеријалној подлози, као што је Интернет.
У сваком случају, мора се тражити дозвола за коришћење дела пре
отпочињања коришћења (осим у законом предвиђеним изузецима), односно платити накнада за коришћење.
Провајдери Интернет услуга традиционално нису део ланца интелектуалне својине. Међутим, правни режими САД и ЕУ, прецизирају
одговорности ИСП – Интернет сервис провајдера, у случајевима када су
исти обавештени о садржају који је предмет повреде ауторског односно неког сродног права или другог права интелектуалне својине, и који
по законом утврђеној процедури треба да онемогуће приступ таквим
садржајима на мрежи.
Кључне речи: доступност јавности „on-line“ односно „on-demand“,
Интернет сервис провајдер, средство доставе крајњем
кориснику, нотификације којом се тврди да је дошло
до повреде права, невидљиви дигитални описивач
садржаја, дигитално управљање правима, дигитални
идентификатори.
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I Интернет и развој „дигиталног“ друштва
1. Утицај нових технологија
Дигиталне технологије битно утичу на концепт интелектуалне
својине, а посебно ауторског и сродних права, и мењају неке од ранијих
института битних за ову област као што су „јавност“ у најширем смислу
речи; „доступност јавности“; „саопштавање јавности“; „истовремено односно одложено саопштавање јавности“; давање лиценци за коришћење
у електронском формату; „револуција“ у домену електронског издаваштва; просторна ограничења лиценце коришћења везана за „транснационалну“ природу Интернета и др.
Битно је такође истаћи да:
– нови видови коришћења садржаја стварају и нове економске
могућности;
– чине не мали изазов постојећим правним и економским системима везано за ванграничну природу и брзину коришћења
где традиционални контролни механизми не могу бити ефикасни;
– прихваћене културне норме и стандарди воде новом степену
глобалне повезаности;
– битно врше утицај на културни идентите и диверзитет земаља
и појединаца;
– еволутивно утучу на систем ауторскоправне и сродноправне
заштите појашњење постојећих и увођење нових права у „виртуелном свету“, као што је и потреба за новим мерама технолошке заштите и др;
– економски и културни значај ауторске заштите никада није био
већи у контексту последњих технолошких иновација.
Десило се да су се дела интелектуалне својине дигитализовала,
поступком смањења текста, визуелних слика и звука на компјутерски
читљиве бинарне кодове ‘0’ и ‘1’, груписаних у битове,1 који путују кроз
виртуелну мрежу, и потенцијално омогућавају трансфер интелектуалне
својине посредством интернета.2
Дигитална технологија омогућава пренос и коришћење заштићеног
ауторскоправног материјала у дигиталној форми посредством интерак1
2

Bits аnd Bytes.
У радио и веб индустрији интернет радио је само од 2001 године до данас повећао
број својих корисника за 749%. Извор: The MeasureCast Internet Radio Listening Index™, доступно на: http://www.measurecast.com).
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тивних мрежа, а као најбоља илустрација масовности промета може послужити пример да само у САД, удео индустрија заснованих на ауторском праву износи 5.24% друштвеног производа.3
Могућност комуникације са јавности (саопштавање јавности),
подразумева велики број активности, између осталог нови концепт
операције која дело чини доступно јавности са места другог него је
место иницијалне комуникације, посебно путем кабловске, сателитске
и интернет трансмисије. Данас комуникација са јавности равноправно укључује и подразумева и идеју о доступности „on-line“ односно
„on-demand“, што знача на такав начин да јој појединци могу приступити са места и у време које они индивидуално одаберу (Интернет
коришћење).
У домену сродних права нови стандарди дају могућност правне
заштите онима који омогућавају да се интелектуална креација дисеменира јавности, а једно од највиталнијих је право произвођача емисије
да дозволи или забрани реемитовање, бележење на подлогу односно
репродукцију свога преноса. Неке земље става су да додатна заштита подразумева и случајеве где је емисионо предузеће овлашћено да
остварује заштиту у односу на дистрибуцију на/са своје територије сигнала који носи заштићени програм рутом кроз сателит, од стране дистрибутера којем сигнал није био иницијално намењен, на који начин је
установљен правни термин „пиратерије сателитског сигнала“.4

2. Да ли се слободно могу користити дела објављена на
Интернету?
Раније општа а данас спорадична заблуда јесте мишљење да ауторска дела која се објављују на Интернету јесу у јавном домену (слободна
за коришћење), и да могу бити широко коришћена од свих без дозволе
носиоца права. У прилог овој тврдњи је и концепт трајног одрицања од
истицања имовинског захтева за коришћење својих екслузивних права,
који је утемељење имао у покрету „Copy left“, проф. др Lаwrence Lessig,5
насталог крајем 20. и почетком 21. века у САД.
Свако дело које се одликује оригиналношћу у одређеном домену
људске креативности, стваралаштва и науке, без изузетка ужива ауторскоправну заштиту или сродноправну заштиту, небитно од околности
3
4

5
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Извор: Intellectual Property Alliance (IIPA) IIPA Report by Stephen Siwek, Economists
Incorporated, Copyright Industries in the U.S.
Конвенција о дистрибуцији сигнала за пренос програма преко сателита (Brussels
Convention Relating to the Distribution of Programme – Carrying Signals Transmitted by
Satellite, Brussels, 1974).
Dr Lawrence Lessig, professor of Law at Stanford Law School, USA, Creative Commons.
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да ли су јавно објављена на материјалној или нематеријалној подлози, као што је Интернет. У највећем броју случајева (осим у законом
предвиђеним изузецима), мора се тражити дозвола за коришћење дела
пре односно истовремено (изузетно после) отпочињања коришћења.
Преведено на језик привредног промета, дозвола за коришћење
по принципу искључиве или пак неискључиве лиценце, потребна је
када/ако се привредно друштво инволвира у издавање или маркетирање
ауторских дела, преноса, рачунарских програма, веб дизајна и др. који
постају доступни посредством Интернет веб страница.
Ако је привредно друштво директно инволвирано у тзв.
индустрије ауторског права „Copyright Industries“ креирање, издавање,
снимање, умножавње, дистрибуцију или продају дела заштићених ауторским правом или сродним правом, битно је утврдити да ли су ова
права правилно вреднована, лиценцирана и спроведена у правном промету. Увелико се у промету јављају: публикације компанија, брошуре,
веб странице, ТВ или новински огласи, маркетинг видео клипови, сви
они јесу и могу бити предмет ауторскоправне заштите.

3. Неовлашћено коришћење ауторских дела путем Интернета
– изазови у детекцији „пирата“
Преко 10% светске популације данас је „on line“, дакле преко 600
милиона активних корисника Интернета, са потпуном просторном
дисперзијом.6
Чињенице које погодују неовлашћеном коришћењу путем мреже
јесу и:
1. Интернет анонимност – неовлашћени корисници најчешће
користе само Интернет надимке у комуникацији;
2. одељци за покриће (bounce box) – конвертују праву у скривену
и фиктивну Интернет адресу, при чему дају пут (rout) кориснику на интернету до скривене локације даваоца услуге;
3. комуникационе групе по позиву са ограниченим приступом –
(secure internet relay chat, invite – only chat room);
4. осигуране веб странице путем лозинке, верификације Интернет протокола, нестандардним конекцијама (FTP site security),
и др.
Директна интеракција ауторског и сродних права и економије
једног друштва јесте у томе да приход може настати и оплодити се из
културе, односно да је ауторскоправна заштита есенцијална у осигурању
6

Nua Internet Surveys, доступно на: http://www.nua.com/surveys.
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враћања инвестиција које правна лица и предузећа улажу у индустрије
културних производа, а сам промет уведен у легалне тржишне токове.

II Електронска трговина
1. Развој Интернета за потребе електронске трговине
(еCommerce)
1986, прва компанија која је извршила своју економску операцију
преко Интернета, била је компанија која се бави разменом марки,
„International Stamp Exchange“. Сама електронска тргивина одвила се
преко „electronic commerce“ телекс терминала и персоналних рачунара.
Тек 1996. године настао је термин eCommerce.7

2. Облици електронске трговине
1. B2B (business to business) – од правног ентитета ка другом правном ентитету;
2. B2C (business to consumers) – од правног ентитета ка потрошачу;
3. P2P (peer to peer, person to person) – непосредан, директни контакт и трансакција између корисника.
Електронска трговина даље има своје појавне облике:
1. Indirect electronic commerce – све aкције се предузимају преко
Интернета, реклама, преговори, закључење уговора и трансфер
новца, али се производи достављају у реалној а не виртуалној
форми;
2. Direct electronic commerce – где се све, па и сам производ
доставља и конзумира преко дигиталне мреже.
Рапидан је пораст пиратерије на мрежи, а начини да се иста смањи
јесу између осталих:
1. јачање свести путем едукације јавности о значају и комерцијалним одликама интелектуалне својине, утицају на локалне и
глобалне економије;
2. пропагирање и даље усавршавање технологија за одвраћање од
пиратерије;
7
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3. подршка легислативи – доношењу закона као што су нпр.
DMCA, Broadcasting Flаg – невидљиви дигитални описивач садржаја који даје сигнал пријемном уређају да је програм односно садржај „ношен“ сигналом заштићен од недозвољене даље
дистрибуције.
Дигитални индентификатори DRM су најчеше издвојени у две
функционалне области:
– Идентификација и опис интелектуалне својине, права која се
односе на дело и лица која су инволвирана у њихову креацију и
администрацију (digital rights management);
– (техничко) спровођење и рестрикције у коришћењу (digital management of rights – дигитално управљање правима).
Систем контроле путем ограниченог приступа садржају „Access
control system“ омогућава да корисници приступе садржају, најчешће путем неке врсте приступне шифре. Али када се једном оствари приступ
садржају даља заштита не постоји.
„Copy protection system“ одређен је да сигнализује и одреди могућност
прављења копија, или серије копија везано за „usage information“ или
информације о коришћењу. Заштита се дакле односи на контролу
коришћења заштићеног садржаја.
Потпун систем управљања правима интелектуалне својине, покрива све информације о правима и електронско администрирање правима, понекад укључује и уговорне и личне информације, како би дао
потпуну базу података о ланцу управљања правима.

III Одговорност Интернет сервис провајдера
1. Појам
а) Телекомуникациони посредници – Telecommunications
Intermediaries
Провајдери мреже традиционално нису потпадали у ланац интелектуалне својине. Напретком дигиталне технологије провајдери мреже, ушли су у систем провајдера интернет услуга, у свему засновани на
тржишном, комерцијалном принципу.
Провајдери услуга на мрежи умногоме су били заинтересовани за
утврђивање потенцијалне одговорности за повреде права на садржај на
мрежи коју они администрирају – имајући у виду да су традиционални
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носиоци телекомуникација, били ослобођени од одговорности која се
односи на емисију пиратског садржаја.
Међутим правни режими САД и ЕУ, предвиђају ограничену одговорност ИСП – Интернет сервис провајдера, у случајевима када су
исти обавештени о садржају који је предмет повреде права, и који потом прекидају или онемогућавају приступ истим садржајима на мрежи.

б) Одговорност сервис провајдера на мрежи OSP – Online Service
Provider
Да би се извршила достава садржаја, техничка природа самог медијума (технологије) подразумева настанак мултипликованих,
случајних копија.8
Да ли је оправдано увођење секундарне одговорности Интернет
сервис провајдера, за начињене повреде од стране других физичких односно правних лица?
Циљеви установљења одговорности сервис провајдера на мрежи
јесу:
– у додатној артикулацији права и обавеза па самим тим и сигурности статуса сервис провајдера;
– одвраћање од потенцијалних спорова;
– очувања могућности сервис провајдера да сарађује са носиоцима права у борби против итнернет пиратерије и повреде права.
САД закони одговорност сервис провајдера условљавају тиме да:
1. провајдер мора бити регистрован у складу са домицилним законом;
2. мора примењивати одредбу о укидању претплате корисницима
услуга који понове повреду права;
3. доприносом стандардним технолошким мерама које су резултат добровољног, отвореног и индустријског стандарда.

2. Случајеви искључења одговорности
Када је сервис провајдер ослобођен од обавезе обештећења везане
за повреду ауторског права:
1. Пуко усмеравање „mere conduit“ – случај када сервис провајдер
само врши усмеравање или рутирање материјала које пред8
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ставља повреду, укључујући и копије које су настале аутоматски;
2. Системске копије „system caching“ – случај кад сервис провајдер
аутоматски ствара и задржава копије материјала (Интернет
привремени фајлови);
3. Услуге домаћина „hosting“ случај када сервис провајдер без
економске надокнаде обезбеђује приступ материјалу које је
предмет повреде, а који је послат у његов систем од стране корисника, све док сервис провајдер нема сазнања да се ради о
пиратизованом садржају, нити има информације о настанку
повреде, нити обавештење о повреди од стране носиоца права;
4. Алати за претраживање „search tools and hyperlinks“ случај
када сервис провајдер, стави на располагање оруђе за приступ
информацијама, линк, или директоријум, који омогућавају
приступ материјала који је пиратизован, а при томе нема
сазнања о околностима да се ради о пиратском садржају, нити
о околностима настанка повреде или нотификацију од стране
носиоца права.

3. Специфичност ауторског права
Културна политика има улогу да помири интересе аутора/креатора,
носиоца сродног права, и општег интереса и потребе друштва за културним креацијама и њиховој широј доступности, дистрибуцији и сл.
Интелектуална својина, као облик личне, нематеријалне својине,
даје свом носиоцу гаму ексклузивних права, али и право да се другима
дозволи односно забрани чињење везано за њихово право.
Са друге стране, јавља се „класично право својине“ купца на
материјализованом примерку ауторског дела односно примерку предмета сродног права, које не подразумева стицање ауторског односно
сродног права, већ искључиво право располагања датим примерком
(књига, видео снимак). Исто дакле, не искључује нити негира ауторско право (морално и материјално) аутора, коаутора односно носиоца
ауторског односно сродних права, јер куповином трајног снимка преноса неке културне манифестације нисмо добили дозволу за прераду и адаптацију дела, нови аранжман, нити цитирање преко законом
дозвољеног минимума као ни право да преведемо дело и даље га дистрибуирамо у комерцијалне сврхе и сл.
Исто право се не исцрпљује куповином примерака дела на тржишту јер примерак књиге јесте „средство доставе крајњем кориснику“ или
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mean of delivery, и не представља конзумацију самог права (нпр. један
дигитални или компакт диск могу садржати више права).

4. Јурисдикција и закон који се примењује
Концепт Интернета у свему је нарушио искључиво територијалну
природу ауторског односно сродних права, односно најшире, права интелектуалне својине, које без резерви одликује територијални карактер.
Интернет је мултијурисдикционалан а повреда права интелектуалне својине требало би да буде лоцирана за место где носилац права
подноси тужбу (најчешће место повреде права, или пак пословног седишта даваоца услуге на Интернету).

5. Систем дигиталог управљања правима у аудио-визуелном
сектору (DRM Services for Audio-Visual)
Светски најреномиранији носиоци права на дугометражним филмовима покренули су услуге емитовања филмова на захтев корисника
Интернет мреже (On-Demand Movie Services), а дигитално управљање
правима је витални део ове пословне стратегије и односа према
потенцијалним корисницима.9 Услуга дозвољава кориснику да плати за
пријем садржаја својом кредитном картицом и тако буде у могућности
да похрани садржај филма у свој хард диск (сваки филм је пропраћен
DRM технологијом, као што је она која постоји у програму Microsoft’s
Windows Media Player)
Када се једном похрани у персонални рачунар, филм је у фактичком власништву корисника за период од 30 дана, а ако се фајл не користи у овом периоду, ово право истиче. Једном када се филмски фајл
активира, одбројава се аутоматски период од 24 часа када филмски фајл
постаје немогућ за даље гледање (unusable).

а) Развој технологије (Ripping Technology)
„Ripping“ је термин који се учестало користи да опише процесе
екстраковања дигиталног садржаја (посебно аудио и видео) са CD, DVD
на медиј корисника, као што је хард диск персоналног рачунара.
Развој ове технологије повезан је са напретком MP3, компресованим форматима (MPEG-1, layer 3 Standard), који омогућавају да корис9
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ник ствара компресоване високо квалитетне записе аудио или видео на
свој хард диск или дигитални медији.

б) Директно дељење докумената и записа (Peer-to-Peer File
Sharing)
Прва мрежа за дељење фајлова од стране великог броја Интернет
корисника била је Napster, маја 1999. Компаније је пружала услугу којом
су корисници имали могућност да похрањују (download) софтверски
програм који им је омогућавао да размењују музику и музичке фајлове
са другим корисницима бесплатно.10

6. Решења у САД – прва земља која је законом регулисала
одговорност Интернет сервис провајдера
У 2001. години само у САД продато је хардвера за видеоигре и
софтвера у укупној суми од 9.4 билиона САД долара. У овој земљи, заштита DRM технологија била је деликатно питање баланса између уговора у приватном сектору (лиценирање употребе) и законодавне активности владе.

а) DMCA
Акт о ауторском праву у дигиталном добу (DMCA, Digital Milenium Copyright Act, Pub. L. no. 105–304, октобар 1998), подељен је у пет
области:
1. имплементација WIPO WCT и WIPO WPPT уговора (1998);
2. одредбе о ограничењима и одговорности са повреду ауторског
права за време интернет конекције (одговорност сервис провајдера);
3. акт о изузецима везаним за чињење копија компјутерског програма за потребе одржавања и поправке система;
4. разне одредбе (везане углавном за рад Завода ѕа ауторско
право, програма образовања на даљину, права пбиблиотека на
10

Компанија Napster се суочиола са правним питањима која су се односила на околност да су корисници његових услуга размењивали фајлове са ауторскоправним
садржајима без дозвола оригинарних носиоца ових права. (уследиле су тужбе од
стране музичких продуцената и произвођача фонограма које су довеле до банкротства компаније чија су постројења продата софтверској компанији Roxio).
Kazaa, Morpheus и StreamCast су компаније које својим корисницима дају софтверске услуге везане за peer-to-peer дељење фајлова, и тренутн осе смастра да је преко
2.6 билиона музичких фајлова похрањено илегално сваког месеца путем ове услуге.
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ефемерне снимке али и питања вебемитовања звучних записа
путем Интернета, као и система колективне одговорности и
обавеза у смислу преноса права на филмском делу);
5. акт о новим видовима заштите дизајна трупа брода.

б) Одредбе везане за спречавање заобилажења технолошких
мера заштите (Anti-Circumvention Provisions)
DMCA забрањује акте заобилажења (радњи и производа односно
услуга), у респекту како забране контроле приступа тако и контроле
садржаја11 технолошких мера за заштиту садржаја.
DMCA забрањује акте и радње које се односе на заобилажење
система ауторскоправне заштите (односно заобилажење система технолошких мера) виталних за питања неовлашћеног коришћења путем
Интернета.
DMCA забрањује лицу да предузме радње које се односе на заобилажење технолошких мера усмерених на ефектну контролу приступа
делу, чак и у случајевима када се исте радње предузимају из разлога који
су законити и дозвољени законом о ауторком праву ове земље.
DMCA забрањује производњу, продају, нуђење јавности или трговину било које технологије, производа, услуга, опреме, компоненти или
њихових делова које су иницијално дизајниране или произведене са
циљем заобилажења технолошке мере заштите.
Да би биле забрањене опрема и средства, морају да задовоље три
критеријума:
– да су примарно дизајниране или произведене за потребе заобилажења технолошких мера заштите ефективне контроле приступа делу;
– да имају само ограничен комерцијални ефекат или коришћења
која су другачија од заобилажења технолошких мера заштите;
или
– да су нуђени од стране лица које има сазнање да ће исте бити
коришћене у циљу заобилажења технолошких мера заштите.
DMCA, такође обезбеђује и прописује процедуру која се односи
на обавештаваање сервис провајдера о околности да се на сајту налази
пиратско дело односно неовлашћени садржај односно садржај којим су
повређена туђа права интелектуалне својине, као и начинима скидања
истог са сајта.
11
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INTERNET, ELECTRONIC COMMERCE AND
RESPONSIBILITY OF INTERNET SERVICE
PROVIDERS
Summary
Common misconception for some time was that authors works being
available to the public by means of Internet, can be treated as works in the public domain (free for use), regardless the consent of the authors or right holders.
Each copyright protected work or the subject of the related rights protection, is
protected regardless the means of delivery or the question of their material or
non material carrier Internet). In each and every case, consent of the author,
right holder is needed before the start of the public or commercial use of the
work (with few legal restrictions).
Internet service providers, traditionaly are not the part of the intellectual
property chain protection. Still, legal systems of USA and EU, give limited possibility for the liability of ISP – namely for the cases when ISP is informed about
the infringed (pirated) material posted on the web page they administer, being considered as the infringement of copyright, or related rights or some other
scope of intellectual property, and in which case ISP is obliged, in accordance
with the law procedures, unable users to log to these infringed materials.
Key words:

available to the public by the “on-line” or “on-demand” means,
ISP – Internet Service Provider, mean of delivery to the
final user, notice and take down procedures, digital markers
of the content brought on-line “Broadcasting flag”, digital
management of rights.
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Димитрије П. МИЛИЋ
дугогодишњи судија Врховног суда Србије
адвокат у Београду

АУТОРСКИ УГОВОРИ
Резиме
Ауторско право састоји се из личноправних и имовинскоправних
овлашћења, моралних и имовинских права аутора.
Морална права се не могу преносити на друга лица уговором. Наследници аутора могу вршити овлашћења која се тичу моралних права
аутора.
Ауторска имовинска права се наслеђују и могу се преносити уговором. Аутор, односно његови правни следбеници могу уступити поједина
или сва имовинска права на своме делу другом лицу уговором. Уговорима
о ауторском праву уређују се односи у вези са стварањем, коришћењем,
преносом, предајом, преводом и свим другим питањима од настанка ауторског дела.
Питање уговора уређују национална законодавства и међународне
конвенције. Међународна заједница у циљу доследније заштите ауторског права донооси конвенције и уговоре, споразуме, како би се право интелектуалне својине побољшало, ускладило између земаља у условима
развоја науке, нових технологија, информатике и др. И тако уводи нове
стандарде заштите и уговорног уређења ауторског права.
Кључне речи: аутор, дело, овлашћења, уговор, пренос.
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I Увод
Ауторско право има прве корене у привилегијама које су владари давали издавачима за штампање и издавање дела. Град Венеција
даје 1469. године Hans Speyra право искључивог штампања за време од
пет година, а 1495. године Alde Maluce добија привилегију за штампање
Аристотеловог дела. Посебан печат развоју ауторског права даје појава
штампарије и штампане технике од појаве Гутенберга. Крајем XV века
налзимо привилегије у Немачкој, а од XVI века у Француској, Енглеској,
Шпанији и другим земљама.
Временом уместо привилегија које су штитиле поједине издаваче и ауторе јављају се тенденције да се ауторско право заштити законима, који се први пут доносе у почетку XVIII века. Данас готово све
земље свете имају донете законе о ауторском праву. Енглески закон о
заштити ауторских права из 1709. године (Copyright Act) даје ауторима
искључиво право умножавања свог дела у року од 14 година. То је први
донети закон о ауторском праву у свету.
Заштита ауторског права коју су ауторима давала национална законодавства није била довољна. Заштита је пружена домаћим држављанима, док страни аутори нису имали заштиту, или су били слабо
заштићени. Временом се показало да заштита билатералним уговорима
није била гаранција пуне и праве заштите. Јавља се жеља да се ауторско
право и интелектуално стваралаштво штите мултилатералним уговорима, да се штите и на међународном праву.
Упорном борбом за заштиту ауторског права, јер се показало да
заштита на националном плану није довољна, донета је 9. септембра
1886. године Бернска конвенција за заштиту књижевних и уметничких
дела. Припреме за њено доношење извршило је Међународно књижевно
и уметничко удружење које је основано 1878. године под почасним
председништвом Виктора Игоа. Бернском конвенцијом основана је
Међународна унија за заштиту књижевних и уметничких дела, Бернска
унија.
Заштита ауторског права се проширује и на неке земље које нису
потписнице Бернске конвенције. Комисија стручњака под руководством
UNESCO-а извршила је припреме и донета је Светска (универзална)
конвенција о ауторском праву и то 1952. године, ревидирана 1971. године у Паризу. Бернској конвенцији по Римском тексту од 2. јуна 1928.
године приступила је Краљевина Југославија и ратификовала 22. марта
1930. године.
На просторима некадашње Југославије донето је више закона из
области ауторског права. Краљевина Југославија донела је Закон о за-
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штити ауторског права дана 26. децембра 1929. године. Доношењу закона претходиле су велике припреме, проучена су дотадашња светска
искуства, законодавства и научна мисао. После петогодишњег рада
уз учешће најпознатијих тадашњих стручњака, расправа, дискусија и
конференција донет је закон.
После другого светског рата донети су: Закон о заштити ауторског права од 25. маја 1946. године (Службени лист ФНРЈ, бр. 45/46),
Закон о ауторском праву од 10. јула 1957. године (Службени лист ФНРЈ,
бр. 36/57 и бр. 11/65), Закон о ауторском праву од 20. јула 1968. године
(Службени лист СФРЈ, бр. 30/68), Закон о ауторском праву од 30. марта
1978. године (Службени лист СФРЈ, бр. 19/78, 24/86 и 21/19), Закон о ауторском и сроднима правима (Службени лист СРЈ, бр. 24/98). Државна
заједница Србије и Црне Горе донела је Закон о ауторском и сроднима
правима (Службени лист Србије и Црне Горе, бр. 61/2004).
После распада Државне заједнице Република Србија доноси свој
Закон о ауторском и сродним правима (Службени гласник Републике
Србије, бр. 104/2009). То је први закон о ауторском праву који је Србија
донела. Ауторска дела прелазе границе држава и народа, штите се, улазе
у културни и научни фонд целог човечанства. Интелектуално стваралаштво поприма универзални значај и карактер, па и заштиту. Може
се користити слободно уз поштовање лично-правних и имовинскоправних овлашћења аутора.
Бернска конвенција за заштиту књижевних и уметничких дела и
Светска (универзална) конвенција о ауторском праву пружају основну
заштиту права интелектуалне својине на међународном плану.
Светска организација за интелектуалну својину је „желећи да унапреди заштиту интелектуалне својине у свету како би подстакла стваралачку активност“. То се чини ради ефикасније заштите индустријске
својине и заштите књижевних и уметничких дела „поштујући при томе
аутономију сваке уније“. Конвенцијом од 14. јула 1967. године у Штокхолму, основана је Светска организација за интелектуалну својину.
Конвенција је ступила на снагу 26. априла 1970. године, а Југославија ју
је ратификовала (Службени лист СФРЈ, бр. 31 од 22. јуна 1972. године).
Конвенција даје појам интелектуалне својине и он означава права која се односе на „књижевна, уметничка и научна дела...“. Светска
организација има за циљ: I – да унапређује заштиту интелектуалне
својине у свету путем сарадње између држава, у сарадњи, ако томе има
места, са сваком другом Међународном организацијом; II – да обезбеђује
административну сарадњу између унија.
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II Ауторско дело
Ауторско дело је оргинална творевина људског духа из одређених
облика стваралаштва. Те творевине су резултат личних интелектуалних
напора аутора које морају бити изражене у одређеној форми. Сама идеја
није ауторско дело, не ужива ауторско-правну заштиту, јер она није доступна јавности.
Ауторско дело ужива ауторско-правну заштиту од тренутка
његовог настанка без обзира на његову уметничку, научну или другу
вредност, његову намену, величину, садржину и начин испољавања, као
и допуштеност јавног саопштавања његове садржине. Незавршено ауторско дело, делови ауторског дела, па и наслов ауторског дела сматрају
се ауторским делом и уживају заштиту уколико представљају оригиналну духовну творевину.
Законодавац даје општу дефиницију ауторског дела. Модерни
развој науке, технике, нових технологија, информатике и других облика
доводи до нових сазнања, облика и форми изражавања на плану духовног стваралаштва и могућности стварања нових врста ауторских дела.
Закон о ауторском и сродним правима одређује шта се, нарочито сматра ауторским делом: писана дела (књиге, брошуре, чланци, преводи, рачунарски програми у било којем облику њиховог изражавања,
укључујући и припремни материјал за њихову израду и др.); говорна
дела (предавања, говорне беседе и др.); драмска, драмско-музичка, кореографска и пантомимска дела, као и дела која потичу из фолклора;
музичка дела са речима или без речи; филмска дела (кинематографска
и телевизијска дела); дела ликовне уметности (слике, цртежи, скице,
графике, скулптуре и др.); дела архитектуре, примењене уметности и
индустријског обликовања; картографска дела (географске и топографске карте); планови, скице, макете и фотографије; позоришне режије.1
Ауторско право уређује права аутора књижевних, научних, стручних и уметничких дела (ауторско право), право интерпретатора, право
првог издавача слободног дела, права произвођача фонограма, видеограма, емисија, база података и право издавача штампаних издања као
права сродна ауторском праву (сродна права), начин остваривања тих
права и њихову судску заштиту.2

