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Електронско уговорно право

Правни аспекти електронске размене података (EDI) 
у трГовинским трансакцијама

Резиме

Електронско уговорно право је резултат ишроког коршићења стандард- 
изованих података приликом закључења трговачких трансакција. Коришћење 
компјутера у великој мери олакшава и убрзава закључење уговора, смањује 
трошкове јер су ов1ш начином искључени папирни документи (отуда и назив 
"безпапирна трговина ”) и опште узев доприноси правној сигурности. У овој 
обласши не постоје правнп правила, али захваљујући принципу слободе уго— 
варања (аутономији странака) у свету су створени многи EDI модел спора- 
зуми. Уколико уговорне стране желе да правно оснаже своју трговинску 
шрасакцију закључену коришћењем EDI, оне треба да се позову на један од пос- 
шојећих EDI Модел споразума. EDI је акроним за "електронски пренос пода- 
и ш к а To је нова, софистицираиа технологија која значи пренос договорених 
сиитдардизованих података коршићењем компјутера. У овој области свакако 
су нпјзначајнији UN/EDIFACT који представљају УН правила за управу, 
шрговину и шранспорт. У оквиру Комисије УН за међународно трговинско 
право (UNICITRAL) Модел закон о правним аспектима електронског преноса 
података (EDI) очекује сеупрвој половини 1966.Године.

Кључнеречи: елекшронски пренос пдатака (EDI), електронско уговорно
право, EDI модел споразуми, пошиљалац, прималац, посредник, 
одговорност.



Уводне напомене

Систем електронске размене података у свим сферама привредног и 
друштвеног живота се развија брже него пгго се могло замислити 60-тих година 
када су се појавили први рачунари (комлјутери). Ову врсту комуникација најпре 
су прихватили пословни кругови јер им је она обезбеђивала брзину, сигурност и 
финансијске уштеде. Од обичне попгге (кад је постојала могућност да се папири 
изгубе), преко експресних испорука (express deliveries) и fax-a на сцену су стугшлж 
рачунари, рачунски терминали (неке врсте клиринг кућа (clearing houses) или 
посредника, који су готово "преко ноћи" кренули у процес уклањања папира. 
Почела је тако електронска "револуција" коју, разуме се, воде технички раз- 
вијене земгве тржишне привреде (САД и Јапан, прес свих), чжме се све више и 
брже шири јаз између развијених и неразвијених земаља света.

Електронска технологија је пословним људима омогућила да у сваком часу 
(готово моментално) добију информације о ситуацији на тржишту и финан- 
сијским условима своје и других фирми. Ти подаци се обично односе на зараде, 
продају, повериоце, дужнике, расположиву готовину и уошггге стање на 
рачунима. Све ово доприноси уштедама и то не само у погледу трошкова радне 
снаге и времена у коме се информација може добити, него и у погледу избегавња
грешака до којих може доћи приликом прекуцавањаЧ

У литератури која се бави правним аспектима коришћења комлјутера у уго- 
ворном праву и које се стога назива електронско уговорно право (electronic con
tracting law) или електронска трговина (electronic commerce) нарочити акценат се 
ставља на уштеде коју пословним људима омогућава беспапирно пословање 
(paperless commerce)1 2\  Иначе, у уводним напоменама треба додати да је употреба 
компјутера увела нову семантику3), биз чијег се познавања не могу успешно раз- 
умети ни правни аспекти употребе компјутера у пословним трансакцијама.

Пре него што се пређе на давање података о правилима којима се користе 
партнери EDI трансакдија (електронско аутономно трговинско право) и на 
обраду основнихправнихпитањакоја сеу тимправилима "регулшпу", у уводннм 
напоменама треба подвући да квалитет података послатих преко компјутера 
зависи од квалитета података који су у њега унети. Електронска трансмисија и 
обрада немају чаробну моћ да поправе квалитет унетих података. Е1апротив, они 
могу само да тај квалитет смање. Савремени, врло распрострањен мит о магнји

1. Једна од значајних предности компјутера је ограмна могућност ускладиштења података и, 
завнсно од начина на који се користи, његових потенцијала да се штеди на хартији. Сматра 
се да је у просеку за једну међународну пословну трансакцију потребно 100 докумената и 
да таква документација повећава цену пословне трансакције за 10 посто.

2. У чланку N. Christopher, EDI Evidence and the Vienna Convention, The Journal of Business Law, 
јануар 1995, пп. 21-35, аутор наводи да према неким проденама амерична фирма аутомо- 
била General Motors коришћењем EDI уштеди 200 долара на производњи појединачног 
возила и 6 долара по свакој фактури.



машине и њеној непогрешивости захтева више стандарде квалитета за податке 
који се могу послати преко компјутера, него што је то сдучај са традиционалним 
технологијама. Квалитет обухвата поверење у тачност података (нпр. нема 
штампарских грешака), конзистентну примену добро дефинисаних структуи- 
раних података и подобност за одређену сврху (могућност да се задовољи 
одређена потреба).

Поред коришћења термина EDI у последње време се све више среће израз 
EC (Elektronic Commerce), што је по многима уже значење од онога које има EDI. 
Можда he на ово питање да одговори трећа YUEDI Конференција која носи 
наслов "Електронска размена података и електронска трговина у свету и Југо- 
славији", која треба да се одржи у Београду почетком децембра 1995. године.

1. Електронска размена података (EDI)

Према најједноставнијој дефиницији "електронска размена података" (Elec
tronic Data Interchange -  EDI) значи размену електронских форматизованих пода- 
така коришћењем компјутера. Значајно је истаћи да се EDI разликује од других 
електронских комунжкација по томе што представља пренос структуираних
података. најчешће представљен у виду UN/EDIFACT стандарда3 4̂  као и по 
начину на који се подаци бележе и штите.