III Садржина ауторског права
Према монистичкој теорији о правној природи ауторског права, коју прихвата и Закон о ауторском и сродним правима, ауторско
1
2

Члан 2 Закона о ауторком и сродним правима (Службени гласник Републике Србије,
бр. 104 од 16.12.2009).
Члан 1 ЗАСП.
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право се састоји из овлашћења личноправних и имовинскоправних.
У лично-правна овлашћења спадају: право патернитета, право аутора
на назначење имена, право објављивања, право на заштиту интегритета дела, право аутора на супротстављање недостојном искоришћавању
дела. Личноправна овлашћења су везана за личност аутора, апсолутна
су, делују erga omnes и нису преносива правним послом. Она су трајна
и не застаревају. Морална права су везана за личност аутора и његово
дело, у непосредној су вези са имовинско-правним овлашћењима, имовинским правима и она заједно чине садржину ауторског права.
Аутор дела стиче право да из своје духовне творевине извлачи
економске користи и да преко својих имовинских овлашћења присваја
економске вредности, размењује резултате свог интелектуалног рада, за
рад и вредности других делатности, стиче искључиво право да одлучује,
одобри или забрани другим лицима искоришћавање свог дела и одреди
начин искоришћавања.
Аутору дела припада накнада за свако искоришћавање дела
од стране другог лица, уколико законом или уговором није друкчије
одређено. Када се говори о искоришћавању дела обухваћене су и оне
радње које немају карактер економског искоришћавања али имају
утицаја на економски интерес аутора, смањењем тражње за ауторским
делом, давањем дела на послугу.3

IV Пренос ауторског права
Питање преноса субјективног ауторског права једно је од
најсложенијих питања у ауторском праву. Ауторско право се састоји из
овлашћења, личноправних и имовинскоправних овлашћења. У теорији
грађанског права па и ауторског права прихваћено је да личноправна
овлашћења нису преносива. Имовинскоправна овлашћења су преносива. Према монистичкој теорији ауторско право је јединствено право
састављено из овлашћења, те да ауторско право као јединствено право
није преносиво у целини, јер у себи садржи и личноправна овлашћења.
Међутим изложена теорија услед практичних разлога трпи
одређене корекције. „Наиме, за потребе разумног решавања проблема
преносивости, ауторско право се цепа на личноправну и имовинскоправну компоненту, које се одвојено посматрају и за које важе различити режими преноса.“4
3
4
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О садржини ауторског права члан 14–40 ЗАСП, морална права аутора члан 14–17,
имовинска права аутора члан 19–40 ЗАСП, а о настанку права члан 8 ЗАСП.
Слободан М. Марковић, Основи ауторског и суседних права, Научна књига, Београд, 1992, стр. 59.
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Ауторско право састављено је од личноправних и имовинскоправних овлашћења. Личноправна овлашћења су непреносива. Личноправна
овлашћења су везана за личност аутора, припадају аутору као интелектуалном творцу дела. Ради се о апсолутном праву, праву које је трајно, које
не застарева. Све то чини да је питање њиховог преноса комплексно и
веома сложено. Проблем преносивости у реалном животу мора се посматрати и са аспекта природних законитости, чињеница које настају смрћу
аутора. Да ли личноправна овлашћења, морална права аутора, смрћу аутора престају, да ли постоје иста правила за та овлашћења и имовинска и
како та питања практично разрешавати? Зависно од природе овлашћења,
личноправна или имовинскоправна, у теорији, законодавству и пракси
постоје различити приступи и схватања. Друга лица после смрти аутора могу вршити личноправна овлашћења, наслеђивањем. Када се ради о
имовинскоправним овлашћењима она се могу наслеђивати и могу бити
предмет преноса на основу уговора. Полазећи од природе и карактера
моралних права законодавац је изричито предвидео да се морална права
аутора не могу преносити уговором.5
Када се ради о преносу моралних овлашћења наслеђивањем наследници аутора могу вршити овлашћења, осим права на објављивање
необјављеног дела ако је аутор то забранио и права на измену дела.
Заштиту моралних права аутора која се тичу патернитета, интегритета дела и забране недостојног искоришћавања дела могу вршити, осим
наследника и удружења аутора, као и институције из области културе,
науке и уметности.6
Основно имовинско право аутора је да има право на економско
искоришћавање свог дела и да му за свако искоришћавање од стране
другог лица припада накнада.7
Аутор, односно носилац ауторског права може уступити другом
правном или физичком лицу имовинска права на своме делу. Предмет уступања могу бити поједина или сва имовинска права. Уступањем
одређених имовинских права лице коме је уступљено право не постаје
аутор дела, већ на делу и то у делу имовинскоправних стиче одређена
уступљена права, имовинска права, али се не могу уступати морална ауторска права. Имовинска права уступају се уговором. Уговором који се
закључује између аутора, и лица коме се имовинско право уступа одређује,
јасно, која се права уступају, обим права, као и вид њиховог уступања.
Уступање имовинских права може бити искључиво или неискључиво, као и предметно, просторно и временски ограничено.8
5
6
7
8

Члан 60 ЗАСП.
Члан 58 ЗАСП.
Члан 19 ЗАСП.
Члан 62 и 63 ЗАСП.
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Код искључивог уступања имовинских права стицалац права има
исти положај на уступљеном праву као и аутор који је изворни носилац ауторског права. У таквим случајевима трећа лица немају право
искоришћавања ауторског дела на уступљеном ауторском праву, јер оно
припада само стицаоцу права. Он стиче права искоришћавања дела у
складу са закљученим уговором и то право може уступити другом лицу
само уз посебну дозволу аутора, односно његовог правног следбеника.
Када се ради о неискључивом уступању стицалац права није
овлашћен да другом лицу забрани искоришћавање дела, нити има права
која су му уступљена преноси или уступи другом лицу.
Код предметног ограничења стицалац права добија овлашћења за
искоришћавање ауторског дела у погледу тачно одређених радњи, једне
или више, што се посебно уређује уговором. Аутор писаног дела може
уступити издавање дела, али може условити формат дела, израду корица, дизајн и др. Код филмских дела (кинематографских и телевизијских
дела) може се ограничити уступање и уговорити да се дело приказује у
тачно одређеним просторијама и са тачно одређеним садржајем, квалитетом дворане, бројем седишта и др. Када се ради о преради, преводу
дела, може се уговорити и превођење филмског дела, али не титловањем
већ синхронизацијом и сл.
Код просторног ограничења може се уговорити простор, територија за искоришћавање, територија једне или више држава, или још
шири простор уступања права. Код просторног ограничења право је
стицаоца права да искоришћава ауторско дело на одређеној територији
која је ужа од оне за коју ауторско право постоји. Код временског
ограничења стицалац права је овлашћен да искоришћава ауторско делу
у одређеном времену које мора бити краће од трајања ауторског права
за ту врсту дела.
Лице које је уступањем стекло имовинско право од аутора или
његовог наследника може то своје право пренети у целини на другог уз
дозволу аутора односно његовог наследника. Међутим та дозвола није
потребна у случају преноса привредног друштва које је носилац имовинског права.9
Када се ради о ауторском делу које још није створено дозвољено
је уступање имовинских права под условом да се одреде врста будућег
дела и радње искоришћавања. Уступање имовинских права за сва будућа
дела једног аутора као и за још непознате облике искоришћавања дела
је ништаво.10
9
10

554

Члан 64 ЗАСП.
Члан 66 ЗАСП.

4–6/2010.

Димитрије П. Милић (стр. 548–561)

Преносом својине на делу, аутор остаје аутор дела и задржава сва
права искоришћавања. Стицалац дела постаје његов власник, али ауторска права, како морална тако имовинска, остају код аутора. Продајом
дела, преносом својине на оргиналном примерку дела не долази до промета ауторског права већ се ради о преносу својине на делу не и преносу имовинских права.

V Одређена правила о ауторским уговорима
Ауторским уговором ауторска права се уступају или преносе
у целини. Закључују се у писаној форми, ако законом није другачије
одређено. Они уређују односе између аутора, односно носиоца ауторских права и других лица у вези са објављивањем дела, представљањем
дела, његовим извођењем, преводом, прерадом, израдом филмског дела,
наруџби или изради ауторског дела, као и о свим односима везаним за
настанак и искоришћавање ауторског дела као интелектуалне творевине људског духа изражене у одређеној форми.
Предмет ауторских уговора могу бити: писана дела, говорна дела,
драмска дела, драмско-музичка, кореографска и пантомимска дела, дела
која потичу из фолклора, музичка дела, аудио-визуелна дела, дела ликовне уметности, дела архитектуре, примењене уметности, индустријског
обликовања, картографска дела, планови, скице, макете и фотографије,
рачунарски програми као и друге оргиналне творевине које испуњавају
услове из чл. 2 Закона о ауторском и сродним правима.
Ауторски уговори су формални уговори, закључују се у писменој
форми. Међутим, у недостатку писмене форме не долази до аутоматске
ништавости уговора. Према Закону о облигационим односима, који се
примењују у недостатку уређења ЗАСП, „уговор који није закључен у
писменој форми нема правно дејство уколико из циља прописа којим је
одређена форма не произлази шта друго“.
У сумњи о садржини и облику права које уступа, односно преноси сматра се да је уступљено, односно пренесено мање права. Дозвола
за објављивање дела, за бележење дела на носач звука или снимке и дозволе за емитовање дела морају бити изричито уговорено ако закон није
другачије одредио.11
Ако се коришћењем ауторског дела оствари добит која је у
очигледној несразмери са уговореном ауторском накнадом, у том случају
аутор, односно његов наследник има право да тражи измену ауторског
уговора ради отклањања те несразмере.12
11
12

То питање даље разрађује члан 68 ЗАСП, а члан 69 ЗАСП предвиђа шта ауторски
уговор садржи.
О томе детаљније члан 70 ЗАСП.
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Право је аутора, односно његовог наследника да ускрати дозволу коју је дао, односно повуче уступљено имовинско право ако стицалац дозволе односно права не остварује право које је прибавио, или га
остварује у мањем обиму од уговореног чиме угрожава интересе аутора,
односно његовог наследника. Аутор, односно његов наследник не може
се унапред одрећи тог права.13 Аутор дела може ускратити дозволу коју
је дао, односно повући уступљено имовинско право ако сматра да би
искоришћавање његовог дела могло нанети штету његовом стваралачком или личном угледу и то из разлога који су настали после закључења
ауторског уговора, а за који не одговара стицалац права.14
Закон о ауторском праву посебно је уредио одређене ауторске
уговоре и то: издавачки уговор, уговор о представљању и уговор о
извођењу, уговор о преради ауторског дела, уговор о филмском делу,
уговор о наруџбини ауторског дела. Мeђутим то су најважнији ауторски уговори и у пракси постоје и други ауторски уговори.

VI Издавачки уговори
Овим уговором аутор, његов наследник или други носилац права
уступа или преноси на издавача дела, под одређеним условма, овлашћења
да дело умножи штампањем и да умножене примерке штампаног дела
стави у промет. Друга уговорна страна, издавач се обавезује да ауторско
дело умножи у складу са закљученим уговором и да за то плати аутора,
његовом наследнику или другом носиоцу ауторског права накнaду. Уколико ауторско дело није објављено издавач ће преузети обавезу да дело
објави. Овде се ради о двостраном теретном уговору.
Када се ради о издавачком уговору чији је предмет издавање чланака, цртежа и других ауторских прилога у новинама и периодичној
штампи издавачки уговор не мора бити закључен у писменој форми.
Издавачки уговор се закључује у складу са законом који предвиђа
елементе уговора, члан 71–79 ЗАСП уз поштовање општих одредби о
ауторским уговорима члан 65–70 ЗАСП.
Рукопис или други оригинални примерак ауторског дела који је
предат издавачу не постаје својина издавача осим чланака, цртежа и
других прилога у новинама и периодичној штампи осим ако се странке
нешто друго не договоре. Уколико једини постојећи примерак ауторског дела пропадне услед више силе после његове предаје издавачу ради
издавања, аутор, односно други носилац ауторског права има право на
правичну накнаду која би му припала да је дело објављено.15
13
14
15
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VII Уговор о представљању и уговор о извођењу
Уговором о представљању аутор, односно носилац ауторског права,
драмског, драмско-музичког, кореографског, пантомимског дела, уступа
кориснику права јавно приказивање свог дела. Корисник преузима обавезу да дело представи на начин и под условима који су одређени уговором. Представљање се врши у позориштима, операма, атељеима, домовима културе, биоскопима, преко радио и ТВ станица и на други начин.
Уговором о извођењу аутор или носилац ауторског права несценских музичких и књижевних дела уступају кориснику права на јавно
извођење дела. Корисник преузима обавезу да дело изведе на начин и
под условима који су предвиђени уговором.16

VIII Уговор о преради ауторског дела
Изворно дело може бити предмет прераде. Прерадом ауторског
дела сматра се ново ауторско дело које извире из основног прерађеног
дела. Дело прераде може створити аутор изворног дела или неко друго
физичко лице уз постојање дозволе аутора изворног дела јер се ту ради
о виду искоришћавања ауторског дела. Уколико одређено лице жели да
сними филма по одређеном писаном или говорном делу мора да добије
дозволу аутора или носиоца ауторског права изворног дела. Прерада
изворног дела врши се ради сценског приказивања, односно извођења,
ради снимања филмског дела или за друге потребе.
Важећи закон, за разлику од претходног, посебно не уређује право превода па се и тај ауторски рад може подвести као делатност чије
уређење потпада под прераду ауторског дела.17

IX Уговор о филмском делу
Аутор дела, односно његов наследник, може закључити уговор о
преради ауторског дела ради снимања филмског дела или телевизијског
дела. Уговором о филмском делу, који се закључује пре настанка филмског дела, будући аутори уступају своја одређена, будућа имовинска
овлашћења произвођачу филма како би настало то дело. Дело настаје
као резултат више учесника: писца, режисера, сниматеља, монтажера, глумаца, музичара, техничара и др. Произвођач филмског дела закључује уговор са писцем, сценаристом, режисером, композитором
16
17
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музике и главним сниматељем, а код цртаног филма и са главним цртачем. Лица коаутори филмског дела уступају произвођачу филмског дела
своја имовинска права на филмско дело.
Произвођач филмског дела ради стваралачке сарадње закључује
уговор са коауторима филмског дела и ауторима који дају допринос
филмско делу. Ради се о различитим уговорима као што су: уговор о
сценарију, уговор о филмској музици, уговор о филмској режији, уговор са главним цртачем када се ради о цртаном филму као и уговор о
појединим ауторским доприносима филмском делу и то доприносима
сценографа филма, сликара костима, сликара маски и других.
Уговором о сценарију уступа се произвођачу филмског дела право
искоришћавања ауторског дела на сценарију за снимање филмског дела.
Уговором о режији, режисер се обавезује да ће режирати филмско дело
уз кадровску и материјалну помоћ произвођача за стварање дела.
Уговором, који закључују коаутори филмског дела: писац
сценарија, режисер и главни сниматељ, код цртаног филма главни
цртач, или евентуално композитор, односно аутори појединих доприноса, уступају произвођачу, продуценту право снимања, умножавања,
стављања у промет јавног приказивања филмског дела. Писменим уговором се одређује која се права уступају произвођачу.
Писац сценарија и композитор филмске музике, као коаутори
филмског дела задржавају право да своје дело самостално искоришћавају,
одвојено од филмског дела, осим ако је у уговору о филмском делу
предвиђено другачије.18

X Уговор о наруџбини ауторског дела
Ауторско дело може се израдити и по наруџбини. Тако се могу
створити: портрет, скулптура, уметничка слика и др. Ауторско дело после израде аутор предаје наручиоцу а он има право да дело објави и стави у промет. Однос између аутора и наручиоца одређују се уговором.
По наруџби се може створити колективно дело. Оно настаје
спајањем прилога већег броја аутора у једну целини: енциклопедије,
антологије, рачунарски програми, базе података и др.19

XI Однос међународне заједнице на плану заштите
Крајем 80-их година прошлог века указано је на потребу даље
и доследније заштите интелектуалне својине. То се показало као
18
19
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економско-политички приоритет развијених земаља САД, Јапана и Европске заједнице. Економски значај и недовољана заштита интелектуалне својине у свету доводи до губитака у међународним оквирима. „Показало се да читав систем до тад закључених међународних конвенција
нису пружили потребан ниво заштите интелектуалне својине у свету,
које развијене земље сматрају неопходним.“20
Систем и примена међиународних конвенција нису пружили потребан ниво заштите интелектуалне својине у свету. Развијене земље
су оцениле да се не пружа довољна заштита а да су предузете мере
недовољне и неефикасне. Санкције које се предузимају нису довољне,
па се траже нова решења и доследнија заштита интелектуалне својине
који би имао обавезни карактер за највећи део света. Ради тога постигнут је Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне
својине TRIPS. Општи споразум о трговини и царинама (GATT), претходник Светске трговинске организације (СТО) предузимају мере за
обезбеђење ефикасне заштите интелектуалне својине и те организације
раде на уклањању царинских и нецаринских баријера у циљу слободног
увоза и извоза робе и услуга.21
Данас је TRIPS најважнија међународна конвенција у области интелектуалне својине. Тај споразуме уређује целокупну материју интелектуалне својине и за то поставља високе стандарде. Ниједна држава
не може бити чланица Светске трговинске организације, а да није члан
TRIPS-а.’
У жељи да унапреди заштиту интелектуалне својине у свету како
би подстакла стваралачку активност донета је Конвенција о оснивању
светске организације за интелектуалну својину. Конвенцијом је основана Светска организација за интелектуалну својину, WIPO. Конвенција
је потписана 14. јула 1967. године у Стокхолму а ступа је на снагу 26.
априла 1979. године. Конвенцију је ратификовала Југославија (Службени
лист СФРЈ, бр. 31/1972). Организација „настоји да унапређује усвајање
мера намењених за побољшање заштите интелектуалне својине у свету
и усклађивањена ционалних законодавстава из ове области“.22
WIPO предузима мере да се Бернска конвенција усклади са насталим економским и технолошким променама. Резултат те активности је
усвајање Уговора о ауторском праву децембра месеца 1996. године. Стало се на становиште да се Бернска конвенција не ревидира већ да се до20
21
22

Слободан М. Марковић, Право интелектуалне својине, Службени гласник, Београд, 2000, стр. 346.
TRIPS је закључен 1994. год. И њиме се завршавају преговори око реформе светског система слободне трговине и формирања нове СТО.
Члан 4 Конвенције WIPO.
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несе нова конвенција. Пре тога донет је Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине (тзв. TRIPS) и ова област уређена је
у оквиру GATT-а, данашње Светске трговинске организације. WIPO је
одлучио да брзо и ефикасно делује и право интелектуалне својине регулише. Због тога Бернска конвенција није ревидирана, јер би тај процес
дуго трајао. Ишло се на доношење WIPO уговора о ауторском праву.
WIPO уговор о ауторском праву имао је основ у Бернској
конвенцији. „Владе земаља уније задржавају себи право да приступе
склапању посебних аранжмана, уколико би се овим аранжманима ауторима дала шира права од оних која су им призната Конвенцијом или
уколико би они садржавали друге одредбе које нису у супротности са
овом конвенцијом.“23
WIPO уговор о ауторском праву ратификовала и Југославија Законом о потврђивсњу WIPO уговора о ауторском праву који је закључен
20. децембра 1996. године у Женеви.
Уговором се жели развијати и обезбеђивати заштита ауторских
права на књижевним и уметничким делима „на што ефикаснији и једнообразнији начин“. То је наметнуло „потребу за установљавањем
нових међународних правила и прецизирањем новим међународних
постојећих правила, у циљу давања одговарајућих одговора на питања
која су изазвана новим економским, културним, и техноошким развојем“.
На промет и употребу књижевних и уметничких дела дубок утицај
врши развој и размена информација и комуникационих технологија.
Уговор указује на значај ауторско правне заштите. Полазећи од Бернске конвенције уговор жели да постигне баланс „између права аутора
и ширег јавног интереса, посебно образовања, истраживања и приступа информацијама“. „Овај уговор неће имати никакве везе са другим
уговорима осим Бернске конвенције, и његовс примена нема утицаја на
права и обавезе које произлазе из других уговора.“ Уговор неће дерогирати постојеће обавезе које уговорне стране имају једна према другој на
основу Бернске конвенције.
Када се ради о обиму ауторско правне заштите уговор предвиђа
да се она „протеже на изражајну форму а не односи се на идеје, поступке, методе рада или математичке концепте рада као такве“.
Нека значајна питања ауторског права WIPO уговор посебно
уређује у складу са савременим потребама.

23
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CONTRACTUAL ASSIGNMENT OF A COPYRIGHT
Summary
A copyright consists of legal personal and legal property authorizations
and an author’s moral and property rights.
Moral rights cannot be contractually assigned to other persons. An
author’s successors can exercise the authorities related to the author’s moral
rights.
An author’s property rights are inherited and can be contractually assigned. The autor, or their legal successors, can contractually assign some or all
the property rights on their part to another person. Copyright contracts regulate
relations concerning creation, use, assignment, handover, translation and all
other issues stemming from the creation of the author’s work.
The issue of contracts is regulated by national legislations and international conventions. With a view to a more consistent copyright protection, the
international community enacts conventions, contracts and agreements, for the
purpose of copyright improvement and its harmonization between countries in
the circumstances of the development of science, new technologies, information
science etc., thus introducing new standards of copyright protection and contractual regulation.
Key words:

author, work, authority, contract, assignment.

561
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ванредни професор Факултета политичких наука
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УБИРАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ НАКНАДЕ
ПО ОСНОВУ ЕМИТОВАЊА И ЈАВНОГ
САОПШТАВАЊА ИНТЕРПЕТАЦИЈЕ
ЗАБЕЛЕЖЕНЕ НА ФОНОГРАМУ
Резиме
Накнада која се наплаћује по основу секундарног коришћења фонограма на коме је забележена интерпретација има два битна обележја:
у погледу утврђивања вредности, она треба да буде правична – како
према корисницима, тако и носиоцима права; у погледу наплате од корисника, она је јединствена. Право на накнаду носиоци права остварују
искључиво посредством организација за колективно управљање овим
субјективним правом.
Узимајући за полазиште постојање три битна момента
остваривања права на накнаду интерпретатора, са једне, и произвођача
фонограма, са друге стране: утврђивање њене вредности, наплату од
корисника и расподелу носиоцима права, имплементација регулаторног
модела у домаћем праву би могла ићи у правцу веће или мање самосталности и флексибилности колективних организација у домену уређења
међусобних, и односа са корисницима.
Први модел подразумева: у првом кораку – усаглашено поступање
организација које колективно остварују права ове две категорије носилаца права – у фази утврђивања нацрта тарифе, која се онда усаглашава са корисницима и као предлог доставља Комисији на мишљење;
давање овлашћења да реализује наплату накнаде од корисника једној од
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две организације – интерпретатора или произвођача фонограма, уз обавезу да део прикупљених средстава, по правилу половину, преда другој
организацији, а по одбитку стварних трошкова; најзад, у фази расподеле, свака од организација би наступала самостално.
По другом моделу, организације за колективно остваривање права
интерпретатора и произвођача фонограма могу закључити споразум о
пословној сарадњи, која би за предмет имала заједничко иступање према корисницима у све три фазе реализације права на накнаду: најпре
њеног утврђивања, у виду заједничке тарифе, затим закључивања споразума и наплате од корисника и најзад фазе расподеле.
Кључне речи: интерпретаторска накнада, јединствена тарифа, корисник интерпретације, организација за колективно
остваривање права интерпретатора.

I Права интерпретатора – између ауторског и
фонограмског концепта
Интерпретација1 јесте духовна, интелектуална људска творевина
која за предмет има аудио и(ли) визуелно тумачење ауторског дела. Тако
ауторско дело представља чврсто материјално језгро, а интерпретација
његов спољни, субјективно конципиран омотач. Први, ауторски елемент, једном дат објективно поставља дело, док је интерпретација
његова флексибилна, променљива, експресивна форма. Интерпретaција
је људска радња којом се личним изражајним могућностима интерпретатора саопштава одређени духовни садржај, односно духовно добро
које настаје личним ангажовањем интерпретатора приликом звучног,
односно визуелног (као и звучно-визуелног) извођења ауторског дела.2
Дело које је предмет интерпретације не мора бити заштићено ауторско
дело.3 Конститутивани елемент интерпретације није њен уметнички карактер, нити било које друго квалитативно својство.
Право интерпретатора, у групи заједно са правом произвођача
фонограма, правом произвођача видеограма, правом произвођача
емисија, правом произвођача базе података и правом издавача4 спада
1
2
3
4

Interpretatio (лат.) – објашњење, тумачење.
Члан 112, став 1 Закона о ауторским и сродним правима, Службени гласник РС, бр.
104/09 (даље: Закон).
Члан 112, став 2 Закона.
За разлику од интерпретатора, остале категорије субјеката – носилаца сродних
права нису духовни ствараоци, већ своја имовинско-правна овлашћења на предмету заштите изводе из чињенице обављања пословне делатности.
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у групу сродних,5 односно суседних6 – са ауторским повезаних права,7
што указује на карактер материјалне изведености из ауторског права,
као и на квази-ауторски концепт заштите.8 Док се у случају ауторског
права тежиште заштите налази се на духовном стваралаштву, сродна
права су усмерена на заштиту комерцијалне компоненте, односне пословне делатности изведене из ауторског дела. Право интерпретатора9
специфично је утолико што се налази „негде између“ креативне и пословне сфере, консеквентно чему оно садржи не само имовинскоправна
овлашћења, као сва друга сродна права, него интерпретатору, аналогно
статусу аутора, признаје и посебна морална овлашћења.
Концепт моралних права интерпретатора сродан је лично-правним
овлашћењима аутора.10 С обзиром да интерпретацију опредељују рад
и стваралачка својства интерпретатора, ова категорија субјеката ужива неотуђиво, лично, морално право које обухвата следећа искључива
овлашћења:11 да му буде признат интерпретаторски статус; да његово
име буде назначено приликом сваког искоришћавања интерпретације
– на сваком примерку снимка, на програму или на други прикладан
начин, осим уколико је то технички немогуће или би било очигледно
нецелисходно;12 да се супротстави измени интерпретације, односно
њеној употреби у измењеном облику, уколико се тиме угрожава његов
уметнички реноме;13 да се супротстави стављању у промет снимка своје
5
6
7

8
9
10

11
12

13
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Термин „сродна“, уместо дотадашњег „суседна“ права уводи TRIPS споразум
(1994).
Термин „суседних права“ у међународнародно право интелектуалне својине доноси Римска конвенција (1961).
Концепт сродних права уведен је Међународном конвенцијом о заштити уметника
извођача, произвођача фонограма и установа за радио-дифузију (Римска конвенција)
1961. године. Као основни извори међународног права интерпретатора данас се
јављају и Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне својине (TRIPS
споразум, 1994) и WIPO Уговор и интерпретацијама и фонограмима (1996).
R. Schulenberg, Legal Aspects of the Music Industry, New York, 2003, стр. 365.
У домаћем праву, право интерпретатора и право проивођача фонограма уживају
заштиту 50 година од дана настанка интерпретације, односно фонограма.
Англосаксонски концепт сродних права готово да не познаје категорију моралних
права интерпретатора, ка ни аутора, која се сматрају неком врстом непрактичне
„ексцентричности“ европске правне традиције. Изузетак постоји у погледу решења
да добијање дозволе коришћења музичког дела не даје право на мењање основне
мелодијске линије и карактера дела (Sec. 115, U.S. Copyright Act).
Члан 114 Закона.
Термин „нецелисходно“ потребно је у овом случају рестриктивно тумачити, како
не би остављао простора за евентуалне злоупотребе и резултирао заобилажењем
обавезе поштовања односног права интерпретатора да његово име буде наведено
приликом сваког искоришћавања интерпретације.
Оцена испуњености услова „угрожавања стваралачког или стручног реномеа“ требало би да буде у делокругу самог интерпретатора.
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интерпретације уколико он садржи техничке недостатке који утичу на
интегритет интерпретације, а тиме и углед интерпретатора; да се супротстави сваком виду искоришћавања своје интерпретације уколико
би тиме могао бити, или бива, угрожен његов углед.
По свом обиму, имовинскоправна овлашћења носилаца сродних права постављена су знатно уже у односу на она која проистичу из ауторског права и усмерена су ка комерцијално и практично
најзначајнијим облицима коришћења предмета заштите.14 Интерпретатори уживају имовинска права за своја извођења, која су снимљена на
фонограм, као и за неснимљена (жива) извођења. Већина имовинскоправних овлашћења интерпретатора је апсолутног, односно исључивог
карактера, док се неискључива имовинскоправна овлашћења односе на
ситуацију секундарног коришћења интерпретације која је снимљена
на издат фонограм.15 Искључива права могу се искоришћавати на три
основна начина: индивидуално, путем заступника или колективним
остваривањем права.
Интерпретатор има искључиво право да другоме дозволи, односно
забрани: бележење своје неснимљене интерпретације16 и умножавање
таквних снимака интерпретације; стављање у промет снимака своје
14
15

16

С. Марковић, Право интелектуалне својине, Београд, 2000, стр. 80.
WIPO Уговор и интерпретацијама и фонограмима, усвојен на конференцији у
Женеви 1996. године, отворен је за приступање сви државама чланицама WIPO
(World Intellectual Property Organization), без обзира да ли су истовремено чи чланице
Римске конвенције (1961); Уговор предвиђа да интерпретатори имају четири врсте
искључивих имовинских права за извођења која су снимљена на фонограм:
– право репродукције, као најзначајније овлашћење интерпретатора у погледу коришћења интерпретације у телесном облику, које подразумева право
давања сагласности за снимање незабележене интерпретације и умножавање
интерпретација забележених на фонограмима, у било ком облику;
– право дистрибуције се односи на овлашћење интерпретатора да дозволи или не
дозволи стављање у промет оригинала и копија фонограма на којима је извођење
забележено, ради њихове даље продаје;
– право чињења доступним забележених интерпретација, односно стављања
нарасполагање јавности, бежичним, кабловским или путем Интернета сваког
извођења заблеженог на фонограму, на начин који омогућава да им публика
може приступити са места и у време које индивидуално одабере;
– право изнајмљивања, које се односи на овлашћење интерпретатора да се сагласи
са комерцијалним давањем у закуп оригинала и копија фонограма.
Када је реч о имовинским правима интерпретатора за неснимљена извођења,
она обухватају три врсте овлашћења: право емитовања, право снимања и право
саопштавања јавности незабележене интерпретације. Право на емитовање представља
основни облик комерцијалног искоришћавања интерпретације. Интерпретатор, за
разлику од аутора, нема искључиво овлашћење на емитовање интерпретације, обзиром да га губи давањем сагласности за снимање своје интерпретације на фонограм.
Овлашћење интерпретатора на емитовање постоји само за ситуације емитовања
уживо.
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интерпретације; давање у закуп снимака своје интерпретације;17 емитовање и јавно саопштавање своје неснимљене интерпретације, осим
уколико се ради о интерпретацији која је већ емитована; интерактивно
чињење доступним интерпретације јавности.
Интерпретатор нема искључиво право на емитовање своје интерпретације која је снимљена и издата на носачу звука, као ни
интерпретације која је са његовом дозволом снимљена на носачу звука
и слике.18
Корисник је обавезан да за искоришћавање искључивих имовинских права интерпретатора претходно прибави дозволу носиоца права, док у случају када носиоци права уживају релативна права, односно
имају право на накнаду, корисник нема обавезу да прибави дозволу за
коришћење интерпретације, већ само да плати одговарајућу накнаду.19
Пренос имовинскоправних овлашћења из интерпретаторског
права реализује се као искључиво уступање, које делује еrga omnes
и стицалац може даље своје стечено право уступати и преносити20
трећим лицима (уз прибављену сагласност изворног носиоца права)
или неискључиво уступање, које не делује еrga omnes и не може бити
уступљено трећем лицу. Лице на које је право примарно пренето интерпретаторским споразумом може га даље уступити трећем лицу уз
сагласност интерпретатора,21 односно и без ње уколико је тако самим
уговором предвиђено. Право чији пренос представља предмет уговора22 мора бити прецизно детерминисано, и то са предметног, садржинског, просторног и временског аспекта. За уговор о интерпретацији
предвиђена је писана форма ad solemnitatem.
17

18
19
20
21
22
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Када је реч о интерпретацији употребљеној у филмском делу, уколико уговором
између интерпретатора и произвођача филмског дела није дургачије предвиђено,
сматраће се да је интерпретатор уступио своје право на давање у закуп снимака
интерпретације.
Наведеном одредбом из члана 116, став 2 преузима се решење из члана 14, став 1
Споразума о трговинским аспектима права интелектуалне својине (TRIPS, 1994).
Види члан 187, став 1 и 4 Закона.
Пренос је потпун и врши се цесијом, као транслативни облик промета имовинскоправних овлашћења.
Члан 118, став 2 Закона.
Битни елементи интерпретатосрског уговора су: имена уговорних страна, опис
интерпретације, име аутора и назив ауторског дела које се интерпретира, начин
коришћења интепретације и висина, начин и рокови исплате накнаде. Факултативни елементи интерпретаторског споразума су и одређење просторног важења уговора, време важења уговора, искључивост права, услови снимања интерпретације,
право на мастер снимак, морална права интерпретатора, именовање продуцента,
права на аудио-визуелно емитовање, спонзорство, рекламирање, виша сила, пословна тајна и др.
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Међународна заштита права интерпретатора23 (као и произвођача
фонограма и организација за емитовање) остварује се у оквирима примене начела националног третмана и третмана најповлашћеније нације, за
права која су предвиђена одговарајућим међународним споразумима.24

II Обавезно колективно остваривање права на
интерпретаторску накнаду
Иако по својој правној природи индивидуално, право интерпретатора у одређеним имовинским аспектима је могуће (оптимално)
остварити само посредним путем, преко посебних удружења за колективну заштиту права. Полазећи од карактеристика категорије корисника интерпретације – њиховог великог броја, са једне, и високог
степена учесталости коришћења, са друге стране, разумљиво је да интерпретатор, баш као и аутор музичког дела, тешко може са сваким од
њих појединачно уговорно уредити правни однос и наплатити ауторску
накнаду по основу јавног извођења музичког дела (Public Performance
Royalities). И vice versa – било би нерационално тражити од корисника
музичких дела, нарочито оних великих (радио и телевизијска предузећа,
организатори концерата и др.), да пре сваког коришћења једног дела
претходно закључе споразум са интерпретатором.
Међусобни уговорни однос носиоца интерпретаторског права и
организације за његово колективно остваривање, полазећи од садржинског аспекта и правне природе, може бити двојак. Прво, носилац права
може организацији поверити само остваривање права на наплату накнаде, када она, на основу уговора о налогу, иступа у своје име, а за
његов рачун, према трећим лицима – корисницима. У другом случају,
однос носиоца сродног права и организације је сложенији и заснован на елементима три одвојена правна посла која резултирају посебним, sui generis уговором. Носилац сродног права уступа организацији
остваривање искључивих имовинских права, са налогом да она према
23

24

Када је реч о интерпретаторима који су страни држављани, њима се личноправна
овлашћења у домаћој земљи признају безусловно, а у домену осталих овлашћења
странац ће се јавити као носилац права уколико је испуњен један од следећих
услова: примењује се међународна конвенција чији је домаћа земља потписник;
реч је о лицу које има пребивалиште у нашој земљи; интерпретација је извршена на територији домаће земље; интерпретација је снимљена на фонограму који
је заштићен по основу закона; неснимљена интерептатција је садржана у емисији
која је заштићена по основу закона.
Види чланове 4–6 Римске конвенције; члан 3, ст. 1 и члан 4, ст. 1, тач. Ц Споразума
о трговинским аспектима права интелектуалне својине и члан 4 WIPO Уговора о
интерпетацијама и фонограмима.
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корисницима иступа у своје име и за његов рачун и закључује споразуме о неискључивом уступању права.25 Правни однос интерпретатора, као носиоца сродног права и организације за његово колективно
остваривање у овом случају подразумева елементе уговора о уступању
искључивих имовинских овлашћења на интерпретацији,26 затим уговора о комисиону, обзиром да организација делује у своје име и за туђ
рачун, као и уговора о налогу, будући да се она за рачун носиоца стара
о закључењу и закључује уговоре са корисницима, предузима потребне
предрадње и прикупља накнаду за коришћење интерпретације и контролише извршавање обавеза корисника интерпретације.27
У домаћем праву, једна од најзначајнијих новина коју уноси
важећи Закон о ауторском и сродним правима28 (даље: Закон) односи
се управо на остваривање права на интерпретаторску накнаду и накнаду произвођача фонограма по основу емитовања и јавног саопштавања
интерпретација забележених на издатим фонограмима, које носиоци
права могу реализовати само посредством организације за колективно
остваривање односног права.29
Ово решење је очекивано и разумљиво, с обзиром на висок степен дисперзије и разноликости корисника интерпретација забележених
на издатим фонограмима, чију употребу носилац права није у практичном смислу у могућности самостално да прати, са једне стране,
нити би било рационално наметати корисницима обавезу закључења
појединачних споразума са свим носиоцима права, са друге стране.
Обавезним остваривањем права на накнаду посредством организације
за колективно остваривање права уноси се значајно виши степен правне сигурности и извесности у сложене односе између носилаца права на
интерпретаторску накнаду и накнаду произвођача фонограма, са једне
стране, и кориснике односих предмета заштите, са друге стране.
Носилац права интерпретатора, односно права произвођача фонограма даје налог организацији за колективно остваривање односног
права да у своје име и за његов рачун наплаћује накнаду од емитовања и
јавног саопштавања интерпретације забележене на издатом фонограму
од корисника.30
25
26

27
28
29
30
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Члан 153, став 2 Закона.
Разлог лежи у остваривању начела економичности и ефикасности заштите, а повезан је са монополским положајем организације у већини савремених система заштите сродних права.
С. Марковић, нав. дело, стр. 240.
Закон о ауторским и сродним правима, Службени гласник РС, бр. 104/09.
Види чл. 115, став 1 и члан 127, став 2 Закона.
Члан 153, став 3 Закона.
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III Обједињено убирање интерпретаторске накнаде и
накнаде произвођача фонограма од корисника
Право интерпрататора и право произвођача фонограма међусобно
стоје у односу директне међузависности, који се конституише тренутком снимања фонограма и надаље ће правни положај и економски интерес ове две категорије субјеката бити блиско повезани.31
Право на накнаду представља најзначајније имовинско право интерпретатора, односно носиоца права интерпретатора. Интерпретатор је
овлашћен да потражује накнаду за три облика коришћења интерпретације која је снимљена на издат фонограми: емитовање и реемитовање
интерпретације са издатог снимка на носачу звука, јавно саопштавање
интерпретације која се емитује са издатог снимка на носачу звука и
јавно саопштавање са издатог снимка на носачу звука.32 Овлашћење на
потраживање накнаде за јавно саопштавање интерпретације, односно
фонограма који се емитује јесте поље неискључивих овлашћења на коме
се права интерпретатора и произвођача фонограма преклапају.33
Римска конвенција врло уско поставља систем заштите права репродуктивних уметника, у односу на оне предвиђене за произвођаче фонограма34 и радио-дифузне организације као носиоце сродних права.35
Уговор о интерпретацијама и фонограмима – интерпретаторима, односно репродуктивним уметницима, као и произвођачима фонограма
31

32
33

34
35

Када је реч о имовинскоправним овлашћењима, произвођачи фонограма имају
право да дозволе или забране директно или индиректно репродуковање својих
фонограма, док интерпретатори, у односу на снимке свог извођења на фонограму,
имају право да спрече снимање неснимљених извођења и репродуковање таквих
снимака, као и бежично емитовање и јавно преношење извођења уживо, уколико
за то нису дали одговарајућу дозволу; види члан 14, ст. 1 и ст. 2 Споразума о трговинским аспектима права интелектуалне својине.
Види члан 117, став 1 Закона.
WIPO Уговором о интерпретацијама и фонограмима земље чланице су се обавезале на давање националног третмана, с тим да је Уговором установљено минимално
право интерпретатора и произвођача фонограма на појединачну правичну накнаду.
Произвођачима фонограма гарантује се искључиво субјективно право да дозволе
или не дозволе умножавање фонограма.
Ово стога што се не установљава, на непосредан начин, корпус искључивих минималних права интерпретатора, већ им се само даје могућност да забране да се
без њихове сагласности врше: емитовање и други видови јавног саопштавања још
увек неемитоване или неснимљене интерпретације; снимање његове неснимљене
интерпретације; умножавање снимљене интерпретације. WIPO Уговор о интерпретацијама и фонограмима доноси значајно унапређење међународне заштите интерпретаторског права, усклађивањем њених облика са савременим информационим
и дигиталним технологијама; посебан значај има у домену Интернет оглашавања и
електронске трговине.
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гарантује, као релативно минимално право – право на на појединачну
правичну накнаду за директно или индиректно коришћење фонограма
који су објављени у комерцијалне сврхе, као и за емитовање, односно сваки други вид јавног саопштавања интерпетације.36 У односу на Римску
конвенцију, новина се односи на проширење појма јавног саопштавања,
а подразумева сваки вид саопштавања који појединцу омогућава приступ интерпретацији у време и на месту које он одабере.
У домаћем легислативном амбијенту, права на накнаду интерпретатора и произвођача фонограма су уско повезана, у мери да се говори о постојању јединствене накнаде, с обзиром на заједнички основ из
кога је ово имовинско овлашћење изведено и који подразумева: секундарно коришћење фонограма на коме је забележена интерпретација, са
једне стране, и исту категорију корисника фонограма, односно интерпретације, са друге стране.
Посматрано са аспекта корисника, више сродних и повезаних обавеза на исплату накнаде, по различитим правним основама, сублимира
се у јединствену обавезу и зато је, из угла његове позиције као дужника, реч о јединственој накнади. Међутим, суштински и материјалноправно гледано, постоје две посебне накнаде, на које право полажу две
категорије субјеката: интерпретатори и произвођачи фонограма.
Корисник интерпретације забележене на фонограму има обавезу да исплати правичну накнаду по основу њеног емитовања, или било
ког другог вида саопштавања јавности, на један од следећа три начина:
уметницима извођачима и произвођачима фонограма одвојено, само
интерпретаторима или само произвођачима фонограма.37 Када је реч о
расподели једнократне правичне накнаде наплаћене од корисника, националним законодавствима38 се оставља могућност да пропишу усло36
37
38
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Члан 15, ст. 1 WIPO Уговора о интерпретацијама и фонограмима (Службени лист
СРЈ, бр. 13/2002).
Члан 12 Римске конвенције.
Полазећи од решења из члана 12 Римске конвенције, легислативна решења
развијених ауторско-правних система су различита, али се као поље преклапања
може издвојити одвојеност интерпретаторске накнаде и накнаде произвођача фонограма, у материјално-правном смислу, које се, у циљу заштите интереса корисника,
наплаћују као јединствена накнада. Швајцарско право примарно штити категорију
интерпретатора и предвиђа да он има право на накнаду, уколико се комерцијални
фонограми и видеограми јавно емитују, реемитују путем кабла или саопштавају
јавности; произвођач фонограма, који се користи на горе наведене начине, може
потраживати примеран удео у накнади која припада интерпретатору и у том
случају прописано је обавезно колективно управљање сродним правима. Француско право предвија да право на накнаду за секундарно коришћење фонограма припада извођачима и произвођачима фонограма; накнада се обрачунава у проценту
од прихода или паушално и дели између извођача и произвођача фонограма у одно-
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ве по којима ће се реализовати, у случају недостатка споразума између
заинтересованих страна.39
Новим законодавним решењем из 2009. године, које се односи на обједињено убирање од корисника интерпретаторске, и накнаде
произвођача фонограма – као јединствене накнаде, за рачун интерпретатора и произвођача фонограма – разрешава се у пословној пракси настала спорна ситуација у односу између носилаца права интерпретатора и произвођача фонограма у погледу остваривања права на удео
у накнади по основу емитвања и јавног саопштавања интерпретација
забележених на издатим фонограмима.40 Наиме, претходно важећим законским решењем из 2004. године био је установљен модел јединственог
остваривања права на накнаду за комерцијално саопштавање интерпретације са фонограма од стране једне категорије субјеката, и то
произвођача фонограма; постојала је претпоставка индиректног остваривања права интерпретатора, конституисањем облигационог односа
интерпретатора и произвођача фонограма, а не директно интерпретатора и корисника, до чије реализације у пословној пракси, међутим, никада није дошло.

39

40

су пола-пола. Финско право одређује да право на правичну накнаду за секундарно
коришћење фонограма припада интерпретаторима и произвођачима фонограма, с
тим да се може остваривати искључиво преко колективних организација. Интерпретатори и произвођачи фонограма у Белгији имају право на правичну накнаду
за секундарну употребу интерпретација снимљених на фонограме, односно фонограма; накнаду убиру је јединствена и дели се између колективних организација
у односу пола-пола. Чешко право утврђује право интерпретатора на накнаду за
секундарну употребу интерпретације снимљене на фонограм, које се може остваривати искључиво преко колективне организације интерпретатора.
У водичу кроз Римску конвенцију (Guide de la Convention de Rome, OMPI 1981),
који је издала Светска организација за заштиту интелектуалне својине (WIPO),
одредбе члана 12 се тумаче на следећи начин: „Он даје државама потписницама три
могућности када је фонограм издат у комерцијалне сврхе и када се репродукција тог
фонограма користи непосредно за радиодифузију или било какво саопштавање фонограма јавности: i) да да право на убирање накнаде само уметницима извођачима,
ii) да то право само произвођачима фонограма, iii) да да то право и једнима и другима. У сваком случају, накнада мора бити јединствена и расподељена заинтересованим странама.“
Ситуација је значајно другачија када је реч о овлашћењу интерпретатора на
потраживање накнаде за емитовање интерпретације која је снимљена на видеограм, с обзиром да оно није стандардизовано аналогно овлашћењу у погледу
интерпретације снимљене на фонограм. Ово стога што Римска конвенција предвиђа
да установљена права репродуктивног уметника у погледу могућности да забрани
да се без његове сагласности врше емитовање и јавно саопштавање неемитоване,
односно неснимљнене интерпретације, снимање неснимљене интерпретације и
умножавање снимљене интерпретације – престају у тренутку када он да сагластност да се интерпетација унесе у видеограм, који представља снимак слике, са или
без звука.
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Важећи легислативни модел наплате јединствене накнаде по
основу емитовања и јавног саопштавања интерпретација забележених
на издатим фонограмима детаљно и фазно уређује поступак убирања
интерпретаторске и накнаде произвођача фонограма од корисника у
виду јединствене накнаде, полазећи од приниципа равноправности обе
категорије носилаца сродних права – као основног. Прецизно се утврђује
како се именује субјект који ће вршити наплату јединствене накнаде,
начин како се утврђује висина накнаде и, најзад, услови расподеле.
Законом је прописано обавезно остваривање право на накнаду
од емитовања и јавног саопштавања фонограма и на њима забележених
интерпретација посредством организација за колективно остваривање
односних сродних права, с тим да наплату јединствене накнаде врши
једна од организација, коју законодавац, за разлику од претходно
важеће регулативе, не одређује, већ оставља организацији за колективно остваривање права интерпретатора и организацији за колективно
остваривање произвођача фонограма да вршиоца наплате споразумно одреде,41 и уреде сва пратећа питања стратешке сарадње у домену
убирања и дистрибуције накнаде. Споразумом између две организације
треба да буде утврђен и износ трошкова наплате јединствене накнаде, са једне стране, као и учесталост преноса дела јединствене накнаде
организацији која не врши наплату, са друге стране. Изузетно, у случају
да не остваре своје законско овлашћење и међусобне односе споразумно, и у заједничком интересу, утврде, организацију која има вршити
убирање јединствене накнаде за рачун обе стране именује Влада РС.
Организацији која буде одређена да убира јединствену накнаду
од корисника признају се трошкови, на начин и у висини како то буде
утврђено споразумом са другом организацијом. Изузетно, уколико споразумом ово питање не буде уређено, узеће се у обзир износ реалних
трошкова, али до границе од 10% вредности од износа убране накнаде.
Организација која је од корисника наплатила накнаду, по одбитку
договорерног износа трошкова има обавезу да другој организацији преда уговорени припадајући износ са којим она учествује у јединственој
накнади, по основу интерпретаторске, односно накнаде произвођача
фонограма. Уколико споразумом удео у јединственој накнади није уговорен, постоји законска обавеза да се другој организацији, по одбитку
трошкова, пренесе половина убраних средстава.
Када је реч о динамици преноса наплаћених средстава од корисника по основу јединствене накнаде, пожељно је утврдити га споразумом између организација, али уколико то није случај, пренос се има
извршити у најкраћем року по наплати, а најмање једном у три месе41
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ца. При томе, организација која врши наплату јединствене накнаде
нема право да приступи расподели свог дела средстава све док уговорени, односно законом одређени део убране накнаде не пренесе другој
организацији.42
Најзад, обавеза је организације која убира јединствену накнаду
да другој организацији пренесе целокупну документацију са подацима
о искоришћавању фонограма и на њима забележених интерпретација,
добијених од корисника, у року од 30 дана од дана преноса средстава по
основу припадајућег – уговореног, односно законом прописаног – удела
у јединственој накнади, уколико другачије организације нису предвиделе споразумом о сарадњи.

IV Јединствена тарифа за остваривање
права на накнаду од емитовaња и јавног саопштавања
интерпретације забележене на издатом фонограму
Правни однос носилаца права – интерпретатора и произвођача
фонограма у погледу права на накнаду за емитовање и јавно саопштавање може бити уређен на различите начине, полазећи од заједничког, неискључивог овлашћења на појединачну правичну накнаду
за директно или индиректно коришћење фонограма, који су издати
у комерцијалне сврхе43 за емитовање или било који други вид јавног
саопштавања.44 Интерпретатори и произвођачи фонограма се јављају
као повериоци у односу на кориснике интерпретације снимљене на
фонограм. Потраживање према корисницима они могу реализовати
одвојено, или то може учинити једна од ове две категорије субјеката, с
тим да се тада конституише његова обавеза да другом повериоцу пренесе одређени део накнаде.
Најзначајније питање у правном односу носилаца интерпретаторског права и права произвођача фонограма, односно колективних организација преко којих они своја права остварују, и корисника
интерпретација забележених на издатим фонограмима – односи се на
утврђивање висине накнаде по основу емитовања и јавног саопштавања
и начин њеног убирања.
Најозбиљнија примедба која је у пословној пракси стављана на
рачун решења Закона о ауторском и сродним правима из 2004. годи42
43

44

Види: члан 127, став 7 Закона.
Фонограми се сматрају објављеним у комерцијалне сврхе уколико су јавности доступни жичним или бежичним путем, на начин да им публика може приступити
са места и у време које индивидуално одабере.
Члан 15, ст. 1 WIPO Уговора о интерпретацијама и фонограмима.
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не током његовог петогодишњег важења односила се на једнострано
утврђивање тарифе накнада, без консултација и преговора са корисницима интерпретација забележених на издатим фонограмима. Стога,
једна од најзначајнијих новина коју доноси нов Закон о ауторском и
сродним правима односи се управо на начин утврђивања тарифе накнада од емитовања и јавног саопштавања фонограма и на њима забележених интерпретација.
Тарифа накнада утврђује се након спровођења преговора45 између
организације за колективно остваривање ауторског права, са једне,
односно организација за колективно остваривање сродних права: интерпретатора и произвођача фонограма, са друге стране и репрезентативних удружења корисника. Законодавац оставља широк простор преговарачима за одређивање тарифа за поједине видове искоришћавања
ауторских дела и предмета сродних права, наводећи принцип сразмерности као битан, при чему се однос тарифа поводом истовременог
искоришћавања ауторског дела и предмета сродних права утврђује
сходно уобичајеним стандардима међународне праксе.46
Споразум о јединственој тарифи који закључују организације
за колективно остваривање права интерпретатора и произвођача фонограма, са једне, и корисник, односно удружење корисника, са друге
стране, закључује се у писаној форми, јавно објављује и ступа на снагу осам дана од дана објаве. Као обавезни елеметни споразума јављају
се: износ накнаде за искоришћавање интерпретација забележених на
издатом фонограму, режим убирања накнаде, околности због којих се
утврђена висина накнаде повећава или смањује и услови за коришћење
интерпретација забележених на издатом фонограму, са репертоара
организација за колективно остваривање права.47
У случају да преговори организација за колективно остваривање
права и корисника резултирају неуспехом, Закон по први пут у домаћој
пословној пракси установљава надлежност независног стручног
тела – Комисије за ауторско и сродна права,48 као ad hoc арбитраже
која даје мишљење о предлогу тарифе који је утврдио управни одбор
45

46
47
48
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Јавни позив на преговоре индивидуалним корисницима и репрезентативним
удружењима корисника објављују организације за колективно остваривање права
интерпретатора и произвођача фонограма, у року од 60 дана од дана ступања на
снагу Закона.
Члан 172, став 2 Закона.
Види: члан 175 Закона.
Комисија за ауторско и сродна права има законско овлашћење да даје мишљење о
предлогу тарифе који доставе организације за колективно остваривање ауторског,
односно сродних права. Комисија има пет чланова, који се бирају из редова експерата за односну област, а именује их Влада РС на период од четири године.
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организације за колективно остваривање права. Тарифа би требало да
представља израз уравнотежених интереса носилаца права и корисника интерпретације забележене на издатом фонограму, који се утврђује
кроз преговоре обе заинтересоване стране, а у ситуацијама када то
није могуће, оцену предлога тарифе са аспекта усаглашености са позитивним прописима, међународним стандардима и начелом правичности даје Комисија за ауторско и сродна права.49 Мишљење комисије
у коме је дато образложење неслагања са поједним одредбама предлога тарифе, представља истовремено сугестију за даљи ток преговора
између организација за колективно остваривање права и корисника
интерпретација забележених на издатим фонограмима, односно за нов
предлог тарифе који ће доставити управни одбор организације у случају
да преговори са корисником, односно репрезентативним удружењем
корисника не резултирају закључивањем и објављивањем споразума.
Корисници имају обавезу да организацију за колективно остваривање права обавештавају континуирано, у месечној динамици, о називу предмета заштите, учесталости, односно обиму искоришћавања и
другим подацима који су релевантни за обрачун накнаде која се према објављеној тарифи плаћа. За обавезе корисника у погледу плаћања
интерпретаторске накнаде и накнаде за произвођаче фонограма, као
и ауторске накнаде, солидарно одговарају: лице које користи предмет заштите, власник и закупац простора у коме је предмет заштите
коришћен и организатор активности у којој је дошло до коришћења
предмета заштите.50
Када је реч о одређивању јединствене тарифе за остваривање права
на интерпретаторску накнаду51 и накнаду произвођача фонограма,52 која
претпоставља правни однос организација за колективно остваривање
односних сродних права и корисника интерпретације забележених на издатим фонограмима, као претходно питање јавља се уређење међусобног
односа организације за колективно остваривање права интерпретатора
и организације за колективно остваривање права произвођача фонограма.
У првом сегменту, организације за колективно остваривање права интерпретатора и произвођача фонограма договарају се о предлогу
заједничке, јединствене тарифе за употребу интерпретација забележених на емитованим фонограмима. У другом кораку, ове две организације
49
50
51
52

Уз позитивно мишљење Комисије за ауторско и сродна права, тарифа накнада се
јавно објављује и ступа на снагу.
Члан 187, став 7 Закона.
Члан 117 Закона.
Члан 127 Закона.

575

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА

Право и привреда

заједнички иницирају преговоре о јединственој тарифи са корисницима, објављивањем јавног позива репрезентативним удружењима корисника, односно индивидуалним корисницима.53
Преговори се воде са корисницима који су за то изразили пословни интерес, и у случају њиховог успешног исхода, јединствена тарифа се
јавно објављује и ступа на снагу осмог дана од дана објаве. У ситуацији
да споразум између две стране не буде постигнут у року од 60 дана од
дана када је објављен јавни позив, предлог јединствене тарифе утврђују
управни одбори организације за колективно остваривање права интерпретатора и колективне организације за колективно остваривање права
произвођача фонограма, који се онда доставља Комисији за ауторско и
сродна права на мишљење. Уколико организације у року од 90 дана од
дана објављивања јавног позива корисницима на преговоре не поднесу
Комисији за ауторско и сродна права захтев да добијање мишљења о
предлогу јединствене тарифе, њу ће Комисија самостално утврдити.54

V Уместо закључка
Наплата интерпретаторске накнаде и накнаде за произвођаче фонограма остварује се обједињено и посредством организација за колективно остваривање права, и на тај начин штите се како интереси носилаца сродних права – првенствено у домену ефикасности наплате, тако
и интереси корисника – којима се омогућава да своје законске обавезе
реализују на што једноставнији начин. Са аспекта корисника, о чијем
положају и правној заштити се посебно мора водити рачуна с обзиром
на постојање већег броја поверилаца за исти предмет заштите, реч је о
законској обавези на исплату јединствене накнаде по основу коришћења
интерпретације (емитовањем, односно јавним саопштавањем).
Најзначајније новине које доноси Закон о ауторском и сродним
правима из 2009. године односе се на сегмент колективног остваривања
права интерпретатора и права произвођача фонограма.
Најпре, у домену остваривања права на накнаду од емитовања и
јавног саопштавања интерпретација забележених на издатим фонограмима, као обавезан модел уводи се посредовање организација за колективно остваривање права, које у своје име и за рачун носилаца права
убирају накнаду од корисника.
Са аспекта носилаца две категорије сродних права: права интерпретатора и права произвођача фонограма, битна новина односи се на
53

54
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Постоји позитивна законска претпоставка да се установе јавног радио-дифузног
сервиса јављају као индивидуални корисници са којима се воде преговори,
закључује и објављује тарифни споразум (чл. 175, став 3 Закона).
Члан 178, став 6 Закона.
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равноправни третман обе категорије субјеката и давње могућности да
самостално и споразумно утврде међусобне односе, пре свега у домену
наплате јединствене накнаде од корисника. У случају да до споразумног
уређења односа организација за колективно остваривање права интерпретатора и произвођача фонограма у прописаним роковима не дође,
закон прецизно утврђује решења за различите сегменте остваривања
права на јединствену накнаду.
Најзначајнији сегмент у правном односу организације за колективно остваривање права и корисника јесте накнада – њена висина и
начин примене тарифе. У случају да споразум о овом питању не буде постигнут, у пословну праксу се у функцији арбитраже по први пут уводи
независан стручни орган, који давањем свог мишљења усмерава стране
у даљим преговорима, односо креира текст тарифе сходно начелу правичности и равномерне заштите интереса носилаца права и корисника
интерпретација забележених на издатим фонограмима.
Најзад, значајна новина, посебно са аспекта корисника, односи
се на обавезност преговора о висини накнаде, односно тарифи између
организација за колективно остваривање права и индивидуалних,
или удружења корисника. За разлику од претходно важећег законског
решења по коме је колективна организација једнострано утврђивала
висину накнада, тарифа се сходно позитивним прописима доноси споразумом између организације за колективно остваривање права и репрезентативног удружења корисника, након спроведених преговора.
Contractus ex conventione legem accipiunt, et consensus tollit errorem.55

Sanja GRAIĆ-STEPANOVIĆ, PhD
Associate Profesor, University of Belgrade Faculty for Political Science

INTERPRETER COMPENSATION ON THE BASIS OF
SECONDARY USAGE OF PHONOGRAM ON WHICH
INTERPRETATION WAS RECODED
Summary
Compensation is collected on the basis of secondary usage of phonogram
on which interpretation was recorded and it has two characteristics: in regard
55

Сагласност воља уговорних страна даје уговору снагу закона, и отклања неспоразуме (Sec. Ulpianus – D. 50,16,19; 2,1,15).
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to determination of its value, it has to be just, both towards users and holders
of rights; in regard to collection from the users, it is united. Holders of the rights
realize their right to compensation exclusively through organisations for collective management of this subjective right.
Taking for a starting point existence of three essential moments of realization of right to compensation of intepreters on one hand, and of phonogram
producer, on the other: determination of compensation amount, its collection
from users and apportionment to right holders, implementation of regulatory
model in domestic law could go in the direction of higher or lower independence
and flexibility of collective organizations in domain of regulation of mutual relationships and regulations of relationships with users.
The first model assumes: in the first step, agreed acting of organizations,
which collectively realize the rights of these two categories of right holders in
the phase of determination of draft of tariff, which is then being agreed upon
by users and as proposal it is sent to Committee for oppinion; giving an authorization to realize collection of compensation from user to one out of two
organizations, i.e. iterpreters or phonogram producers, along with obligation
that portion of collected revenues, as a rule of thumb, a half of them, and after
deduction of real costs, hands over to another organization; finally, in the phase
of appropriation, each organization would act independently.
According to the second model, organizations for collective realization of
both interpreters’ rights and phonogram producers’ rights may enter into agreement about business cooperation, which, as its subject, would have joint acting
towards users in all three phases of realization of the right to compensation: first
of all, determination of the same, in the form of common tariff, then conclusion
of agreement and collection from users and at the last phase of appropriation.
Key words:
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interpreter compensation, united tariff, the user of interpretation, organization for collective realization of the interpreter’s
rights.

др Душан ПОПОВИЋ
доцент Правног факултета Универзитета у Београду

ПОВРЕДА АУТОРСКОГ ПРАВА И СРОДНИХ
ПРАВА НА ИНТЕРНЕТУ: ПРЕИСПИТИВАЊЕ
УЛОГЕ ПОСРЕДНИКА*
Резиме
Посредници, како Интернет провајдери тако и пружаоци хостинг
услуга, имају кључну улогу у саопштавању ауторских дела на Интернету. У већини упоредноправних система посредници неће одговарати
за повреду ауторског и сродних права на Интернету под условом да у
њој нису активно учествовали. Ипак, последњих година примећује се
значајна промена у режиму одговорности посредника: права Француске
и Републике Кореје, на пример, намећу посредницима обавезе чињења,
док се према корисницима Интернета који повреде ауторско или сродна права примењује тзв. правило троструког удара. Аутор анализира
промене у режиму одговорности посредника како на нивоу националних
ауторскоправних прописа и судске праксе, тако и на међународном нивоу где се тренутно преговара о закључењу споразума о борби против
пиратерије.
Кључне речи: интелектуална својина, ауторскo правo, сродна права,
Интернет, посредници.

*

Овај чланак је 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)“.
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I Уводне напомене
Приликом пласирања садржаја на Интернету помоћ посредника
је неопходна. Они омогућавају комуникацију између индивидуалних
корисника Интернета који пласирају одређени садржај, с једне стране, и веб-сајтова или других индивидуалних корисника који примају
послати садржај, с друге стране. Посредници (енг. intermediaries) могу
бити обични пружаоци услуге повезивања на Интернет мрежу (енг.
connectivity providers) или пружаоци хостинг услуга1 (енг. content hosts).
Њихова улога у повреди ауторског и сродних права на Интернету биће
предмет овог рада. Наиме, последњих година примећује се промена у
режиму одговорности посредника за повреду ауторског и сродних права онлајн: да не би одговарали за повреду коју је учинио неки од корисника њихових услуга, од посредника се више не очекује само да се
пасивно понашају, већ се све више стандард њиховог понашања помера
ка активно-превентивном понашању. Данас је, дакле, све више правних
система који посредницима намећу обавезе чињења. Чини се да је до
ове промене дошло услед све већег преклапања интереса титулара ауторског и сродних права која су предмет повреде на Интернету и интереса самих посредника.

II Важећи правни режим одговорности посредника
У већини упоредноправних система, посредници неће одговарати за повреду ауторског и сродних права на делима која су била предмет преноса или чувања на Интернету уколико су се понашали пасивно
односно неутрално.2 Овакав режим важи за оба типа посредника, како
за обичне преносиоце садржаја на Интернет мрежи, тако и за пружаоце хостинг услуга. Посредницима се не намеће обавеза општег надзора над садржајем који преносе или чувају, нити се од њих очекује да
предузимају мере спречавања повреде ауторског и сродних права, уко1

2
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Увидом у литературу из области информационих технологија на српском језику,
аутор је дошао до сазнања да се енглеска реч host не преводи, већ се користи у
изворном облику. С обзиром на распрострањеност и вишегодишњу употребу ове
речи у стручној литератури, као и на чињеницу да одговарајући превод на српски
језик („домаћин“) звучи неприкладно, аутор пристаје, иако нерадо, да и сам користи енглески термин као српски.
Европска унија, Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market, § 13(е); САД, Digital Millennium Copyright Act, 1998, 17 U.S.C. § 512 (2006); Француска, Loi nº 2004–575 pour
la confiance dans l’économie numérique, § 6; Велика Британија, Electronic Commerce
Regulations, 2002, S.I. 2002/2013, § 17–19.
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лико је дело које преносе или чувају предмет ауторскоправне заштите. У важећем правном режиму, од посредника се захтева да реагују тек
када буду обавештени о могућој повреди ауторског и сродних права.
Због тога се он најчешће означава као пасивно-реактивни режим.

1. Пренос и привремене копије
Улога посредника у радњама повреде ауторског и сродних права
онлајн може бити различита. Они по правилу не одговарају за повреду у случају када су деловали као пуки преносиоци сигнала, тј. када су
пружали услугу привремене Интернет комуникације. Ипак, таква привремена комуникација мора испунити одређене услове, који су слично формулисани у упоредном праву. Посредник, најпре, не сме бити
иницијатор преноса. Пренос сигнала мора се обавити аутоматски, тако
да посредник нема могућност избора садржаја који се сигналом преноси. Посредник не сме имати утицаја на одабир примаоца (адресата)
пошиљке. Посредник не сме ни на који начин мењати садржај који се
сигналом преноси. Најзад, привремене копије, које се праве током преноса, не смеју бити доступне јавности и могу се чувати у разумном
року.3
Управо привремене копије (енг. cashing) могу покренути одређена
питања релевантна за ауторско право. Наиме, приликом сваког преноса, на серверима преносилаца стварају се привремене копије података.
Када неки други корисник Интернета жели да приступи делу које је већ
било предмет преноса, подаци ће бити „повучени“ или из оригиналног извора или, чешће, из привремене копије на серверу преносиоца.
Корисник заправо не зна одакле стижу тражени подаци. Привремене
копије, јасно је, убрзавају пренос података смањујући обим фреквенције
коју електрични сигнал заузима током преноса.4 Међутим, поставља
се питање да ли стварањем привремених копија и њиховим каснијим
коришћењем и посредници учествују у повреди ауторских права. Одговор је негативан, под одређеним условима. Најпре, посредници не смеју
мењати податке који су привремено копирани на њихове сервере. Потом, они морају ограничити приступ копираним подацима уколико је
то била интенција иницијатора преноса. Најзад, посредници морају обрисати копије података чим сазнају да се њима повређује ауторско право или сродна права.5 Дакле, посредници неће одговарати за повреду
ауторског и сродних права због стварања привремених копија, уколи3
4
5

Ibid.
Детаљније: www.computer-dictionary-online.org.
Видети нпр. САД, Digital Millennium Copyright Act, 1998, 17 U.S.C. § 512 (2006).
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ко су се понашали пасивно, односно уколико су уклонили привремену
копију чим су сазнали за повреду ауторског и сродних права.

2. Хостинг услуге
Од пуког преноса података и стварања привремених копија, из
угла ауторског права много је важнији други облик посредовања у
саопштавању дела на Интернету – пружање хостинг услуга. Једноставно
речено, хостинг услуге састоје се у стављању на располагање трећим лицима простора на Интернету, тј. на серверима којима се приступа са
светске мреже. У већини случајева није реч о закупу већ о уступању
простора без накнаде. На хостинг сајтовима тако је могуће поставити фотографије, музичке или видео записе. Такви сајтови уједно
су и најпосећенији на светској мрежи: Facebook, YouTube, MySpace,
DailyMotion... Садржај који се чува на хостинг сајтовима се најчешће
означава као тзв. садржај који стварају корисници (енг. user generated
content),6 међутим у огромној већини случајева реч је о неовлашћеном
коришћењу туђих дела која су предмет ауторскоправне заштите. У
важећем упоредноправном режиму, пружалац хостинг услуга биће одговоран за повреду ауторског и сродних права под три услова: а) уколико је знао за радњу повреде ауторског и сродних права; б) уколико је накнадно био обавештен о повреди ауторског и сродних права; в) уколико
је остварио финансијску корист од повреде ауторског и сродних права.

а) Свест о повреди
Пружалац хостинг услуге неће бити одговоран за повреду ауторског и сродних права уколико није знао да је на његовом серверу
незаконито сачувана копија ауторског дела. При томе није неопходно да пружалац хостинг услуге буде недвосмислено обавештен о повреди; довољно је да саме чињенице или околности случаја указују
на повреду.7 Поред тога, пружалац хостинг услуге који у доброј вери
уклони похрањену копију, уверен да је посреди повреда ауторског права
трећег лица, није дужан да накнади штету кориснику који је ту, грешком уклоњену, копију првобитно сачувао на серверу хоста.
6

7
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По правилу, садржај који стварају корисници би требало да представља резултат одређеног креативног напора, као и да буде створен ван уобичајених професионалних канала. Нажалост, хостинг сајтови, који би по дефиницији требало да
чувају само овакав садржај, често чувају неовлашћено прибављене копије ауторских дела.
Европска унија, Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market, § 14; САД, Digital Millennium Copyright Act, 1998, 17 U.S.C. § 512 (2006).
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б) Накнадно обавештење о повреди
Пружалац хостинг услуге који је обавештен о повреди ауторског
и сродних права дужан је да одмах уклони то дело или да му онемогући
приступ.8 Као што смо раније видели, исту обавезу у односу на привремене копије имају посредници који буду обавештени да је дошло до
повреде ауторског права или сродних права трећег лица. Има држава у
којима пружалац хостинг услуге није дужан да одмах уклони или блокира спорно дело, већ то чини након што о нотификацији титулара права обавести лице које је постављајући дело на хостинг сајту наводно
повредило то право. Такав је случај у Јапану, на пример, где пружалац
хостинг услуге не може уклонити копију дела нити му блокирати приступ док не истекне рок од седам дана за одговор лица које је наводно
повредило ауторско или сродно право.9
Поврх тога, ауторско право САД познаје правило по коме се лица
која лажно пријаве да је неки корисник хостинг услуге повредио ауторско или сродно право могу новчано казнити.10 Директива Европске
уније не прописује санкције за лажно пријављивање, али то не спречава
државе чланице да санкције предвиде националним прописима.

в) Финансијска корист од повреде
Америчко ауторско право познаје и трећи услов који пружаоци
хостинг услуга морају да испуне како не би одговарали за повреду ауторског или сродног права: они не смеју имати непосредну или посредну финансијску корист од повреде.11 Појам финансијске користи у овом
контексту још увек није прецизно одређен у судској пракси, али јасно
је да би продаја огласног простора (банера) на страници хостинг сајта
на коме се налази спорно дело требало да испуњава тај услов. Као што
ћемо видети у наставку овог рада, и у Европи је критеријум финансијске
користи узиман у обзир у судским поступцима вођеним због повреде
ауторског права и сродних права онлајн.

8
9

10
11

Ibid.
Јапан, Law Concerning Limitation of Damages to Specific Telecommunications Service Provider and Disclosure of Sender Information, § 3 (2001). За коментар Закона видети:
Okamura Hishamichi, „Liability of Internet Service Providers“, стр. 14, доступно на
адреси: www.softic.or.jp/symposium/open_materials/10th/.../okamura-en.pdf (стање 15.
јануара 2010. год.).
САД, Digital Millennium Copyright Act, 1998, 17 U.S.C. § 512 (2006).
Ibid.
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III Преиспитивање улоге посредника
Последњих неколико година све чешће се преиспитује улога посредника у повреди ауторског и сродних права на Интернету. Правило пасивног-реактивног понашања чини се да није више довољно за
искључење одговорности посредника при кршењу ауторског и сродних права онлајн. Судска пракса, али и ауторскоправни прописи у
појединим државама, све чешће намећу обавезу чињења, тј. од посредника се очекује да активно надзиру и управљају хостинг сајтовима како
не би одговарали за повреду коју су корисници њихових услуга учинили. Приметан је и све већи ангажман посредника у превентивним
акцијама.12 Најзад, у току су преговори о закључивању међународног
уговора којим би био измењен важећи правни режим одговорности посредника.

1. Национални прописи
Владе појединих држава су најпре иницирале или посредовале у закључивању споразума удружења посредника, с једне стране, и
филмске и музичке индустрије, с друге стране, да би потом неке од њих
предложиле измене постојећих прописа у области ауторског и сродних
права. Најбољи представник овог тренда у Европи је Француска, чији
председник је 2007. године иницирао закључивање тзв. Јелисејских споразума о развоју и заштити креативних дела и културних програма на
новим мрежама.13 Јелисејским споразумима утврђен је план о оснивању
посебног тела надлежног за заштиту ауторског права на Интернету,
које би могло да изриче санкције прекршиоцима закона. Као најстрожа
санкција могла би бити изречена мера суспензије или чак укидања Интернет налога. Представници музичке и филмске индустрије су, као свој
12

13

584

У Великој Британији, на пример, један од највећих Интернет провајдера Virgin
Media спровео је 2008. године акцију обавештавања корисника за које се сумњало
да су учествовали у размени незаконито прибављених примерака музичких и видео записа и рачунарских програма о последицама таквог понашања. У акцији
спроведеној у сарадњи са Британским дискографским удружењем, Интернет
провајдер је упозорио кориснике да повреда ауторског и сродних права на Интернету може довести до укидања њихових корисничких налога. У 2009. години,
овај британски провајдер почео је да користи нови, напредни програм којим се
откривају корисници који размењују незаконито прибављене примерке музичких
и видео записа и рачунарских програма. Детаљније на адреси: http://www.computing.
co.uk/computing/news/2254019/virgin-media-rollout-copyright.
Accords de l’Elysée pour le développement et la protection des oeuvres et des programmes
culturels sur les nouveaux réseaux. Текст споразума је доступан на сајту француског
Министарства културе: www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/.../accordselysee.
pdf.
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уступак посредницима, заузврат пристали да смање временски интервал
између биоскопског приказивања филмова односно концертних турнеја,
с једне стране, и пуштања у продају ДВД издања филмова односно концерата, с друге стране. Јелисејски споразуми нису, међутим, наишли на
одобравање организација за заштиту људских права, које су оштро критиковале меру суспензије и меру укидања Интернет налога, наводећи
да су несразмерне причињеној штети. После притиска организација за
заштиту људских права, медија и организација корисника Интернета,
Европски парламент усвојио је у априлу 2008. године Резолуцију о културним индустријама у Европи, којом је позвао остале државе чланице
Европске уније да не следе пример Француске.14
И поред резолуције Европског парламента, Француска је у мају
2009. године усвојила Закон о саопштавању и заштити дела на Интернету, тзв. Хадопи закон.15 Међутим, у поступку за оцену уставности закона, Уставни савет Француске16 утврдио је да је одредба којом се ново
регулаторно тело овлашћује на изрицање мере укидања Интернет налога прекршиоцима закона неуставна, јер о предузимању такве мере
мора бити одлучено у судском поступку. У складу са одлуком Уставног
савета, неопходне измене Хадопи закона усвојене су у јуну исте године. Регулаторно тело основано законом овлашћено је да спроводи тзв.
правило троструког удара. Наиме, кориснику који је незаконито преузео електронски запис дела на Интернету или је незаконито поставио
такав запис на мрежу, Интернет провајдер најпре шаље мејл којим га
обавештава ког датума и у које време је повредио ауторско или сродно
право трећег лица, при томе не наводећи о ком делу је реч, нити ко је
титулар ауторског или сродног права. Такав корисник се упозорава да
убудуће боље осигура приступ Интернету са свог рачунара и подсећа на
обавезу поштовања ауторског и сродних права. Уколико у року од шест
месеци од предузимања првог корака (слања мејла упозорења), Интернет провајдер, титулар права или регулаторно тело Хадопи утврде да је
дошло до нове повреде, предузеће се други корак – слање другог мејла
упозорења којим започиње други период надзора у трајњу од годину
14

15

16

Resolution on Cultural Industries in Europe, бр. 2007/2153(INI), 10. април 2008. године.
Текст резолуције је доступан на сајту Европског парламента: http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0123&language=EN.
Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Intenet, Сл. лист Републике
Француске, бр. 0135, 13. јуни 2009. године, стр. 9666, текст бр. 2. Текст закона
доступан је на адреси: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE
XT000020735432&categorieLien=id. Закон је познатији под називом Хадопи, према
скраћеном називу посебног тела надлежног за заштиту ауторског и сродних права
на Интернету, које је њиме основано (Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et
la Protection des droits sur Internet).
Фр. Conseil constitutionnel.
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дана. Уколико у том року Интернет провајдер, титулар права или регулаторно тело Хадопи утврде да је дошло до нове повреде, предузеће
се трећи „удар“ – кориснику се привремено укида Интернет налог у
трајању од два месеца до годину дана. Како би се спречило да корисник
отвори нови налог код другог Интернет провајдера, његово име уноси
се на листу корисника којима је привремено укинут приступ Интернету,
доступну свим Интернет провајдерима у Француској. У току суспензије
налога, корисник је и даље обавезан да плаћа Интернет претплату, а дужан је и да сноси евентуалне трошкове привременог укидања налога.
Пошто је Уставни савет оценио одредбу о суспензији налога од стране
регулаторног тела неуставном, изменом Хадопи закона прописано је да
такву меру може изрећи суд, поред других санкција, као што су новчана
казна и казна затвора до три године.17
Иако је још увек прерано за оцену последица примене Хадопи
закона, са сигурношћу се већ сада може приметити да је захваљујући
овом закону у Француској, па и у читавој Европи, вођена широка јавна
расправа о заштити ауторског и сродних права у новом технолошком окружењу. Чини се да је и сама дебата допринела томе да се свест
о потреби заштите ауторског права и сродних права прошири. Чак и
уколико би код законодаваца преовладао став да је мера укидања или
суспензије Интернет налога несразмерна санкција за учињено дело повреде ауторског или сродног права на Интернету, нови режим одговорности морао би бити осмишљен јер је постојећи, већ се сви слажу,
неодржив. При том, приступ ауторским делима на Интернету и даље
не би смео бити без накнаде, јер аутори морају бити награђени за свој
стваралачки напор.
Француски Хадопи закон ће, и поред бројних критика којима је
било праћено његово усвајање, можда добити свој белгијски пандан.
Наиме, у јануару 2010. године белгијски сенатор Монфис поднео је
предлог закона којим би се и у белгијски правни систем увео тзв. систем
троструког удара. Белгијски Предлог закона најпре предвиђа упућивање
опомена корисницима који су неовлашћено преузимали музичке или
видео записе или рачунарске програме. Корисници који понове дело
били би новчано кажњени, а против вишеструких повратника био
би покренут кривични поступак. Једна од санкција коју би суд могао
изрећи била би, према овом предлогу, мера ограничења обима података
који се могу преузимати са мреже (енг. download) и података који се ка
17
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У међувремену је у Европском парламенту усвојен нови сет директива из области електронских комуникација. Овај тзв. „пакет Телеком 2009“ утврђује обавезу
држава чланица да меру привременог укидања Интернет налога изричу само у судском поступку.
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мрежи могу упутити (енг. upload).18 Ова мера само је на први поглед
блажа од мере привременог укидања налога коју прописује француски
закон, јер ограничењем протока информација са Интернета и ка њему,
корисник се практично онемогућава да користи Интернет, осим за приступ мејловима.
Да европске државе нису једине које почињу да посреднике
обавезују на тзв. активно-превентивно понашање сведочи и пример Републике Кореје, која је у априлу 2009. године усвојила Закон о изменама и допунама Закона о заштити ауторског права и сродних права.19
Овим законом се у корејски правни систем уводи мера суспензије Интернет налога у трајању до шест месеци, која се изриче корисницима
који су неовлашћено користили туђа ауторска дела на Интернету. Мера,
коју изриче Министарство културе, спорта и туризма, може се одредити само корисницима који су дело користили у комерцијалне сврхе.20
Министарство може предузети и меру блокирања посредника који три
пута није поступио по одлуци Министарства о суспензији налога неког од његових клијената. Меру блокирања посредника обавезни су да
спроведу остали посредници (Интернет провајдери), чиме би му приступ Интернету, а самим тим и рад, био онемогућен.

2. Судска пракса
И док је прописима већине државе утврђено да посредник неће
бити одговоран за повреду ауторског и сродног права на Интернету уколико није за њу знао, као и ако је одмах по сазнању опоменуо
корисника и блокирао приступ спорном делу, судска пракса познаје и
одређена одступања. То је нарочито случај у Француској, где судови
нису оклевали да посреднике окарактеришу као произвођаче емисије/
емитере,21 утврде да су повредили ауторско или сродно право и одреде
накнаду штете.
18

19
20

21

Детаљније: Etienne Wery, Thibault Verbiest, „Que faire du piratage musical? La Belgique
rêve de son Hadopi“, доступно на адреси: http://www.droit-technologie.org (стање 18.
фебруара 2010. год.).
Република Кореја, Amended Copyright Act, текст закона доступан на адреси: http://
eng.copyright.or.kr/law_01_01.html#Article%20102(Lim.
Занимљиво је да је предлог овог закона познавао и строжу санкцију; наиме, корисницима би се, поред мере суспензије налога, могла изрећи и мера укидања Интернет налога. Кратак преглед Закона доступан је на адреси: http://www.managingip.
com/Article/2306297/Revised-Copyright-Law-comes-into-effect.html.
Поред радио и телевизијског преноса, под емитовањем се у ширем смислу подразумева и јавно саопштавање дела жичним и бежичним путем на начин који
појединцу омогућава индивидулни приступ делу са места и у време које он одабере
(нпр. Интернет, видео на захтев и сл.). Видети: Весна Бесаровић, Интелектуал-
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Тако је у спору француског комичара Лафеса против хостинг сајта
MySpace22 француски суд 2007. године закључио да сајт треба сматрати
емитером а не посредником, те није дозволио позивање на правило о
искључењу одговорности посредника које је у француско право23 унето
у складу са раније поменутом директивом Европске уније о електронској
трговини. Суд је нарочито истакао чињеницу да је MySpace имао приходе од реклама које су се приказивале сваки пут када би неки посетилац
сајта погледао видео запис. Суд је због повреде права француског комичара одредио накнаду штете у износу од 61.000 евра, као и меру уклањања
видео записа са сајта. Исте године исти суд је у спору продукцијске куће
Nord-Ouest против хостинг сајта DailyMotion такође одбио да овај сајт
сматра посредником.24 Спор је вођен у вези са незаконитим чињењем доступним копије филма „Срећан Божић“ ове продукцијске куће. Одбрана хостинг сајта се заснивала на правилима о одговорности посредника, која су обухватала и правило о одсуству опште обавезе надзора над
информацијама које се преносе или чувају. Међутим, суд је закључио да
техничке могућности које овај сајт пружа корисницима далеко превазилазе њихове потребе за разменом обичних аматерских видео записа, те
да заправо подстичу размену копија филмских дела, чиме се врши повреда туђих ауторских права. Да је судска пракса прилично неконзистентна произлази и из чињенице да је париски суд противречио самом себи,
закључивши да DailyMotion није емитер пошто није имао контролу над
садржајем материјала које су корисници постављали на сајт, те да се због
тога има сматрати посредником. То је супротно закључку до кога је овај
исти суд дошао неколико месеци раније у спору Лафеса и хостинг сајта
MySpace. Суд је, међутим, истакао да се, иако је DailyMotion посредник,
правило о искључењу одговорности не може применити, јер се оно не

22

23

24
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на својина: индустријска својина и ауторско право, 4. издање, Београд, 2005, стр.
342–344. Да будемо сасвим прецизни, Закон о ауторском и сродним правима (Сл.
гласник РС, бр. 104/2009) саопштавање дела путем Интернета сврстава означава
као интерактивно чињење дела доступним јавности (чл. 30 и чл. 136), док термине
емитовање и реемитовање резервише за радио дифузију и кабловску дифузију (чл.
28 и чл. 29).
Tribunal de grande instance de Paris (првостепени суд надлежан за грађанске спорове
веће вредности), Lafesse c./ MySpace, 22. јуни 2007. године. Текст пресуде доступан
је на сајту: http://www.juriscom.net.
Француска, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, закон бр. 2004-575, Сл.
лист Републике Француске, 22. јуни 2004. Текст закона је доступан на адреси: http://
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164.
Tribunal de grande instance de Paris, Nord-Ouest Productions c./ DailyMotion, 13.
јули 2007. године. Текст пресуде доступан је на сајту: http://www.juriscom.net. За
детаљнију анализу пресуде видети: Nicolas Jondet, „The silver lining in DailyMotion’s
copyright cloud“, доступно на адреси: http://www.juriscom.net (стање 11. марта 2010.
год.).
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примењује у случају када сам пружалац услуге подстиче или координише
незаконито понашање. Дужина секвенци које корисник може да сачува
на сајту, као и одсуство било каквих техничких мера које би спречавале повреду ауторског права, навели су суд на закључак да је DailyMotion
заправо подстицао и извлачио корист од незаконитог понашања својих
корисника. Суд је истакао да пружалац хостинг услуге није увео систем
надзора над активностима својих корисника (на шта га не обавезују ни
француски ни европски прописи!), као и да није блокирао приступ спорном делу ни после два упозорења титулара ауторског права. Након ове
пресуде, DailyMotion је закључио уговор о сарадњи са француским Националним телевизијским архивом као би могао да користи посебан програм којим се упоређује садржај који корисник жели да сачува на хостинг
сајту са записима који се чувају у Архиву. У случају да се утврди да је
реч о истом делу, програм не дозвољава да се корисников садржај сачува на хостинг сајту. Јасно је, међутим, да овај програм не може спречити
постављање записа који још увек нису архивирани или који никада неће
бити архивирани због своје уметничке нерелевантности.
Из претходна два примера закључујемо да је судска пракса у
Француској додатно пооштрила услове под којима одговорност посредника за повреду ауторског права на Интернету може бити искључена.
Уколико суд оцени да је посредник морао бити свестан понашања
својих корисника, као и уколико оцени да се посредник користио таквим понашањем корисника да би повећао саобраћај ка своме сајту (а
тиме и приходе од рекламирања), правило о искључењу одговорности
неће се примењивати.
Слична тенденција уочава се и у белгијској судској пракси. Белгијски
суд је у спору белгијске организације за колективно остваривање ауторског
и сродних права SABAM и Интернет провајдера Scarlet (Tiscali) наложио
посреднику да уведе једну од једанаест техничких мера контроле садржаја
које размењују корисници, које су препоручене у налазу вештака ког је
ангажовао суд.25 Неувођење ове мере у року од шест месеци од одлуке,
кажњава се са 2.500 евра по дану закашњења. Овом пресудом белгијски
суд је, противно директиви ЕУ о електронској трговини,26 увео обавезу
општег надзора над садржајем које корисници размењују. Штавише, ова
обавеза није наметнута само пружаоцима хостинг услуга већ и пуким
преносиоцима сигнала (Интернет провајдерима). Спор је настављен пред
Апелационим судом у Бриселу,27 који је, пошто је анализирао директиве
25
26
27

Tribunal de première instance de Bruxelles, SABAM c./ Scarlet (Tiscali), 18. мај 2007.
године. Текст пресуде доступан је на сајту: http://www.juriscom.net.
Чланом 15 ове директиве је прописано да посредници немају обавезу општег надзора над Интернет саобраћајем.
Cour d’appel de Bruxelles, Scarlet Extended c./ SABAM, 28. јануар 2010. године. Текст
пресуде доступан је на сајту: http://www.juriscom.net.
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ЕУ о електронској трговини, о ауторском праву у информатичком друштву28 и о заштити приватности у сектору електронских комуникација,29 у
јануару 2010. године упутио следеће претходно питање Суду правде Европске уније:30 Да ли је у складу са правом ЕУ да национални судија наложи Интернет провајдеру спровођење in abstracto и превентивно мере
контроле података који се размењују на Интернету, како би се спречила
повреда ауторског права трећег лица? У случају потврдног одговора на
прво питање, Апелациони суд тражи од Суда правде ЕУ да одговори и да
ли национални судија треба да примени начело пропорционалности када
одлучује о делотворности и одвраћајућем дејству такве мере. Очекује се
да ће одлука Суда правде ЕУ допринети усклађивању судске праксе држава чланица.
За разлику од европске, судска пракса Сједињених Америчких
Држава доследно примењује правило о искључењу одговорности посредника уколико он није знао за повреду ауторског права и уколико је
одмах по пријему обавештења блокирао приступ спорном делу. Тако је
у спору компаније за производњу видео спотова IO и хостинг сајта Veoh
Окружни суд у Калифорнији закључио да су испуњени услови за примену правила, пошто је хостинг сајт уклонио спорне видео записе одмах
по пријему обавештења од стране титулара права.31 Много познатији
амерички хостинг сајт YouTube био је такође тужен због повреде ауторског права од стране неколико компанија из сектора забаве,32 које су
чак 2008. године повукле са туженог сајта све видео-спотове. Компанија
Гугл, власник хостинг сајта YouTube, потом је предложила споразум о
подели прихода од реклама објављених на сајту. Захваљујући таквом
28
29
30

31
32
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Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related
rights in the information society.
Directive2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector.
Ступањем на снагу Уговора из Лисабона, Суд правде европских заједница променио је назив у Суд правде Европске уније. Уговором из Лисабона такође је извршена пренумерација оснивачких уговора, тако да је поступак решавања претходног
питања сада уређен чланом 267, а не чланом 234 Уговора, као што је раније био
случај. Иако оснивачким уговорима није прописано каква су дејства прелиминарних одлука Суда правде, опште је прихваћено да су оне обавезујуће за националне судове, посебно када је пресудом, односно мишљењем, Суд правде одлучивао о правној ваљаности националног правног акта. Исто важи када је у питању
тумачење, јер је национални суд везан тим тумачењем, тј. интерпретативни став
суда правде делује као правноснажно решење претходног питања. Детаљније код:
Александра Чавошки, Ана Кнежевић-Бојовић, Душан Поповић, Европски суд правде, Институт за упоредно право, Београд, 2006, стр. 62–71.
U.S. District Court N.D. Cal, Io Group, Inc. v. Veoh Networks, Inc., предмет бр. C0603926 HRL, 27. август 2008. године.
Видети нпр.: New York Southern District Court, Viacom International, Inc. et al. v. YouTube, Inc. et al., предмет бр. 1:2007cv02103 (2007).
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споразуму, који би могао да постане модел у будућим односима титулара ауторског и сродних права, с једне стране, и пружалаца хостинг
услуга, с друге стране, видео записи из продукције Warner Bros Music и
других великих америчких компанија враћени су крајем 2009. године на
сајт YouTube.33

3. Преговори о међународном споразуму
До јавности је недавно дошла информација да су у току преговори
неколико држава (САД, ЕУ, Канаде, Јапана, Мексика, Новог Зеланда, Јужне
Кореје, Швајцарске) о закључивању међународног трговинског споразума о борби против пиратерије (енг. Anti-Counterfeiting Trade Agreement).
Циљ споразума је смањење пиратерије ауторских дела и кривотворења
робе.34 Државе потписнице споразума биле би обавезне да уведу додатну
кривичноправну и управноправну заштиту права интелектуалне својине.
Споразумом би се наводно наметнуле додатне обавезе посредницима, који
би били дужни да у веома кратком току доставе титуларима ауторског
и сродних права информације које су неопходне ради идентификовања
лица које је повредило право. Споразумом би се посредници обавезали
и на увођење посебних мера којима би се онемогућило заобилажење техничких мера које су, ради спречавања повреде права, поставили титулари
права интелектуалне својине. У случају закључивања овог међународног
споразума, улога посредника у спречавању повреда ауторског и сродних
права на Интернету била би значајнија, јер би им биле наметнуте обавезе
које су врло блиске обавези општег надзора над Интернет саобраћајем.
Информације о тајним преговорима о међународном трговинском споразуму о борби против пиратерије, које су објављене на неколико утицајних блогова, изазвале су незадовољство организација које
окупљају кориснике Интернета, као и организација за заштиту људских
права, због могућег нарушавања начела слободе Интернета. Тајне преговоре заинтересованих држава оштро је критиковао и повереник Европске уније за заштиту података, који је у писаној изјавио истакао да
се начином на који се преговори воде угрожавају правила ЕУ о заштити
података, као и основна права корисника Интернета.35 Повереник је изразио забринутост да би такав споразум могао довести до претераног
33

34

35

Више о америчкој пракси код: Andres Guadamuz Gonzales, „The Copyright Web: Networks, Law and the Internet“, у: Fiona Macmillan (уредник), New Directions in Copyright Law, Edwar Elgar, Лондон, 2007, стр. 79–103.
Пиратска роба представља копију произведену без сагласности носиоца ауторског
права, сродних права или права на дизајн. Кривотворена роба представља робу
које је лице произвело и обележило знаком који има функцију жига, без сагласности носиоца права. Детаљније код: Весна Бесаровић, нав. дело, стр. 391–395.
Писану изјаву повереника ЕУ за заштиту података пренео је 23. фебруара 2010.
године портал euobserver.com.
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надзора над понашањем Интернет корисника, као и до наметања француског концепта „троструког удара“ свим државама потписницама.

IV Закључак
Појава Интернета несумњиво налаже преиспитивање основних концепата ауторског права. Лакоћа са којом се данас неовлашћено
може користити ауторско дело трећег лица или повредити нечије
сродно право довела је у питање одрживост важећег система заштите. Генерације које су се још у детињству сусреле са Интернетом готово да немају свест о незаконитости таквог понашања. Ове чињенице
отежавају положај посредника, који су под притиском како титулара
ауторског и сродних права, тако и самих корисника Интернета који не
пристају на ограничавање његовог „демократског“ карактера. Чини се
да је немогуће успоставити равнотежу између интереса титулара ауторског и сродних права, с једне стране, и интереса корисника Интернета,
с друге стране, без вођења озбиљне јавне расправе на ову тему. Можемо се, међутим, запитати да ли је компромис заправо могућ – да ли су
организације за заштиту ауторског права спремне на суштинске промене и да ли су корисници Интернета спремни на увођење одређених
ограничења у коришћењу мреже. Новоусвојени закони у Француској и
Републици Кореји рекло би се да доказују одсуство жеље за постизањем
таквог компромиса и променом класичних механизама заштите ауторског и сродних права. У овим земљама, нови режим одговорности посредника за повреду ауторског или сродних права успостављен је упркос противљењу организација корисника Интернета Има, међутим, и
супротних примера. Тако је у Великој Британији Влада недавно саопштила да одустаје од увођења француског модела „троструког удара“ у
изворном облику, најављеног прошле године.36
И док владе појединих држава и даље имају различит приступ
проблему неовлашћеног коришћења ауторских дела на Интернету, посредници су суочени са често нестабилном судском праксом која је последица различитог тумачења правила о њиховој одговорности. Док се
прописи евентуално не измене а судска пракса не устали, посредници
имају интереса да се у овом спору приклоне организацијама титулара
ауторског и сродних права. Осим очигледних практичних разлога које
36
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Чини се да ће питање увођења правила о „троструком удару“ или сличног правила
у Британији бити решено накнадно. Предлог закона о дигиталној економији не
обавезује посреднике на укидање налога корисницима већ им само дозвољава да
примене ту меру, уколико је сматрају прикладном. Текст Предлога доступан је на
сајту британског парламента: http://services.parliament.uk/bills/2009-10/digitaleconomy.
html.
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намеће важећи режим њихове одговорности за повреду ауторског и
сродних права, посматрачима често промиче и један важан разлог техничке природе: наиме, посредницима је у интересу да се обим Интернет
саобраћаја ограничи како би светска мрежа била ефикаснија а трошкови њиховог рада мањи. Најбржи начин за постизање тих циљева јесте
управо онемогућавање или барем успоравање неовлашћене размене видео и аудио записа.

Dušan POPOVIĆ, PhD
Assistant Professor, University of Belgrade Faculty of Law

COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS
INFRINGEMENT ON THE INTERNET: REASSESSING
THE ROLE OF INTERMEDIARIES
Summary
Intermediaries, both connectivity providers and content hosts, have a crucial role in copyright content transmission on the Internet. According to rules in
force in most jurisdictions, intermediaries can take advantage of “safe harbor”
provisions by remaining passive hosts or service providers. However, a different
trend seems to be emerging, modifying the role of intermediaries from passivereactive to active enforcers of copyright and related rights. Laws of France and
the Republic of Korea for example impose on intermediaries a pro-active role,
coupled with a “three-strikes” rule applied to Internet users who infringe copyright or related rights. The author detects this trend in recent legislative enactments and national case law, as well as on the international level where a new
anti-counterfeiting agreement is being negotiated.
Key words:

intellectual property, copyright, related rights, Internet,
intermediaries.
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ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ ТВОРЕВИНЕ КОЈЕ СЕ НЕ
СМАТРАЈУ ПРОНАЛАСЦИМА
Патентно-правна заштита може се установити само у погледу
проналазака, и то не свих. Не садрже, међутим, сви патентни закони
дефиницију проналаска. А и у онима у којима је таква дефиниција садржана, појам проналаска одређује се условима патентабилности (новост, инвентивни ниво и индустријска применљивост). Због тога je
потребно да се, ради избегавања спорова и недоумица, изричито наведе
шта се не сматра проналаском. Тако је предмет овог рада разматрање
интелектуалних творевина за које је изричито прописано да се не
сматрају проналасцима.
Kључне речи: патентно право, интелектуална добра, научна
открића, естетске креације, пословни методи, софтвер,
приказивање информација.

I Увод
Проналазак је интелектуално добро које се може комерцијално
искоришћавати у обављању привредне делатности. Иако из овог
одређења јасно произлази да се не може свако интелектуално добро
сматрати проналаском, ипак, управо због интелектуалне природе проналаска, у патентно-правној пракси, у погледу појединих интелектуалних творевина, могу настати спорови. Како би се то предупредило, патентно право садржи набрајање именованих случајева интелектуалних
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творевина које се не могу сматрати проналасцима. У нашем позитивном
патентном праву проналасцима не сматрају се: научна открића, научне
теорије и математичке методе; естетске креације; планови, правила и
поступци за обављање интелектуалних делатности, за играње игара или
за обављање послова; програми рачунара и приказивање информација.
У наставку рада ћемо више речи написати о свакој од поменутих интелектуалних творевина.

II Научна открића, научне теорије и математичке методе
Научно откриће је теоријски доказано и практично проверено
сазнање о појави или законитости постојећој у природи или друштву. Научна открића настају предузимањем и реализацијом научноистраживачког рада. Имајући у виду круцијални значај развоја науке за
благостање, те материјални и духовни напредак и преображај човека,1
научна открића припадају целом човечанству2 и у погледу њих се не
може, за разлику од проналаска, исходовати патентно-правна заштита.
Према томе, иако су плод интелектуалне активности човека, научним
открићем и открићем новог решења техничког проблема изазивају се
различите (патентно) правне последице. Због тога је важно разликовати
научно откриће од проналаска. Наизглед је то лако учинити с обзиром
да се проналазак односи на нешто што никад раније није постојало,
док се научно откриће односи на нешто што постоји, али се за то
раније није знало, или се знало али се није могло објаснити. Овакво
разликовање је међутим релативног значаја имајући у виду могућност
признања патента за хемијске материје и микроорганизме. Због тога се
проналасци од научних открића у суштини разликују по томе што проналасци садрже примењена знања, одн. знања која се могу непосредно
применити ради задовољења какве људске потребе, док научна открића
садрже непримењена, тзв. фундаментална знања.3 Додуше и овакво
разликовање проналазака од научних открића данас је релативизовано.
Наиме, одувек су научна открића претходила проналасцима.4 Тако је и
данас. Али данас су наука и производња толико повезане да се у оквиру истих организација (било привредних било научно-истраживачких)
1
2
3
4

М. Шамић, Како настаје научно дјело, Сарајево, 1977, стр. 9.
А. Верона, Право индустријског власништва, Загреб, 1978, стр. 77.
С. Mарковић, Патентно право, Београд, 1997, стр. 68.
H. MacQueen, C. Waelde, G. Laurie, Contemporary Intellectual Property – Law and
Policy, Oxford University Press, 2008, стр. 412. Аутори као пример наводе откриће
пеницилина 1928. године у вези са чим је 1948. године признат патент за масовну
производњу овог антибиотика.
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одвијају усмерена фундаментална истраживања (која за последицу имају
научно откриће) и примењена научна истраживања (која за последицу
имају инвенцију), тако да се дешава да се у оквиру исте организације
дође и до научног открића и до проналаска. У том је случају, с обзиром
да се савремена производња може означити „непосредном применом
научних резултата“5, „упутно да проналазач прво пријави свој проналазак за патентирање, а да тек затим (одн. тек у патентној пријави) објави
откриће које се налази у основи тог проналаска“.6 Другим речима, научно откриће као такво не може се заштитити патентом, али исто то
научно откриће примењено у пракси на начин или средствима којима
се постиже ефекат техничког карактера патентабилно је. Исто је и са
научним теоријама7 и математичким методама.8
Као што можемо закључити, разлика у патентно-правном дејству
научних открића и проналазака све се више сужава уз појаву граничних
случајева када се дозвољава стицање патентно-правне заштите материје
коју је проналазач открио, без обзира што је она већ постојала у природи и без обзира на њену конкретну примену (практично обухватајући
све области и начине њене примене). Разлог за то је, у крајњој линији,
подстицање инвестирања у научно-истраживачке пројекте.9 Међутим,
како ни у теорији ни у пракси још увек није споран универзални значај
научних открића по друштвени развој, без обзира на уложена средства
и утрошено време да би се до научног открића дошло, то поменуте
изузетке (везано за хемијске материје и микроорганизме) за сада треба уско тумачити. Да ли ће позитивно-правно прописана немогућност
заштите научних открића искључивим правом у области индустријске
својине опстати показаће се у будућности. За сада је општеприхваћено
5
6
7

8

9
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С. Цветановић, Научно-технички прогрес и развој, Београд, 1991, стр. 27.
С. Mарковић, нав. дело, стр. 69.
Нпр. Ајнштајнова теорија релативитета (Ј. Davis, Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2008, стр. 262). Научна теорија о петој димензији само је
пример апстрактног интелектуалног концепта, али примена ове теорије на де– и
рематеријализацију објеката у простору сматрало би се проналаском (H. MacQueen, и др., нав. дело, стр. 415).
Математичке методе су научне методе које се изводе помоћу бројева и чији се резултати исказују у апстрактној, нумеричкој форми (нпр. метод за израчунавање
квадратног корена као у случају Gale’s Application [1991] RPC 305, у овом раду
наведено према: Torremans, P., Holyoak and Torremans Intellectual Property Law, Oxford University press, 2008, стр. 84). Као такве оне се не сматрају проналасцима, али
употребљене у техничком процесу, одн. процесу у којем се на материјални објект
делује техничким средствима ради промене објекта оне добијају технички карактер
(о томе види: L. Bentley, B. Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press,
2004, стр. 400 и H. MacQueen, и др., нав. дело, стр. 415).
D. Bainbridge, Intellectual Property, Pearson Education Limited, Harlow, 2007, стр. 406.
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да аутор научног открића има искључива морална и материјална права
на ауторско дело у којем описује своје откриће.10

III Упутства за менталну активност
Под упутствима за менталну активност се у патентном праву
подазумевају планови, правила и поступци за: обављање интелектуалних делатности, играње игара или за обављање послова. Сличност
проналазака и упутстава за менталну активност је што се у оба случаја
ради о интелектуалним добрима садржаним у упутствима. Разлика је у
техничком карактеру. Упутства за менталну активност немају технички карактер.11 С друге стране, проналасци техничких уређаја који служе за практичну примену упутстава за менталну активност могу бити
патентабилни. Проблем међутим чини тзв. сива зона настала појавом
компјутера. Основно питање које се поставља је да ли употреба рачунарске технологије обезбеђује упутствима за менталну активност толико неопходан технички карактер. Но кренимо редом.
Под упутствима за обављање интелектуалних делатности
подразумевају се, примера ради, методи за учење страног језика или
решавање укрштених речи. Као таква, упутства за обављање интелектуалних делатности не сматрају се проналасцима. Међутим, примењеним
путем компјутера, упутствима за обављање интелектуалних делатности
може се приписати технички карактер, ако се у погледу брзине, тачности, поузданости и другог превазилази људски интелектуални капацитет и под условима да решавање проблема не зависи од одн. не захтева
значајно ангажовање интелектуалних способности оператера12 с једне и
не представља рутинску примену конвенционалне технике13 само пресвучену у информатичко рухо, с друге стране.
Поступци за играње игара били би ново шаховско отварање,
компјутерска игрица или нова игра на срећу. Ни они се, као такви, не
сматрају проналасцима без обзира што се, по правилу, у пракси не могу
применити без одговарајуће опреме и других материјалних добара.
И док планови, правила и поступци за играње игара не изазивају
толико проблема то су, са аспекта патентног права, упутства за обављање
посла посебно проблематична категорија интелектуалних творевина.
10
11
12

13

A. Верона, Заштита изума, Загреб, 1977, стр. 24.
С. Mарковић, нав. дело, стр. 70.
H. MacQueen, и др., нав. дело, стр. 417. У том смислу тзв. експертски методи одн.
методи саветовања и даље остају изван патентно-правне заштите па макар се ради
примене оваквих метода користио и рачунар.
L. Bentley, B. Sherman, нав. дело, стр. 416.

597

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА

Право и привреда

Најновија тенденција у америчком патентном праву је проширење
патентно-правне заштите на правила и поступке за обављање послова
одн. на пословне методе.14 Кључном се сматра пресуда Апелационог суда
САД донета у спору State Street Bank & Trust Co. vs. Signature Financial
Group из 1998. године, где је проблем очигледног недостатка техничког
карактера пословних метода решен захваљујући компјутерима као техничким средствима, пошто је спорно упутство за обављање посла било
садржано у компјутерском програму. Иако образложење није убедљиво,
јер упутство за менталну активност не може постати техничке природе
само зато што се приликом његове примене користе техничка средства,15
ипак је послужило као оправдање проширења патентно-правне заштите
на пословне методе. До проширења патентно-правне заштите на пословне методе је у највећој мери дошло у области интернет индустрије, па је
након случаја State Street Bank почело додељивање патената за поступке
намењене анализи одлука на Интернету, за финансијске системе на Интернету, Интернет системе за заштиту купаца, па чак и за категоризацију
и вредновање патената.16 Тиме се патентно-правна заштита показала
изузетно значајном у области електронске трговине. Најпознатије пословне методе којима се омогућава обављање економских трансакција
путем рачунара су Priceline.com систем: „name your own price for...“ за куповину робе путем повратних аукција (УС Патент бр. 587620) и „Method
and System for Placing a Purchase Order via a Communications Network“ (УС
Патент бр. 5960411) којим управља чувени Amazon.com.
Европска патентно-правна пракса и даље остаје на становишту
да у погледу интелектуалног добра које се не сматра проналаском није
могуће установити патентно-правну заштиту само из разлога коришћења
компјутерског програма.17 С обзиром на изражене разлике између аме14
15

16

17
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В. Бесаровић, Интелектуална својина, индустријска својина и ауторско право,
Београд, 2005, стр. 71.
Став садржан у одлуци немачког Савезног суда у предмету: Dispositionprogramm из
1976. године (GRUR 1977, стр. 96), у овом раду наведено према: С. Mарковић, нав.
дело, стр. 71.
К. Идрис, Интелектуална својина, моћно средство економског раста, Београд,
2003, стр. 93. Исти аутор на стр. 94 поменутог дела наводи да је у САД током 2000.
године издато 899 патената за проналаске поступака за обављање посла. Томе
бисмо додали да је нпр. Dell Computer до сада стекао 77 патената који се односе
само на пословне методе (наведено према: В. Бесаровић, нав. дело, стр. 65).
Тако је у предмету Merril Lynch’s Application [1989] RPC 561 (CA) утврђено да се
применом проналаска компјутерски контролисаног аутоматског система за трговину акцијама ефекат постиже у области бизниса па је патентна пријава одбијена
јер је предмет патентне пријаве окарактерисан као пословни метод – интелектуално добро изричито искључено из патентно-правне заштите (L. Bentley, B. Sherman,
нав. дело, стр. 397).
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ричких и европских ставова по овом питању, патентабилност пословних метода била је посебна тема за дискусију на конгресу АIPPI одржаном у Мелбурну 2001. године на коме је поводом овог питања усвојена
Резолуција Q 158 према којој се пословне методе техничког карактера
имају сматрати патентибилним чак и онда када се закључак о новости и инвентивном нивоу одн. неочигледности не заснива на њиховом
техничком садржају. Такође се сматра да се патентно-правна заштита
може обезбедити и за познате пословне методе ако је њихова примена у
некој новој области инвентивна (проналазак примене). Али зато проста
трансформација познатог пословног метода у софтвер не претпоставља
постојање инвентивног нивоа због чега изостаје и патентно-правна заштита. Резолуцијом се не одређује у чему се састоји технички карактер
пословних метода али се о томе посредно може закључити из напомене
да се питање патентно-правне заштите пословних метода појавило упоредо са све масовнијом употребом компјутера и развојем софтвера одн.
рачунарских програма.

IV Компјутерски програми
Рачунарски програм је низ инструкција које су, по њиховом
фиксирању на машински читљиви материјални носач, у стању да на машину за обраду информација делују тако да она изрази, изведе или постигне одређену функцију или задатак или резултат.18 Нема сумње да је
индустрији рачунарског софтвера потребна искључива правна заштита да би се могла одговарајуће развијати. Током 80-их година XX века
поставило се питање да ли рачунарски софтвер подвести под патентни
или под систем ауторског права.19 После свеобухватне расправе преовладао је став да рачунарски програми представљају ауторско дело које
се штити одредбама ауторског права.20 Поменуто становиште је дошло
до изражаја у одредби чл. 10 Споразума о трговинским аспектима права
интелектуалне својине према којем се рачунарски програми, било у изворном било у извршном коду штите као књижевна дела на основу Берн18
19

20

С. Mарковић, нав. дело, стр. 70.
Рачунарски програми су на самој граници која раздваја патентабилно од непатентабилног. Неки рачунарски програми остају ништа друго до инструкције о обављању
интелектуалне делатности и као такви се не могу сматрати проналасцима; међутим
програми код којих долази до конверзије операција у технички процес способан за
константно понављање спадају у сферу патентног права (W. Cornish, D. Llewelyn,
Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Sweet & Maxwell,
London, 2003, стр. 213).
Y. Plasserand, L’Etat et l’Invention, historie des brevets, Pariz, 1986, стр. 117, у овом раду
наведено према: В. Бесаровић, нав. дело, стр. 66.
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ске конвенције (1971). Ауторско-правна заштита рачунарског програма
може бити повољна за програмере јер се за стицање правне заштите не
захтева „откривање програма у изворном коду. На тај начин, за разлику
од програма у извршном коду који се пласира на тржишту, изворни код
остаје пословна тајна његовог творца“.21 Осим тога ауторско правна заштита траје за живота аутора и 50 (Бернска конвенција) одн. 70 (ТРИПС)
година након његове смрти, а правна заштита се стиче аутоматски, без
икаквих административних трошкова и формалности,22 што је од посебног значаја у случају модификовања програма, јер се за разлику од
патентно-правне заштите допунских проналазака у овом случају аутоматски стиче ново ауторско право. Ауторско-правном, за разлику од
патентно-правне заштите, обухвата се правна заштита не само софтвера већ и база података. Дефинисање услова оригиналности онемогућава
аутору софтвера стицање привредног монопола у правом смислу речи,
што је погодно за развој тржишта, почетнике, мала и средња предузећа.
Судски спорови у области ауторског јефтинији су у односу на судске
спорове у области патентног права. Међутим, све то не значи да је у
упоредном праву правна заштита рачунарских програма уједначена. Убрзани развој информатике и економска вредност рачунарских софтвера, како у погледу улагања у програмирање тако и у погледу могућности
економског искоришћавања, створили су такву правно-политичку климу да је у појединим државама постало прихватљиво извесне видове
интелектуалног стваралаштва повезане са софтвером уместо ауторским
правом штитити патентима.23 Тако је нпр. Завод за патенте и жигове
САД још од седамдесетих година прошлог века одобравао тзв. патенте за софтвер.24 За наше право је у овој области од посебног значаја
Конвенција о европском патенту и пракса Европског патентног заво21
22

23
24
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С. Шарбох, „Заштита софтвера патентима у Сједињеним Америчким Државама и
земљама Европске уније“, Правни живот, бр. 11/2004, стр. 846.
Што се уједно тумачи и као недостатак систему ауторско-правне заштите софтвера
јер је за потребе доказивања нужно посветити пажњу чувању софтвера. Такође
у систему (ауторско)правне заштите софтвера теже је формирати, ажурирати и
учинити доступном документацију у којој би био садржан фонд информатичког
знања (D. Bainbridge, нав. дело, стр. 410).
К. Идрис, Интелектуална својина, моћно средство економског раста, Београд,
2003, стр. 92.
С. Шарбох, нав. дело, стр. 847. На истој страни поменутог дела сазнајемо да је у
САД осамдесетих година прошлог века уведен Фриман-Волтеров тест за оцену
патентабилности математичких алгоритама на којима је базиран софтвер. Према
овог тесту претходно се испитивало да ли патентни захтев директно или индиректно садржи формуле или једначине. Ако би одговор био позитиван, испитивало
се да ли је патентни захтев усмерен на математички алгоритам као такав или на
процес, машину, производ или композицију (врсте проналазака у америчком па-
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да. Што се тиче КЕП, рачунарски програми се не сматрају проналаском
осим ако имају технички карактер. Дакле претпоставка је да рачунарски програми а priori немају технички карактер, али ако је конкретни
рачунарски програм техничког карактера, онда се уз испуњење осталих
услова патентабилности може сматрати проналаском. То значи да се
рачунарски програми техничког карактера могу заштитити патентом.
За рачунарске програме се може рећи да имају технички карактер у
два случаја. Први случај је када се алгоритмом рачунарског програма
решава технички проблем у функционисању самог рачунара. Реч је о
оперативном софтверу без којег компјутер не може да функционише.
То би argumentum a contrario значило да апликативни софтвери нису
техничког карактера. Међутим, једном покренут на рачунару, сваки рачунарски програм врши интеракцију са компјутером што се појављује
као редован технички ефекат. На тај начин посматрано сваки рачунарски програм је техничког карактера. Али што се патентабилности тиче,
захтева се настанак додатног техничког ефекта. То је онај технички ефекат којим се у квалитативном смислу надмашује редовна интеракција
рачунарског програма са рачунаром, као што је нпр. скраћење времена потребног за обраду података, повећање сигурности информација
и томе слично. Према томе патентом се поред оперативних, у погледу
којих је то неспорно, могу заштитити и они апликативни софтвери који
у интеракцији са рачунаром производе тзв. додатни технички ефекат.
Други случај односи се на софтвер за аутоматско управљање производним или другим процесом. Систем за аутоматско управљање састоји се
од: сензора којим се прати процес и којим се региструју подаци у вези са
функционисањем система чији се рад прати, рачунара којим се ти подаци обрађују и управљачког механизма којим се функционисање система
чији се рад прати одржава у границама прописаних вредности. Као што
се из саме речи може закључити, управљачким механизмом се описана
техничка функција врши аутоматски, дакле без директне интервенције
човека и његових интелектуалних способности. То значи да се рачунарским програмом у овом случају не прекида непосредна узрочна веза
између техничког средства и техничког ефекта који као решење техничког проблема представља последицу техничког карактера у систему за
аутоматско управљање и регулацију.25
У Европској унији је 2005. године Европски парламент одбио
усвојити Директиву о патентабилности computer-related inventions којом
је требало олакшати признање патентне заштите за софтвер. Про-

25

тентном праву – прим. аут.). Од 1996. године у примени је: Водич за испитивање
проналазака везаних за компјутере.
С. Mарковић, нав. дело, стр. 72.
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тивници предложеног решења истицали су да би услед проширења
патентно-правне заштите за компјутерске програме ови поскупели,26
као и да експоненцијални развој информационе технологије у свету није
условљен постојањем патентно-правне заштите, а да је тамо где је ова
уведена уместо као охрабрење за даљи инвентивни рад, пре коришћена
у негативном контексту за ограничење конкуренције,27 што је опет
узроковало значајно умножавање судских спорова.28 Ипак захваљујући
могућности остварења патентне заштите за компјутерске програме
око 15% патентних пријава ЕПО-у односи се на computer-implemented
inventions.29

V Естетске креације и приказивање информација
Скупа гледано естетске креације и приказивање информација су
сами за себе такве интелектуалне творевине које се исцрпљују у преносу
информација које у човеку изазивају психичку реакцију. Ово стога што
им је основна сврха комуникација, а не решавање техничког проблема.
Естетским креацијама се пре свега сматрају дела створена у области књижевности, музике, сликарства и уопште уметности. Правна заштита у погледу таквих добара обезбеђена је у области ауторског права
или правне заштите дизајна. Међутим, иако естетска креација као таква
није патентабилна, нов уређај или поступак за естетско креирање могу
бити патентирани.30 Такође, предмет патента могу бити нов уређај или
супстанца који (поред техничког ефекта) изазивају и осећај лепог.31
Под приказивањем информација у области патентног права подразумева се не само изражавање информација у смислу делатности
одн. начина, већ и садржај онога што се приказује. Тако се ни у погледу слика, радио и ТВ сигнала, слова, звукова, дијаграма и других кодова и симбола чија се вредност исцрпљује у преношењу информација
не може стећи патентно-правна заштита. Исто важи и за било који
26
27
28
29

30
31
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J. Davis, Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2008, стр. 267.
H. MacQueen, и др., нав. дело, стр. 422.
J. Davis, нав. дело, стр. 267.
L. Bentley, B. Sherman, нав. дело, стр. 421. Исти аутори на стр. 420. наводе да и поред
тога ову област европског патентног права карактерише правна несигурност која се
огледа у чињеници да признање патента за рачунарски програм у суштини зависи
од тога како подносилац патентне пријаве прикаже технички карактер софтвера.
H. MacQueen, и др., нав. дело, стр. 416.
Није противно патентном праву ако се изгледом предмета патента изазивају угодна осећања. Слично и: W. Cornish, D. Llewelyn нав. дело, који на стр. 212 користе
израз: pleasurable appeal.
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уређај или друго средство или метод за приказивање информација чије
се дејство исцрпљује у комуникацији. Међутим, уређаји и поступци
за приказивање информација укључујући и средства за складиштење
информација могу бити предметом патентно-правне заштите ако се
њима на нов начин решава какав технички проблем који постоји у области комуникације (нпр. проналазак новог мзичког уређаја). Начелно овде не би требало бити већег неразумевања. Међутим, имајући у
виду неке случајеве из судске праксе ову материју морамо посматрати
са дозом опреза. Нпр. у случају Lux Traffic Controls Ltd v. Pike Signals &
Faronwise Ltd32 патентни захтев односио се на изум средства за детекцију
возила у оквиру система за контролу саобраћаја на раскрсницама. Проналаском се омогућавало продужење трајања зеленог сигнала на семафору уколико у смеровима за које је било упаљено црвено светло није
било возила која чекају или се приближавају (као и да приликом промене сигнала у једном моменту у сваком смеру буде упаљено црвено светло). Иако је у основи проналазачке идеје комуникација која се састоји у
преносу информација о кретању возила, патент је признат, јер је тражен
за средство којим се даје технички допринос регулисању саобраћаја.
Сасвим супротно је поступљено у случају Raytheon Co’s Application33 где
се патентни захтев односио на побољшање система за идентификацију
објеката у поморском саобраћају стварањем дигиталне слике пловног
објекта налазећег у смеру пловидбе. Закључено је да се предмет патентне
пријаве исцрпљује у приказивању информација без икаквог техничког
ефекта.34 Зато неки аутори сматрају да је ово део патентног права којем
недостаје јасноћа.35 Ово поготово ако се има у виду да је у оквиру ЕПО
начелни став у поступању у овој материји дат у предмету Koninklijke
Philips Electronics/Picture retrieval system36 где се, поред осталог, наводи да
је оцена о техничкој природи инвенције зависна и од структуре података, што може додатно компликовати ситуацију. Тако се врши подела
информација на сазнајне и функционалне па се наводи да су функционалне информације оне код којих је разумевање значења информације
од стране човека ирелевантно.37
32
33
34
35
36
37

[1993] RPC 107.
[1993] RPC 427.
О овоме детаљније: P. Torremans, нав. дело, стр. 83/84.
C. Wilson, Intellectual Property Law in a Nutshell, Sweet & Maxwell, London, 2005, стр.
17.
T 1194/97 [2000] OJEPO 525 (у вези са: Colour Television Signal/BBC, T 163/85 [1990]
OJEPO 379).
Другим речима: „информација се не сме поистовећивати са значењем“ (H. MacQueen, и др., нав. дело, стр. 423). На тај начин је приказивање информација, као

603

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА

Право и привреда

Колико питања естетских креација и приказивања информација
могу бити компликована (што оправдава њихово правно регулисање)
показује и случај патентне пријаве за проналазак плаве лоптице за
сквош.38 Није спорно да плаво обојена лоптица изгледа допадљиво,
што се може приписати естетском. Такође перцепцијом плаве лоптице
у терену за сквош, сасвим извесно, добија се информација о положају
и брзини кретања лоптице у простору, што се недвосмислено може
окарактерисати као приказивање информације. Да ли се, међутим,
побољшање уочљивости постигнуто фарбањем лоптице у плаво може
сматрати техничким ефектом? Поједини аутори на ово питање дају позитиван одговор.39

VI Закључак
У Патентном праву изричито je прописано да се: научна открића,
научне теорије и математичке методе; естетске креације; планови, правила и поступци за обављање интелектуалних делатности, за играње
игара или за обављање послова; програми рачунара; те приказивање
информација (дефинисано самим садржајем тих информација), не
сматрају проналасцима. Поменуте интелектуалне творевине не сматрају
се проналасцима само онда када и ако немају технички карактер. У
већини случајева технички карактер им се обезбеђује коришћењем
информационе технологије – тзв. computer-implemented inventions. При
томе се као захтев поставља остварење додатних техничких ефеката
који превазилазе нормалну физичку интеракцију софтвера и хардвера.
Под техничким карактером интелектуалне творевине не супсумирају
се материјално-правни услови за признање патента. У том смислу је
утврђење да ли је интелектуална творевина техничке природе само
претходно питање у поступку испитивања њене патентабилности.
Набрајање интелектуалних творевина које се не сматрају проналасцима није таксативно, већ је извршено примера ради, тако да могу
постојати и неке друге интелектуалне творевине које се не сматрају проналасцима.

38
39
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интелектуална творевина која се не сматра проналаском, сужено на приказивање
обичних сазнајних информација одн. информација чије значење је људима
разумљиво било директно било путем техничких уређаја (више о томе: L. Bentley,
B. Sherman, нав. дело, стр. 414/415).
ITS Rubber Ltd’s Application [1979] RPC 318.
H. MacQueen, и др., нав. дело, стр. 416.
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THE INTELLECTUAL CONCEPTIONS WHICH
CANNOT BE REGARDED AS INVENTIONS
Summary
Discoveries, scientific theories and mathematical methods; aesthetic creations; schemes, rules or methods for performing a mental act, playing a game or
business methods; computer programs and presentation of information are not
regarded as inventions as such. Еnumerated subject matters are not excluded
from patentability if they have a technical character. That technical character
can be implied from the physical features of an entity or the nature of an activity or conferred on a non-technical activity by use of technical means. This way
a system of devices on vehicles which would cooperate on approach to avoid
dazzle or new way of forming grooves on a record so as to transmit stereophonic
sound are patentable. In majority of cases devices providing technical character to mentioned exclusions are computers. The list of intellectual conceptions
which can become patentable only to the extent that they have been embodied
in technical applications is not exhausted.
Key words:

patent law, mental concepts, scientific discoveries, aesthetic
creations, business methods, computer programs, presentation
of information.
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КОЛИЗИЈА ГЕОГРАФСКИХ ОЗНАКА И ЖИГОВА У
СМИСЛУ УРЕДБЕ ЕУ БР. 510/2006
Резиме
По својој природи географска ознака је колективни знак који припада свим лицима са географског подручја на које она указује. Из тог разлога није подесна за коришћење као индивидуални знак. Она је подесна за
разликовање робе лица која послују на дотичном подручју од робе лица
која послују на неком другом подручју. Ипак, у настојању да пронађу
што прикладније форме за обележавање својих производа проивођачи
користе и географске ознаке. Имајући у виду различиту правну природу
жигова и географских ознака, аутор у раду анализира питање њихове
колизије у смислу Уредбе EУ бр. 510/2006, као и питање усклађености
решавања колизије из ове Уредбе са Споразумом о трговинским аспектима права интелектуалне својине.
Кључне речи: жиг, географске ознаке, имена порекла.

I Увод
Најшире гледано, географске ознаке су све речи, знаци и симболи
који се по свом садржају односе на неку државу, регион или место без
обзира да ли указују на географско порекло робе која је њиме обележена. Ужу групу чине ознаке које потрошачи схватају као упућивање
на порекло робе из наведеног места, и које као такве уживају правну
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заштиту.1 Ове ознаке наш Закон о ознакама географског порекла дефинише као ознаке географског порекла.2
Географске ознаке су важно средство обележавања. Оне су подобне да у промету служе за разликовање робе или услуга по географском пореклу. Код потрошача оне побуђују још и одређене представе о
квалитету робе. Потрошачи верују да производи означени географским
ознакама имају посебан квалитет, који се редовно проверава.
Још од давнина географске ознаке су се користиле за обележавање
робе. Вино са Самоса, мермер из Караре или са Пароса, статуе из Танагре били су цењени производи и гарантовали су одређени квалитет.
Другачији систем обележавања у односу на обележавање према пореклу
у ово време није био познат. Изузетна вредност ових ознака утицала је
да оне одувек буду изложене разним злоупотребама. Управо изузетан
значај и вредност географских ознака био је основни разлог због којег
се рано поставило питање права на њихово коришћење за означавање
робе или услуга.
У праву ЕУ ознаке географског порекла штите се на основу
Уредбе бр. 510/2006 о заштити географских ознака и имена порекла
пољопривредних и прехрамбених производа. До усвајања ове Уредбе важила је Уредба бр. 2081/92 са изменама извршеним Уредбом бр. 535/97.
Уредба 510/2006 прави разлику између географских ознака и имена порекла. Именом порекла штити се географски назив одређене области,
места или државе којим се означава производ који из њих потиче, а чији
су квалитет или особине претежно или искључиво условљени географском средином која укључује природне и људске факторе. Под географском ознаком подразумева се назив локалитета са кога производ потиче
под условом да производ има одређени квалитет, репутацију или изглед
који се може приписати области из које производ потиче.3
1
2

3

Божин Влашковић, Дескриптивни знаци у праву о жиговима, Крагујевац, 1996, стр.
119.
Појмом ознаке географског порекла обухваћене су две врсте ознака: имена порекла и географске ознаке. Именом порекла штити се географски назив земље,
региона или локалитета који служи да означи производ који оданде потиче, чији
су квалитет и посебна својства искључиво или битно условљена географском средином, која обухвата природне и људске факторе и чија се производња, прерада и
припрема у целини одвијају на одређеном ограниченом подручју. Географска ознака је ознака која идентификује одређену робу као робу пореклом са територије
одређене земље, региона или локалитета са те територије, где се одређени квалитет, репутација или друге карактеристике суштински могу приписати њеном географском пореклу.
У циљу јаснијег излагања, односно избегавања честог понављања одређених
појмова, у раду ће појмом географске ознаке бити обухваћене како заштићене географске ознаке и имена порекла, тако и незаштићени географски називи.

607

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА

Право и привреда

II Разлике између жигова и географских ознака
У настојању да пронађу што прикладније форме за обележавање
својих производа произвођачи, дакле, користе и географске ознаке. Географске ознаке и жигови су конкурентни и различити знакови.4 Жиг
указује на порекло робе из одређеног привредног субјекта. Функцију
означавања порекла садрже и колективни жигови. Ови жигови
омогућавају разликовање робе или услуга чланова једног удружења
од робе или услуга привредних субјеката који не припадају односном
удружењу. Географске ознаке, пак, указују на географско порекло робе.
Жиг је искључиво имовинско право које овлашћује свог титулара
да у привредном промету користи своју заштићену ознаку. Ознаке географског порекла немају свог титулара, већ круг овлашћених лица. Другим речима, исту ознаку географског порекла за исту врсту робе или
услуга може да користи сваки субјект који испуњава законске формалне
и материјалне услове.
Титулар жига може уговором пренети жиг, односно уступати
овлашћења која чине садржину његовог права. Ознака географског порекла не може бити предмет уговора о цесији, лиценци, залоги, франшизи и слично.
Титулар жига је дужан да користи жиг. Некоришћење жига из
неоправданих разлога дуже од пет година од од дана уписа жига у регистар жигова, односно од дана када је последњи пут коришћен је специфичан разлог престанка жига. Овлашћени корисник ознаке географског
порекла није дужан да је користи.
Титулар жига може робу или услуге које нуди под својим жигом у
свако време да промени или да под истим жигом понуди другачије производе. Код ознака географског порекла таква могућност не постоји.

III Колизија жигова и географских ознака
Географске ознаке се, због своје правне природе, не могу регистровати као жигови по три основа: недистинктивност ознаке, изазивање
забуне у вези са пореклом производа и потреба да ознака остане слободна у промету, пре свега у слободном коришћењу произвођача који
послују на дотичној територији. Другим речима, географске ознаке се
4
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Жиг је субјективно право индустријске својине које за предмет заштите има ознаку
којом титулар жига обележава своје производе или услуге у привредном промету у
циљу њиховог разликовања од исте или сличне робе или услуга другог субјекта. Да
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излагања у раду ће се уместо ове синтагме користити појам жиг.
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по правилу не могу регистровати као жигови. Међутим, ово правило
није апсолутно. Под одређеним условима оне се могу регистровати као
индивидуални или колективни жиг.
Географске ознаке, које означавају порекло робе из одређеног места или предела често су у колизији са жиговима који садрже односни
географски назив, као нпр. „Philadelphia“ за сиреве, „Mora“ за хрскави
хлеб, „Nokia“ за телефоне, „Mont Blanc“ за футроле за наочаре и друге луксузне производе. Ознака која је у једној земљи ознака места или
други географски податак, као нпр. „Parma“ или „Bohemia“, у другим
земљама је фантастична ознака и као таква подесна за регистрацију као
жиг. Тако, „Parma“ је у Мексику познати жиг за кобасице и шунку, а
„Bohemia“ за пиво. „Pilsen“ је водећа ознака пива у Уругвају.
Колизија жигова и географских ознака настаје из различитих
разлога. Примера ради, географска ознака може да се региструје као
жиг, било да се наметнула у промету као жиг или да је пријављена
за регистрацију у комбинацији са елементима који поседују снагу
разликовања. Имајући у виду прописе комунитарног права, могуће је
да је национални или комунитарни жиг пријављен или регистрован у
доброј вери, а да се касније у европски регистар географских ознака,
односно имена порекла у смислу Уредбе 510/2006 упише идентична или
заменљива географска ознака, и то за исту робу и исту територију. Сукоб може настати и за случај да је предмет заштите жига иста или слична географска ознака пореклом из друге државе, а која је до тренутка
њене заштите као географске ознаке у држави у којој је жиг регистрован представљала непознату географску ознаку.
Практични проблеми настају онда када се не поклапа круг
овлашћених лица на старији и млађи знак. У том случају намеће се питање
обима у коме овлашћена лица могу међусобно истицати своја права.
Као што је познато, незаштићена географска ознака може се регистровати као жиг ако се наметнула у промету као жиг или је пријављена
за регистрацију у комбинацији са елементима који поседују снагу
разликовања.5 И поред испуњености ових услова, посебна сметња за
регистрацију жигова постоји онда када је Европској комисији већ поднет захтев за регистрацију географске ознаке или имена порекла или је
таква ознака већ уписана у европски регистар имена порекла или географских ознака. У том смислу, Уредба 510/2006 у чл. 14, ст. 1 регулише
везу географских ознака и млађих жигова. Знакови, који су пријављени
за регистрацију после подношења захтева за регистровање географске
5

Уредба 40/94, односно Директива 89/104 изричито прописују могућност регистрације географске ознаке као колективни жиг. Видети чл. 64, ст. 2 Уредбе 40/94,
односно чл. 15, ст. 2 Директиве 89/104.
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ознаке Европској комисији за исту класу производа и који се односе на
област заштите географских ознака у смислу чл. 13 Уредбе, не могу да се
региструју као жиг. За случај да је жиг ипак регистрован, постоји основ
за престанак жига. Доказивање наметања знака у промету као жиг у
овом случају је без значаја.6
Уредба 510/2006 прописује сметње за регистрацију не само за млађе
жигове, него и за млађе географске ознаке. Старији жиг представља
сметњу за регистрацију географске ознаке коју жиг садржи, ако је
регистрација географске ознаке, с обзиром на репутацију, познатост и
дужину трајања примене жига, подесна да изазове забуну потрошача
о идентитету производа.7 Јасно је да је за ускраћивање регистрације
млађе географске ознаке потребно више од познатости старијег жига.8
Мишљење појединих теоретичара је да је за ускраћивање регистрације
географске ознаке потребно да репутација, познатост и трајање примене жига постоји у значајном делу заједнице, а не само у једној држави
чланици.9
Титулар старијег жига који не испуњава претпоставке прописане
у чл. 3, ст. 4 Уредбе 510/2006 може подношењем приговора Европској
комисији да се супротстави регистрацији заменљиве географске ознаке или имена порекла.10 Комисија одлучује о приговору у сваком
поједином случају, узимајући у обзир све релевантне интересе. То значи
да је регистрација географске ознаке или имена порекла могућа и поред
постојања старијег заменљивог националног или комунитарног жига.11
Уредба 510/2006 у чл. 14, ст. 2 регулише везу између регистрованих географских ознака и старијих жигова. У смислу овог прописа,
старији жиг пријављен, регистрован или стечен употребом у доброј
вери пре тренутка заштите географске ознаке у земљи порекла или пре
6

7
8
9

10
11
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Мишљење појединих торетичара је да старија заштићена географска ознака или
име порекла није сметња за њихову регистрацију као колективни жиг, ако општи
акт о колективном жигу одговара спецификацији (елаборату) заштићене географске ознаке или имена порекла. Наведено према: Simon Holzer, „Koexistenz von
Marken und geografischen Herkunftsangaben“, Markenrecht, бр. 02/2008, стр. 55.
Видети чл. 3, ст. 4 Уредбе 510/2006.
Hermann-Josef Omsels, Geografische Herkunftsangaben, Berlin, 2007, стр. 318.
H. J. Omsels, нав. дело, стр. 318; супротно мишљење: Dietrich C. Ohlgart, „Neue
Entwicklungen im Verhältnis von Marken zu geographischen Herkunftsangaben in
Europa“, Festschrift für Alexander von Mühlendahl, Köln, 2005, стр. 107.
Видети чл. 7, ст. 3(ц) Уредбе 510/2006.
Уредба 510/2006 не регулише колизију старијег колективног жига и млађе географске ознаке. Исто важи и за Уредбу 40/94, односно Директиву 89/104. У литератури
постоји мишљење да регистрацију географске ознаке треба дозволити ако њена
спецификација (елаборат) одговара општем акту о колективном жигу. Наведено
према: S. Holzer, нав. чланак, стр. 55.
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1. јануара 1996. године, може и даље да се користи и поред регистрације
заменљиве географске ознаке. Међутим, и даље остају да важе разлози
за ништавост, односно престанак жига у смислу Уредбе 40/94, односно
Директиве 89/104.
Европски суд имао је прилику да у познатој „Gorgonzola/Cambozola“ одлуци тумачи појам „добра вера“ у смислу чл. 14, ст. 2 Уредбе 510/2006.12 Овај Суд прави разлику између жигова регистрованих
у складу са прописима за заштиту географских ознака земље заштите, важећих у тренутку регистрације жига, од оних који ове прописе
вређају. Такви жигови, иако старији у односу на географске ознаке које
су регистроване на основу прописа комунитарног права, нису стечени
у доброј вери и не би могли даље да се користе у смислу чл. 14, ст. 2
Уредбе 510/2006. Tумачење појма добра вера од стране Европског суда
најбоље се може разумети на следећем примеру. Знак који је у држави X
пријављен за регистрацију као жиг 1987. године, стечен је у доброј вери
ако у тренутку регистрације не вређа прописе за заштиту географских
ознака важећих у земљи заштите жига. Каснија регистрација заменљиве
географске ознаке на основу прописа комунитарног права није сметња
за даље коришћење жига у земљи заштите, осим ако постоје разлози за ништавост, односно престанак жига. Са друге стране, жиг није
пријављен у доброј вери, ако је у тренутку пријаве жига у земљи заштите заменљива географска ознака већ заштићена према националном или међународном праву. Право даљег коришћења жига не постоји
чак и када се односна географска ознака касније пријави и региструје у
складу са прописима комунитарног права.
Појам „добра вера“ у смислу чл. 14, ст. 2 Уредбе 510/2006 има
функцију да продужи важење националне или међународне заштите географских ознака, која је постојала пре стицања одговарајуће заштите на
основу прописа комунитарног права. Ово је од посебног значаја, премда
је Европски суд већ потврдио да заштита географских ознака на основу
прописа националног или међународног права престаје после стицања
одговарајуће заштите према прописима комунитарног права.13 Примера ради, 1990. године у некој од држава чланица пријављен је и регистрован жиг који за предмет има географску ознаку. Ова ознака у истој
држави већ неколико година ужива одговарајућу заштиту на основу националних прописа о заштити географских ознака. После регистрације
географске ознаке 1996. године на основу Уредбе 2081/92, право жига
постаје старије у односу на европску заштиту односне географске озна12
13

Oдлука Европског суда од 04.03.1999. („Gorgonzola/Cambozola“), предмет бр. C –
87/97, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, 1999, стр. 443.
Oдлука Европског суда „Gorgonzola/Cambozola“, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht, Internationaler Teil, 1999, стр. 443.
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ке, али је и даље млађе у односу на националну заштиту. И поред тога,
титулар жига не би, дакле, могао да се позове на право даље употребе у
смислу чл. 14, ст. 2 Уредбе 2081/92, односно Уредбе 510/2006.14

IV (Не)усклађеност Уредбе 2081/92, односно Уредбе 510/2006
са ТРИПС-ом
Повод за нову Уредбу 510/2006 био је спор који је вођен под
окриљем Светске трговинске организације (СТО), пошто су претходно САД већи број одредби Уредбе 2081/92 оцениле као несагласне са
ТРИПС-ом. У те одредбе, између осталог, спадају прописи о вези регистрованих географских ознака и жигова, у којима су САД иначе виделе
повреду искључивог права титулара жига. На крају панелне дискусије
донета је одлука у којој је узет у обзир став САД. У том смислу, право
даље употребе жига у смислу чл. 14, ст. 2 Уредбе 2081/92 оцењено је као
повреда права титулара жига загарантованих у чл. 16, ст. 1 ТРИПС-а.
Ипак, ово правило квалификовано је као ограничени изузетак у смислу
чл. 17 ТРИПС-а, тако да је начелно чл. 14, ст. 2 Уредбе 2081/92 оцењен
као сагласан са ТРИПС-ом. И поред тога, Европска комисија је променила чл. 14 у новој Уредби 510/2006. У циљу потпуне усклађености са
ТРИПС-ом уведен је нови рок, 1. јануар 1996. године. Ипак, овај рок
се у чл. 24, ст. 5(а) ТРИПС-а користи за одређивање почетка примене
одредаба овог Споразума, а не као рок релевантан за везу између жигова и географских ознака.15 Ново решење за последицу има немогућност
даље употребе жига који је пријављен у доброј вери после 1. јануара
1996. године.16 Изузетак постоји само ако у тренутку пријаве не постоји
одговарајућа заштита географске ознаке, укључујући и земљу порекла географске ознаке. Следећи пример показује недостатке новог
решења. Знак који за предмет има географску ознаку пријављен је за
регистрацију као жиг у некој од земаља чланица ЕУ после 1. јануара
1996. године. Пријавилац не зна, нити може знати да је предметна ознака већ заштићена као географска ознака у некој држави ван ЕУ (нпр. у
Колумбији). Каснија заштита те ознаке као имена порекла или географске ознаке на основу важећих прописа ЕУ, спречава титулара жига да се
позове на право даље употребе у смислу чл. 14, ст. 2 Уредбе 510/2006.
14

15
16
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Уредба 2081/92 регулисало је везу регистрованих географских ознака и старијих
жигова такође у чл. 14, ст. 2. Временски рок за приоритет жига, за разлику од Уредбе 510/2006, био је тренутак заштите географске ознаке у земљи порекла или тренутак подношења захтева за регистрацију географске ознаке Европској комисији.
Видети: чл. 24, ст. 5(а) и чл. 65, ст. 1 ТРИПС-а.
Roland Knaak, „Die EG/Verordnung Nr. 510/2006 zum Schutz geographischen
Angaben und Ursprungsbezeichnungen“, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht,
Internationaler Teil, бр. 11/2006, стр. 896, 898.
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Изгледа да ново решење не води довољно рачуна о правима титулара жига у смислу чл. 16 ТРИПС-а. Другим речима, довољно је
било задржати се на критеријуму добре вере, као што је то био случај
у чл. 14, ст. 2 Уредбе 2081/92. То би значило да географска ознака или
име порекла није сметња за даље коришћење жига који је пријављен
за регистрацију пре него што је на истој територији спорна географска
ознака стекла заштиту, између осталог и на основу прописа о нелојалној
конкуренцији.
Појам „добра вера“ користи се, дакле, и у чл. 14, ст. 2 Уредбе
510/2006, али је начелно без значаја за жигове пријављене за регистрацију
после 1. јануара 1996. године, у сваком случају када спорна географска
ознака у тренутку пријаве жига већ ужива заштиту у земљи порекла.
Чл. 14, ст. 2 Уредбе 510/2006 не регулише питање употребе регистроване географске ознаке која је у колизији са старијим жигом стеченим у доброј вери. Исто важи и за Уредбу 2081/92. Додуше, Уредба 40/94
у чл. 159 прописује да одредбе ове Уредбе не дирају у одредбе Уредбе
2081/92, нарочито у чл. 14. Ипак, чл. 159 Уредбе 40/94 не треба разумети
као ограничење права из старијег комунитарног жига у односу на употребу млађе заменљиве географске ознаке. Другим речима, ова одредба
није потврда општег првенства заштићених географских ознака. Чл. 159
Уредбе 40/94 само има задатак да разјасни да права из старијег комунитарног жига, који није регистрован у доброј вери и на коме не постоји
право даље употребе, нема дејство у односу на географске ознаке
заштићене на основу Уредбе 2081/92, односно Уредбе 510/2006. Географске ознаке регистроване на основу једне од ових Уредби имају дејство у
ЕУ. То још увек не подразумева безусловно позитивно право на њихово
коришћење. Потврда за то је комунитарно право жига. Наиме, и комунитарни жигови имају у смислу чл. 1, ст. 2 Уредбе 40/94 дејство у ЕУ.
Ипак, у смислу чл. 106 и 107 ове Уредбе, старији жиг има првенство у
односу на млађи.
Из онога што је до сада речено, произлази да чл. 14, ст. 2 Уредба
510/2006 не предвиђа коегзистенцију географских ознака, заштићених
на основу њених прописа, и старијих жигова. Напротив, ова одредба
само ограничава заштиту географских ознака у односу на старије жигове стечене у доброј вери. Права из ових жигова у односу на употребу
млађе заменљиве географске ознаке одређују се према одередбама права жига. За националне жигове од значаја су одредбе чл. 5 и 6, ст. 1(б)
Директиве 89/104, а за комунитарне жигове одредбе чл. 9 и 12(б) Уредбе 40/94. Пракса Европског суда у одлуци „Gerri/Kerry Spring“ показала
је да упркос опасности замене са старијим жиговима, коегзистенција
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између старијег жига и млађе географске ознаке може постојати.17
Коегзистенција ипак постоји на основу права жига, а не на основу
одредби Уредбе 2081/92, односно Уредбе 510/2006.
У горе поменутој одлуци Суд је решавао питање колизије између
старијег жига који је садржао ознаку Gerri, a који је у Немачкој био
регистрован за минералну воду и ознаке Kerry Spring за обележавање
освежавајућег пића пореклом из ирске грофовије Kerry.
Tужени увозник минералне воде из Ирске позвао се на чл. 6, ст.
1б Директиве 89/104, при чему се никоме не може забранити да користи податке о географском пореклу робе или услуга, уколико употреба
одговара добрим обичајима у трговини и индустрији. Титулар жига је
ипак оспорио право увозника да се позове на прописане границе заштите жига, пошто је географску ознаку користио у функцији жига,
дакле за разликовање робе према њеном производном пореклу, што је
конкретном примеру управо био случај. Суд је у вези са овим питањем
заузео став да се право позивања на ограничења права жига у корист географских ознака одређује независно од тога да ли се географска ознака
користи у функцији жига или не. Такође, разматрано је и питање употребе знака у складу са добрим обичајима у трговини и индустрији. У
конкретном случају по мишљењу Суда само опасност звучне замене није
довољна за квалификацију једне радње као супротне добрим обичајима
у трговини и индустрији. Поред тога, потребно је да корисник географске ознаке поступа нелојално у односу на титулара жига. То би примера
ради био случај када се увознику може приписати искоришћавање гласа
или омаловажавање спорног знака.18

V Закључак
Питање везе између регистрованих географских ознака или имена порекла и жигова није потпуно решено новом Уредбом бр. 510/2006.
У том смислу ова Уредба могла би да отвори нова питања и дискусије.
Покушај да се у овој области постигне потпуна сагласност са ТРИПСом, очигледно није постигнут. Наиме, старији жиг стечен у доброј вери
није увек сметња за регистрацију млађе заменљиве географске ознаке или имена порекла. Потребно је и да кумулативно буду испуњени
услови из чл. 3, ст. 4 Уредбе 510/2006, што је случај само код познатих
комунитарних жигова. Усклађеност Уредбе бр. 510/2006 са ТРИПС-ом
нарочито се доводи у питање у ситуацији када титулар старијег жига
17
18
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који је стечен у доброј вери не испуњава услове из чл. 3, ст. 4 нити има
право даље употребе у смислу чл. 14, ст. 2 Уредбе бр. 510/2006. Осим
тога, за разлику од раније Уредбе бр. 2081/92, ново решење у чл. 14, ст.
2 Уредбе бр. 510/2006 доводи у питање право даље употребе за старије
жигoве стечене у доброј вери, нарочито ако су стечени после 1. јануара
1996. године.

Mag. Sonja SPASOJEVIĆ
Junior Faculty Member at the Faculty of Law, University of Kragujevac

COLISION BETWEEN GEOGRAPHICAL
INDICATIONS AND DESIGNATIONS OF ORIGINS
AND TRADEMARKS IN LIGHT OF EC REGULATION
Nо. 510/2006
Summary
The issue of relation between registered geographical indications and the
designations of origin and Trademarks have not been solved yet by the new EC
Regulation No. 510/2006. Regarding this, this Regulation could open new issues
and discussions. Effort to gain absolute accordance with TRIPS in this field
obviously failed to succeed as yet. However, older Trademarks registered in good
faith are not always an obstacle for registration of newer replacable geographical
indication or the name of origin. It is necessary to fulfill also conditions given in
the Article 3, Para 4 of the EC Regulation No. 510/2006, which is the case only
with well known Community Trademarks. Harmonization of EC Regulation
No. 510/2006 with TRIPS is certainly disputable in situation when the title
holder of the older Trademark that was gained in good faith neither fulfills
the conditions from the Article 3, Para 4 nor has the right to use it further in
the sense of the Article 14, Para 2 of the EC Regulation No. 510/2006. Besides,
contrary to the previous EC Regulation No. 2081/92, the new decision contained
in the Article 14, Para 2 of the EC Regulation No. 510/2006 questions the right
of further usage of the older Trademarks registered in good faith, especially for
those registered after 1st January 1996.
Key words:

trademark, geographical indications, designations of origin.

615

Велимир ЖИВКОВИЋ, мастер

ЗАШТИТА ПАТЕНТА КАО ИНВЕСТИЦИЈЕ
Резиме
Патенти су традиционално предмет регулисања и проучавања у
праву интелектуалне својине али развој права на међународном нивоу
намеће нове погледе у вези са патентима. Патенти постају значајни
сегмент регулисања у материји међународне трговине али и у области страних инвестиција. Услед великог значаја директних страних
инвестиција за економски развој, потребно је имати у виду какве обавезе се намећу државама у том погледу и какве предности могу из тога
произаћи за носиоца патента који има статус инвеститора.
У овом раду се анализира појам патента као инвестиције, права која носилац патента – инвеститор има, као и одређени механизми
заштите права који су специфични за инвестиционо право а пружају
погодности носиоцу патента као инвеститору. Коначан закључак је
да би носиоци патента требало увек да теже да себи обезбеде статус
инвеститора, имајући у виду предности које им тај статус може пружити.
Кључне речи: патент, интелектуална својина, стране инвестиције,
међународно инвестиционо право.

I Увод
Патенти су превасходно институт права интелектуалне својине, и
то један од најстаријих и најзначајнијих. Теоријска схватања о патентима и уопште доктринарна разматрања о патентима дуго су искључиво
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била везана за област права интелектуалне својине. Ова слика се унеколико мења и то по нашем мишљењу у два правца.
Први правац је релативно скорашње укључивање питања везаних
за патенте у право међународне трговине. Тако је постало неопходно да
се патенти јаве као тема и у међународном привредном праву. Најбољи
пример за то је Споразум о трговинским аспектима права интелектуалне
својине (ТРИПС) Светске трговинске организације, који се оцењује као
најзначајнији међународни уговор у области интелектуалне својине.1
Други правац је област међународних инвестиција и међународног
инвестиционог права. У светској трговини технологијом међународне
инвестиције су од великог значаја, јер представљају непосредан начин
како технологија прелази државне границе. Пре свега се то односи на
стране непосредне (директне) инвестиције (foreign direct investment) које
подразумевају инвестициони однос трајног карактера између предузећа
у које се улаже или које се оснива капиталом страног инвеститора.2
Компаније из развијених земаља, које располажу капиталом за пласман,
имају сопствени интерес да инвестирају у земљама у развоју и тако искористе предности јефтиније радне снаге и друге погодности. Земљама
у развоју стране инвестиције су неопходне зарад побољшања економије
друштва у сваком погледу, а посебно технолошке базе економије.
Интензиван развој међународне трговине и општа глобализација
односа довели су и до развоја међународних инвестиција и потребе
за њиховим правним регулисањем. То се данас чини кроз споразуме о
заштити инвестиција, који могу бити на глобалном, регионалном или
билатералном нивоу. Сви ови споразуми дају одређена права инвеститору и обезбеђују посебне механизме заштите тих права. Када носилац
патента наступа као инвеститор сматрамо да је потребно да поред правила права интелектуалне својине, увек имати у виду и правила инвестиционог права, која су значајна за заштиту инвестиција. Разлог за то
је чињеница да правни режим заштите инвестиција може носиоцу патента пружити додатну правну заштиту.
У овом раду анализираћемо појам патента као инвестиције (такво схватање патента је неопходан предуслов да би носилац патента могао бити инвеститор), затим права која носилац патента има као инвеститор, као и механизмe преко којих носилац патента може остварити
заштиту своје инвестиције.
1
2

Весна Бесаровић, Интелектуална својина – индустријска својина и ауторско
право, 4. издање, Београд, 2005, стр. 31.
Предраг Цветковић, Међународно право страних инвестиција, Београд, 2007, стр.
19.
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II Патент као инвестиција
Носилац патента може на различите начине да искористи свој патент на светском тржишту. Поред цесије патента за одређена тржишта или регионе, носилац патента може прибећи или лиценцирању као
дугорочнијем облику стицања прихода од свог патента, као и директном учешћу у производњи за коју је неопходан патент који поседује.
Овај други облик експлоатације може се вршити оснивањем иностраних ћерки компанија, разним врстама џоинт венчер пројеката или уласком у већ постојећа привредна друштва у иностранству.3
Од значаја је да носилац патента оваквим ангажованијим начином уласка на тржиште (не само простим извозом патентираног производа) најчешће стиче статус инвеститора, а сам патент стиче статус
инвестиције. Требало би одмах напоменути да је материја инвестиционог права хетерогена по броју и врсти извора4 и да не постоји универзална правило да ће носилац патента из сваке земље, било где да овако
употреби свој патент, бити сматран инвеститором. Али када се узме
у обзир постојеће међународно инвестиционо право и после анализа
одредаба већег броја постојећих споразума о инвестицијима, сматрамо
реалним да ће се носиоци патента сматрати инвеститором у веома великом броју случајева.
Предуслов за експлоатацију и заштиту јесте да носилац патента
свој патент региструје у земљи домаћину. То је не само најчешћи услов
за редовну тржишно искоришћавање према правилима права интелектуалне својине,5 већ и услов да патент уђе у подручје регулисано правилима инвестиционог права.
Постоји готово општи консензус да су патенти, као и права интелектуалне својине уопште, данас редовно садржани у свим споразумима
за заштиту инвестиција на међудржавном нивоу.6 Како се наводи у литератури, практично сви савремени инвестициони споразуми који садрже стандарде промоције и заштите страних инвестиција садрже права
интелектуалне својине у дефиницији инвестиције.7
3
4

5
6

7
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Уколико напустимо терен међудржавних споразума, остаје могућност да конкретан инвеститор, који може бити носилац неког патента,
склопи директан уговор са државом домаћином о остваривању неке
веће, инфраструктурне или сличне инвестиције. У таквим ситуацијама,
стране уговорнице саме одређују правни режим и уопште права и обавезе у погледу инвестиција. Оно што је сасвим вероватно очекивати је
да ће инвеститор, уколико је за остварење пројекта неопходан и патент,
укључити патент у садржину инвестиција које се штите.
У праву Републике Србије права интелектуалне својине, а у оквиру тога и патент, сматрају се инвестицијом.8 Тако је и у билатералним
споразумима о заштити инвестиција.9
Оно што је резултат статуса патента као инвестиције је да су носиоцу патента као инвеститору загарантована одређена права која ћемо
размотрити у даљем тексту.

III Права носиоца патента као инвеститора
Инвеститор, па тако и носилац патента, генерално може своја
права у погледу инвестиција остваривати на основу директног споразума који има са државом домаћином или користећи се одредбама
међудржавних споразума о заштити инвестиција. Трећа могућност је
постојање закона о страним инвестицијама у држави домаћину али не
сматрамо да то захтева посебну анализу, јер су одредбе таквих закона у
принципу сличне билатералним инвестиционим споразумима.10
Када је реч о споразумима између инвеститора и државе није
могуће дати конкретну класификацију права и привилегија која стоје на
располагању инвеститору с обзиром да се овакви споразуми закључују
имајући у виду неке конкретне околности и специфичан инвестициони пројекат.11 Такви споразуми уопште не морају ни бити доступни
јавности. Из тих разлога анализираћемо само одредбе међудржавних
споразума.
Међудржавни споразуми о заштити инвестиција, претежно билатерални, су у великој експанзији на глобалном нивоу. Према проценама,
8
9
10

11

Тибор Варади, Бернадет Бордаш, Гашо Кнежевић, Владимир Павић, Међународно
приватно право, 8. издање, Београд, 2007, стр. 478.
Видети нпр. Споразум између Републике Србије и Краљевине Данске о подстицању
и узајамној заштити улагања (Службени гласник РС, бр. 105–09), члан 1(г).
Engela Schlemmer, „Investment, Investor, Nationality, and Shareholders“, у: Peter Muchlinski, Federico Ortino, Christoph Schreuer (editors), The Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford, 2008, стр. 55; P. Muchlinski, нав. дело, стр. 6–7, 44.
Више о томе: П. Цветковић, нав. дело, стр. 41–42 и даље.
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њихов број износи око две и по хиљаде.12 У таквом мноштву споразума
генерално постоје одређене одредбе које су се искристалисале као редовне у међународном инвестиционом праву, али има и специфичних
одредби. Као најзначајније материјалноправне одредбе значајне за област
патената јављају се стандарди третмана (1) и одредбе о експропријацији
(2). Од великог значаја су и одредбе о решавању спорова које ћемо
такође ближе размотрити.

1. Стандарди третмана
Не би се могло рећи да постоји и прецизно дефинисан списак стандарда третмана страних инвеститора у инвестиционом праву, с обзиром
да се на неким местима одређени стандарди деле на два или више посебних третмана. Неспорно је да постоје два стандарда а то су а) национални
третман и б) третман најповлашћеније нације. Трећи стандард је поштен и
правичан третман (енг. fair and equitable treatment) у који ћемо уврстити и
одредбе које се понекад издвајају у посебне третмане, као што су забрана
арбитрерности и дискриминације или дужност да се обезбеди пуна
заштита и сигурност инвестиције. У принципу, теорија и судска пракса
су неуједначени у схватањима да ли се овде говори о више стандарда
или о деловима једног, али не сматрамо да је детаљно разматрање ових
потподела од суштинског значаја за нашу тему.13
Стандарди третмана не гарантују одређена поименице набројана
права која се гарантују инвеститору, што је уосталом генерална одлика
правних стандарда. Инвеститор има право да ужива одређени третман,
а којим ће се правима, привилегијама и обавезама, тај третман одликовати зависи од конкретне земље. Пре анализирања сваког од посебних третмана потребно је истаћи да се у материји третмана инвестиција
преплићу одредбе инвестиционог и других грана права. Да ли се држава
домаћин понаша на одговарајући начин не процењује се апстрактно и
тумачећи искључиво инвестиционо право, већ имајући у виду целокупно законодавство те земље и преузете међународне обавезе. Тако је у
материји третмана патената и интелектуалне својине уопште, за третман инвестиција неопходно имати у виду националне законе из ове области и све међународне обавезе које је држава домаћин преузела. Како
12
13
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Katia Yannaca-Small, „Fair and Equitable Treatment Standard: Recent Developments“, у:
August Reinisch (editor), Standards of Investment Protection, Oxford, 2008, стр. 117.
За ставове по овом питању видети Christoph Schreuer, „Introduction: Interrelationship of Standards“, у: August Reinisch (editor), Standards of Investment Protection, Oxford, 2008, стр. 4–6.
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се истиче, одредбе међународног инвестиционог права и одредбе других грана права често се међусобно допуњују.14
Стандард националног третмана предвиђа да страни инвеститор
и његова инвестиција не смеју бити de iure и/или de facto лошије третирани од домаћих инвеститора и њихових инвестиција.
Када се има у виду носилац патента, то би конкретно значило
да његов патент мора бити признат као и сваки домаћи, са истом садржином и обимом права. Носиоцу патента морају бити пружене исте
могућности за експлоатацију свог патента као и домаћим носиоцима
патената. Уколико је држава домаћин ратификовала само Конвенцију
о заштити права индустријске својине (скраћено Париска конвенција),
практично би релеватно би за овај стандард било само домаће законодавство услед непостојања неких детаљнијих супстантивних одредби у
тој конвенцији. У случају да је државе домаћин ратификовала и ТРИПС,
одредбе тог споразума биле би од великог значаја услед обавезних супстантивних одредби које се ту налазе.15 Држава домаћин не би смела да
права загарантована ТРИПС-ом резервише само за домаће држављане
или да се понаша на сличан начин. У принципу, у материји патената је
овај третман тесно повезан са националним третманом какав постоји и у
Париској конвенцији и, посредно, у ТРИПС-у. Мишљења смо да би свака повреда националног третмана према овим инструментима неминовно водила и повреди националног третмана у погледу инвестиције. Са
друге стране, не сматрамо и да је обрнуто. Сасвим је могуће да се право
на национални третман у погледу инвестиције-патента повреди на начин који није нужно везан за интелектуалну својину. На пример, држава домаћин може у потпуности поштовати сва права у погледу интелектуалне својине према домаћем законодавству и тиме испунити стандард
националног третмана према Париској конвенцији/ТРИПС-у али може
истoвремено захтевати да страни инвеститори који су инвестирали
патент плаћају посебну инвестициону таксу која не спада у домен
права интелектуалне својине. Управо у оваквим ситуацијама одредбе
инвестиционог права омогућавају носиоцу патента додатну заштиту
у поређењу само са одредбама које се односе само на интелектуалну
својину. У пракси арбитражних трибунала није било случајева који би
се изричито бавили питањем експропријације интелектуалне својине,
али ставови заузети у одређеним случајевима су аналогијом сасвим
применљиви.16
14

15
16

Moshe Hirsch, „Investment and Non-Investment Obligations“, у: Peter Muchlinski, Federico Ortino, Christoph Schreuer (editors), The Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford, 2008, стр. 156.
В. Бесаровић, нав. дело, стр. 217.
Видети преглед код M. Hirsch, нав. дело, стр. 163–173.
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Третман најповлашћеније нације носи обавезу државе домаћина
да исте повластице које омогући инвеститорима из неке треће државе
омогући у истим ситуацијама (принцип ejusdem generis) и свим инвеститорима из државе са којом има инвестициони споразум у коме се
налази оваква клаузула.17 Наводи се и да је практични резултат оваквих
клаузула, имајући у виду огроман број инвестиционих споразума у
којима су присутне, ситуација да је за државу домаћина најсигурније
да сваком инвеститору обезбеди максимум права како не би дошла у
ризичну ситуацију да оштети инвеститоре из одређене земље.18 Оваква
одредба и практични ефекти до којих доводи сигурно су додатна погодност за носиоца патента.
Оно што може бити од посебне користи за инвеститора-носиоца
патента је и став из арбитражне праксе (за који се ипак не може са
сигурношћу рећи да је општеприхваћен) да је довољно за тужиоца да
установи prima facie кршење неког од ова два претходна стандарда како
би терет доказивања прешао на туженог, тј. државу домаћина.19
Посебно значајан је и третман поштеног и правичног поступања.
Већ из самог назива и помињања правичности види се колико је широко
постављен овај стандард и колико радњи државе домаћина може доћи
у колизију са њим. Управо та релативна неодређеност представља погодност за инвеститора. Држава је онемогућена да номинално испуњава
своје обавезе а да де факто врши радње на штету инвеститора – носиоца патента. Замислимо ситуацију у којој је држава домаћин не предузима ефикасне мере да заштити страног инвеститора-носиоца патента
од нелегалног искоришћавања патента од стране трећег лица, док такве мере предузима како би заштитила друге домаће или стране носиоце патента. Номинално, инвеститор-носилац патента може користити
домаће правосуђе, али чињеница да се тај конкретан патент непрекидно
злоупотребљава за ралику од других, указује на одређено малициозно
понашање државе. Такво понашање је de facto неправично и практично
не обезбеђује пуну заштиту инвестиције тако да страни инвеститор
има право да тражи заштиту путем инвестиционог права. Могуће је
замислити и многобројне сличне ситуације, где акценат овог третмана
17

18

19
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Christoph Schreuer (editors), The Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford, 2008, стр. 365.
Barton Legum, Defining Investment and Investor: Who is Entitled to Claim?, Paris, 2005,
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на правичности и чињеницама, може имати бројне предности у односу
на чисто формалноправно посматрање положаја инвеститора. Ставови
праксе и доктрине говоре у прилог томе.20

2. Експропријација инвестиција
Значај одредби о експропријацији је за инвеститоре у принципу
велики а присутно је и становиште да су ове одредбе заправо и суштинско
језгро инвестиционих споразума.21 Ове одредбе су од таквог значаја за
инвеститора – носиоца патента из тог разлога што се експропријација,
како се схвата у контексту инвестиционог права, уклапа у институте
патентног права тако да може дођи до њиховог међудејства. На почетку би
требало рећи да се у појам експропријације, логично, не могу укључивати
ситуације попут ништавости патента због неиспуњавања услова за његово
постојање, престанка услед неплаћања такси и сличних основа,22 под условом да је поступак спроведен у потпуном складу са законом.
У материји експропријација генерално се разликују два модела:
а) директна (потпуна) и б) индиректна (делимична) експропријација.
Директна експропријација обухвата принудни пренос права
(титулуса) са оригиналног носиоца на другог (нпр. државу) уз потпуно лишавање претходног титулара било ког овлашћења. Оваква
експропријација је одузимање патента, где носилац патента губи апсолутно сва права. Овакво директно одузимање права је у принципу
превазиђено (развојем друштвених, економских и политичких односа)
и није више присутно у пракси.23
Индиректне експропријације јављају се у много разноврснијим
облицима. Овакве експропријације обухватају делимично одузимање
права, мешање у коришћење права, мере које трају током дужег
временског периода, такозване „шуњајуће“ експропријације (енг. creeping expropriations) и друго. Фокус у материји експропријација прешао
је на терен индиректних експропријација.24 Мишљења смо да је овде
најобухватинија дефиниција UNCTAD-a која се често користи у литератури: „Одузимање такође може бити резултат званичних аката који
доводе до губитка могућности управљања, коришћења или контроле,
20
21
22
23
24

C. Schreuer, нав. дело, стр. 2.; K. Yannaca-Small, нав. дело, стр. 111.; P. Muchlinski,
нав. дело, стр. 24.
C. Schreuer, нав. дело, стр. 1.; T. Grierson-Weiler, I. Laird, нав. дело, стр. 260–261.
В. Бесаровић, нав. дело, стр. 104–107.
В. Бесаровић, нав. дело, стр. 100.
A. Reinisch, „Legality of Expropriations“, у: August Reinisch (editor), Standards of Investment Protection, Oxford, 2008, стр. 171.
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или значајног смањења вредности добара.“25 Напомињемо да би увек
требало имати у виду да граница између експропријације и дозвољеног
правног регулисања не може никад бити унапред постављена.26 Процена се увек врши од чињеница конкретног случаја, али поменута
дефиниција свакако пружа довољну флексибилност.
У погледу патената мере које би могле да се сврстају у ову дефиницију се односе на ограничавање права носиоца патента, превасходно
принудне лиценце. Принудне лиценце задиру у ексклузивитет права
носиоца патента, директно утичу на слободу располагања и имају директан ефекат на снижење економске вредности патента уклапајући се
тако јасно у дефиницију индиректне експропријације. Са друге стране,
предност концепта индиректне експропријације у инвестиционом праву је што обухвата и све друге радње које утичу на инвестицију на наведени начин, уклапале се у законске оквире или не.
Требало би напоменути да овакве одредбе инвестиционог права
не забрањују генерално држави да спроводи експропријацију. То увек
остаје суверено право државе и такав став је потврђен у пракси. Оно
што је обавеза државе према усвојеним стандардима у међународном
инвестиционом праву и обичајном међународном праву је да испуни
одређене услове како би експропријација била легална.27 Уколико држава не испуни те услове говори се о незаконитој експропријацији која за
собом повлачи одговорност државе. Основна предност инвестиционог
права за носиоца патента је што тада као инвеститор има много шире
могућности и боље шансе да оствари своја права користећи механизме
заштите инвестиција него само заштите интелектуалне својине.
Генерално прихваћени услови за легалну експропријацију су да
је одузимање у јавном интересу, да је спроведено без дискриминације,
да је плаћена одговарајућа накнада и да је испоштована одговарајућа,
правична процедура (due process)28 иако овај последњи захтев није универзално прихваћен.29 Мишљења смо да када је материја патентата у
питању уколико се постави питање било одузимања патента или при25

26
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id=5724&lang=1&intItemID=2322, 10.2.2010, стр. 235.
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нудне лиценце патента који истовремено има статус инвестиције апсолутно неопходно узимање у обзир одредаба и стандарда права интелектуалне својине. Погледајмо детаљније неке од ових услова.
У погледу јавног интереса јасно је да је могуће да одговарајуће
одредбе патентног права захтевају постојање јавног интереса ради
одузмања патента и принудне лиценце. У том случају процена постојања
јавног интереса вршила би према критеријумима присутним у патентном праву и таква процена морала би да буде релевантна и за инвестиционо право. Са друге стране могућа је ситуација да одредбе патентног
права не захтевају постојање јавног интереса и да је државама остављена
велика дискреција. У таквом случају држава би се евентуално могла понашати у складу са својим законодавством у области патената али да
истворемено крши одредбе инвестиционог права. Заправо, овим се пружа виши степен заштите носиоцу патента када се јавља као инвеститор,
јер би евентуално закониту меру са становишта права интелектуалне
својине могао нападати као незакониту експропријацију са становишта
инвестиционог права. При том не мислимо само на принудне лиценце
у јавном интересу као тако изричито назван правни институт30 већ на
принудне лиценце уопште, с обзиром да издавање принудне лиценце
увек има одређени шири интерес у својој основи, на пример жељу да се
патентирани проналазак заиста и употребљава у циљу побољшања технолошког нивоа привреде једне државе. Уколико нека држава не поштовала ове широко прихваћене принципе, сматрамо да је сасвим оправдано
да се носиоцу патента, бар као инвеститору, омогући одређена заштита. Одредба да је неопходан јавни интерес за легалну експропријацију
у било којој области део је обичајног међународног права и присутна
је у практично свим инвестиционим споразумима данас.31 Исти став
потврђен је у јуриспруденцији различитих судова и арбитража.32
Услов везан за постојање одговарајуће надокнаде контроверзан је
у међународном праву.33 У материји међународног инвестиционог права међу најприхваћенијим је Халов стандард који захтева да надокнада
буде брза, ефикасна и адекватна. Истиче се да се овај стандард у погледу
висине надокнаде данас по правилу прецизира као пуна тржишна вредност у моменту пре отпочињања екпропријације.34 У погледу процене
саме висине надокнаде сматрамо да је неопходно и правично искључиво
узети у обзир стандарде права интелектуалне својине. То се сасвим
30
31
32
33
34

В. Бесаровић, нав. дело, стр. 102–103.
А. Reinisch, нав. дело, стр. 178.
За преглед видети А. Reinisch, нав. дело, стр. 179–186.
А. Reinisch, нав. дело, стр. 175–176.
Abby Cohen Smutny, „Compensation For Expropriation In The Investment Treaty Context“, Transnational Dispute Management, Vol. 3, issue 3, June 2006, стр. 2.

625

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПРАВА

Право и привреда

уклапа у став да је процена пуне тржишне вредности зависна од природе добра које се одузима.35 Уколико су испуњени захтеви патентног
права у погледу висине надокнаде – то би морало задовољавати и услове инвестиционог права. Предност одредби инвестиционог права је то
што неодговарајућа надокнада може имати и далекосежније последице
у том смислу што би нелегална експропријација могла довести до захтева за потпуном реституцијом, а не само финансијском надокнадом.36
Неодговарајућа компензација би, поред тога, могла служити као основа инвеститору да захтева надокнаду за разноврсне друге штете које је
услед тога могао претрпети.37
Захтев поштовања одговарајуће процедуре би такође требало
процењивати са становишта права интелектуалне својине. Уколико су
испоштоване процедуре за одузимање патента или издавање принудне
лиценце, то је довољно да се испуни и овај захтев инвестиционог права.
Управо овај захтев је можда и највећа препрека држави да заобилазним
путем спроводи експропријацију. Инвеститор –носилац патента би са
пуним правом могао истицати непостојање одговарајуће процедуре и
тако остварити заштиту својих права.

IV Заштита права носиоца патента као инвеститора
Потребно је размотрити и предности система заштите права носиоца патента као инвеститора. Генерално, носилац патента је препуштен домаћим органима ради заштите свог права. Препуштеност националним органима не мора само по себи бити негативна околност али
у сваком случају ствара одређену неизвесност, поготово ако се ради о
земљама у развоју у којима носиоци патента често и послују. Такав правосудни и управни систем може бити неефикасан, а у најгорем случају
и пристрасан. Судовање са домаћом државом може поред проблема
могуће пристрасности створити и евентуалне проблеме сувереног имунитета.
Инвестиционо право пружа предности у погледу решавања спорова, уз одређена ограничења.38 Основно ограничење са становишта
35
36
37
38
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A. C. Smutny, нав. дело, стр. 3.
Irmgard Marboe, „Compensation and Damages in International Law, The Limits of „Fair
Market Value“, стр. 723, 725 наведено према A. Reinisch, нав. дело, стр. 200.
A. C. Smutny, нав. дело, стр. 11.
Видети нпр. August Reinisch, Loretta Malintoppi, „Methods of Dispute Resolution“, у:
Peter Muchlinski, Federico Ortino, Christoph Schreuer (editors), The Oxford Handbook
of International Investment Law, Oxford, 2008, стр. 692–693; Т. Варади, Б. Бордаш, Г.
Кнежевић, В. Павић, нав. дело, стр. 482; П. Цветковић, нав. дело, стр. 60–63.
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носиоца патента је чињеница да се на основу инвестиционих споразума
инвеститора и државе или међудржавних, предвиђа решавање спорова
са државом домаћином. То значи да се у принципу носиоцу патента пружа могућност да штити свој патент као инвестицију од нелегалних аката
државе, а не директно од стране трећих лица – недржавних субјеката. У
погледу трећих лица која неовлашћено користе патент, носилац патента
би остао препуштен само националном правосуђу. Имајући то у виду,
заштита права према инвестиционом праву би се могла остварити у погледу нелегалног одузимања патента, незаконитих принудних лиценци
и сличних понашања државе која крше већ помињане стандарде третмана и експропријације. Чак и да се остане на томе, то је свакако врло
значајна област заштите, поготово ако се имају у виду инвестиције и
експлоатисање патената у неразвијеним земљама где понашање државе
може представљати проблем.
Мишљења смо да поред изнетог носилац патента може остварити и посредну заштиту од радњи кршења патента које долазе од стране
недржавних субјеката. Уколико такве радње наилазе на толерисање или
прећутно одобравање државе, или држава у принципу не предузима
мере за које би се могло очекивати да их предузме како би зашптитила
патент страног инвеститора, такав страни инвеститор би имао основа да поведе спор против државе и захтева заштиту према постојећим
стандардима третмана, пре свега фер и правичном третману и његовим
подваријантама. Поготово је овде од значаја одредба која се среће у инвестиционим споразумима која налаже држави домаћину пуну заштиту
инвестиције.39 Занимљив случај из инвестиционе арбитражне праксе,
чији ratio сматрамо применљивим и за кршење права интелектуалне својине, је случај Wena Hotels v. Egypt, где је утврђена одговорност
Египта услед неспособности да заштити страну инвестицију од трећих
лица.40
Основна предност решавања спорова у инвестиционом праву
је могућност уговарања арбитраже са државом домаћином. Светска
организација за интелектуалну својину (WIPO) има у свом саставу и
Центар за арбитражу и медијацију, али овај центар решава спорове
међу приватним субјектима.41 Могућност покретања арбитраже против
државе домаћина може бити предвиђена, и често се и предвиђа, било у
инвестиционим споразума између инвеститора и државе, било између
самих држава.
39

40
41

За више о овој одредби-стандарду третмана видети Giuditta Cordero Moss, „Full
Protection and Security“, у: August Reinisch (editor), Standards of Investment Protection,
Oxford, 2008, стр. 131–150.
Више о овом случају: http://www.transnational-dispute-management.com/samples/
freearticles/tv1-1-article_76.htm.
Више о овом Центру на: http://www.wipo.int/amc/en/.
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Предности арбитраже над другим методима решавања спорова
често се истичу у стручној литератури.42 Оно што је за инвеститора
као носиоца патента у сваком случају значајно је претпостављена
непристрасност арбитражног трибунала, ефикаснији поступак и
чињеница да ће одлука арбитражног трибунала, по редовном току
ствари, бити заиста и спроведена у пракси.
Поступак арбитраже може се одвијати на различите начине тако да се у инвестиционим споразумима срећу различита решења. У
погледу институционалних арбитража, у инвестиционом праву је
поред институција које имају сопствену дугу традицију решавања трговинских спорова присутна и јединствена арбитражна институција,
ICSID, на коју треба обратити посебну пажњу.43 Истаћи ћемо само неке
од основних предности арбитрирање пред ICSID-ом. Поред предности
директног поступка против државе и невезаности за национална правосуђа и дипломатску заштиту, ICSID арбитрирање омогућава избор
арбитара специјализованих за области инвестиција који могу са
одговарајућим нивоом стручности решавати спорове. ICSID већ иза себе
има обимну јуриспруденцију која је од несумњиве помоћи у решавању
будућих спорова и спорних правних питања. На крају, све одлуке
ICSID арбитраже се сматрају као коначне и правоснажне одлуке највишег
суда државе која је учествовала у арбитражи. То значи да та држава не
може никако у поступку признања и извршења ометати спровођење
одлуке арбитражног трибунала, и то се заиста и не дешава у пракси што
је свакако велика предност за страног инвеститора. Нападање донете
арбитражне одлуке може се вршити само у одговарајућем поступку
пред ICSID-ом, а не на националном нивоу. Истиче се да је ICSID можда
и једина заиста наднационална (делокализована и денационализована)
арбитража.44

V Закључак
Закључујемо да права која се генерално у инвестиционом праву дају инвеститору могу бити од велике користи за носиоца патента.
Њихов широк домашај и мешавина права и правичности представљају
добру основу да се спрече повреде права које можда и не би могле бити
претпостављене у првом моменту. Живот је увек маштовитији од права
42
43
44
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Видети нпр. Гашо Кнежевић, Владимир Павић, Арбитража и АДР, Београд, 2009,
стр. 18–22; Т. Варади, Б. Бордаш, Г. Кнежевић, В. Павић, нав. дело, стр. 581–582.
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а инвестиционо право омогућава носиоцу патента, када је и инвеститор,
да ипак спремније дочека евентуална изненађења. Инвеститор – носилац патента генерално има више опција за решавање спорова у погледу
свог патента у поређењу са ситуацијом где би се ослонио искључиво на
правила интелектуалне својине.
Одредбе инвестиционог права најчешће омогућавају страном инвеститору и да своја доста широко формулисана права оствари путем
арбитраже, директно према држави домаћину, пред непристрасним форумом и са загарантованим спровођењем тако донете одлуке. Мишљења
смо да су предности које се овим путем пружају носиоцу патента који је
истовремено и инвеститор очигледне и да их је свакако потребно имати
у виду приликом инвестирања и експлоатације патената.

Velimir ŽIVKOVIĆ, Master of Law

PROTECTION OF PATENT AS AN INVESTMENT
Summary
Patents have traditionally been within the sphere of regulation in
intellectual property law, but development of law on international level suggests
new dimensions in examining patents that should be taken into account. Patents
became a subject regulated in international trade law, but also in the area of
foreign investments. Due to high importance of foreign investments for economic
development, it is necessary to pay attention to obligations that states have in
this regard and what advantages can stem therefrom for patent holder which at
the same time has the status of a foreign investor.
This article examines the notion of patent as a foreign investment, rights
which patent holder – investor has, as well as certain mechanisms for protection
of patents which are specifically reserved for investment law and provide
advantages for patent holder as an investor. Final conclusion is that patent
holders should strive to provide for themselves the status of foreign investor
and always take into account the advantages which that status can provide for
them.
Key words:

patent, intellectual property, foreign investment, international
investment law.
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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 садржином 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, италик); 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
јединственим 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, евентуално 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
financiers, 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 „уредник“ 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), The Future for the Global Securities Market, 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 стране.
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 наводи 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, затворени наводници, назив часописа курзивом, број и година издања,
скраћеница стр., број стране.
Пример: Зоран Арсић, „Учешће у скупштини акционарског друштва“, Право и привреда, бр. 1–4/2005, стр. 23.
Klaus J. Hopt, „Aktionärskreis und Vorstandsneutralität“, Zeitschrift für Ünternehmens– und Gesellschaftsrecht, 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 корпоративног управљања и тржиште корпоративне контроле у
условима транзиције“, Право и привреда, бр. 1–4/2005, стр.
43.
Michael C. Jensen, William H. Meckling, „Theory 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 наводници, пун наслов чланка, затворени наводници, потом стр. и број стране.
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, затворени наводници, ознака „у:“, име уредника, презиме уредника, назив 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
друштва, 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 гласник 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 оригиналном 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 (Handelsgesetzbuch), пар. 29.
британски Компанијски закон из 2006. године (Companies
Act; даље у фуснотама: CA), чл. 67.

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 Arrangements in the European Union, Brussels, 2001, доступно на
адреси: http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/
docs/clearing/first_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
организације која је припремила текст, и назив текста, а евентуално
и скраћеница „стр.“ и број стране.
Пример: Giovannini Group, Cross-Border Clearing and Settlement
Arrangements in the European Union, стр. 6.

634

СУСРЕТ ПОДРЖАВАЈУ
Привредна комора Србије
Привредна комора Београда
Правни факултет Универзитета у Београду
GTZ – Канцеларија за правну реформу
Intermex
АГРОБАНКА Пољопривредна банка а. д., Београд
„Енергопројект Холдинг“ а. д., Београд
Привредни саветник, Београд

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
347.7
ПРАВО и привреда : часопис за привредноправну
теорију и праксу / главни и одговорни уредник Мирко
Васиљевић. – Год. 31, бр. 1/2 (1993) –
. – Београд :
Удружење правника у привреди Србије, 1993– (Београд :
Досије студио). – 24 cm
Тромесечно. – Је наставак: Privredno pravni priručnik =
ISSN 0032-9002
ISSN 0354-3501 = Право и привреда
COBISS.SR-ID 101774343