1.1. Позитпвне стране коршлћења EDI

Постоје многобројне корисги од употребе EDI у пословним (трговачким, 
привредним) трансакцијама. He улазећи детаљније у њихову анализу, могло бн 
се указати на оне који се сматрају најзначајнијим и због којих су их пословни 
људи тако радо и брзо прихватили. To су:

3. У речник корисника PC (персоналних рачунара, компјутера) одавно су већ у употреби 
речи као што су: "информациони супераутопут" (information superhighway), електронска 
пошта (electronic mail -  E-mail), електронске конференције (electronic conferencing), 
дирекгне резервације (online reservation services), директне банкарске услуге (online bank
ing servises), директне куповине (online shopping). Сличне речи се срећу у државној управи 
(govemment/public services), образовању (education programs), електронским енцикопеди- 
јама (electronic repositories). Нова терминологија условила је издавање компјутерских 
речника и наметнула потребу скраћеница које су добро познате онима који се у својој 
пракси користе рачунарима. Те скраћенице су, нпр. PC, E-mail, INTERNET, EDI и сл. Више 
о свему овоме в. D. Hubac, Information Superhighway, чланак у збирци "Први скуп корис- 
ника информативног и дилинг система", изд. БЕЈТТ, Београд 1994, стр. 65-77; занимљива 
размишљања на ову тему могу се наћи у чланку R. Lalonde, The Semantics of Doing Business 
Electronically, EDI Window, 1995, h o . 1, nn. 1-3.

4. UN/EDIFACT стандарди cy Правила Уједињених нација за електронски пренос података у 
области управе, трговине и транспорта (UN/EDI for Administration, Commerce and Trans
port). To je низ међународно договорених стандарда, именика, упутстава, водича за елек- 
тронску размену структуираних података и нарочито за размену која се односи на 
трговину робом и услугама између независних рачунарских информационих система.



-  аутоматизовани телекомуникациони начини преноса информација су 
доказано јефтинији од оних који се достављају поштом или куриром;

-  слање и примање електронске инфомације је неупоредиво бржи начин од 
свих до сада познатих;

-  EDI обезбеђује бољи и лакши приступ подацима. Под претпоставком да је 
добро спроведен поступак чувања података много брже се може добити увид у 
све релевантне информације, него што је то случај кад треба проћи кроз много- 
бројне папире, фасцикле и документацију (чак и кад су сви ти подаци добро 
сређени);

-  компјутерски забележен податак је много теже изменити него папирни 
документ. Са одговарајућим криптованим подацима, изузетно је тешко 
неовлашћеном лицу да има приступ, да измени или фалсификује компјутерске 
документе;

-  нејасноће у трансакцији се своде на минимум, а грешке у подацима могу 
лако да се идентификују, провере и исправе;

-  EDI је повећао безбедност и приватност података и у том погледу је 
свакако супериорнији од било ког другог познатог преноса података. Постоје 
разни посгупди обезбеђења заштите података, а сгепен те заштите најчешће 
зависи од цене која се плаћа за жељену заштиту;

-  лако и брзо откривање грешака представља додатну повећану запггиту;
-  електронски досијеи захтевају мање "простора" него папирни досијеи. 

Свима, који се овом проблематиком баве, јасно је да се огромна количина пода- 
така може "сместити" на дискете или у компјутере н то све не тражи велики 
простор.

1.2. Шта су недостаци EDI?

Без обзира на све позитивне стране које су напред наведене, треба рећн да 
EDI не представља савршен систем за проблеме комуникација и размене пода- 
така модерног пословања. Основни проблеми везани су за нека ограничења EDI 
технологије као и за значајну правну разуђеност која онемогућава конзистентно 
регулисање основних пнтања везаних за електронско пословање. С овнм у вези у 
литератури се нарочито указује на следеће чињенице:

-  постојећи EDI стандарди нису флексибилни; сем тога, бар за сада само 
ограничена врста порука може да се прихвати;

-  EDI стандарди нису комплетни и њима се омогућава комуникација само за 
лимитирани број питања уз ограничења у погледу њихове измене;

-  EDI стандарди су још увек у развоју. Новина EDI технологије значи да ће се 
телекомуникадиони стандарди рагшдно мењати. Брзина којом ће се EDI корис- 
тити утидаће на брзину измене стандарда. Отуда је изузетно важно да се тачно 
одреди стандард на основу кога је обавЈБена EDI трансакција. Е1ије пре- 
поручљиво да се у том погледу било шта предпоставља. Ова чнњеница може да



наметне значајне терете доказивању на страни EDI пословних партнера, све док 
се у тој сфери не створе одређени обичаји;

-  неки корисници EDI у односима са својим пословним партнерима 
примењују незваничне варијанте стандарда, јер у журби немају времена да чекају 
да се званични стандарди прилагоде њпховим потребама; ова врста "само-дот- 
еривања" (self-improvement) може да изазове знатну конфузију5̂ ;

-  правно окружење EDI није нигде јасно дефинисано. Ова несигурност се у 
правним и пословним круговима сматра као ризик који се мора озбиљно узети у 
обзир приликом анализе коришћења EDI технологија. Може се деситн да судови 
не признају EDI трансакцију, зато што по њиховом мншљењу не задовољава 
услове који се захтевају у погледу писмене форме уговора. Шта ће судови или 
управна тела да сматрају одговарајућим доказима још увек није утврђено (судске 
праксе готово нема, па су све претпоставке могуће);

-  EDI системи су изложенн ризицима угрожавања сигурности (заштите) па 
има мишљења да су у том погледу рањивији од писаних докумената. У многим 
случајевима лакше се може ући у EDI сисгем него у добро закључане кабинете у 
којима се чувају поверљиви пословни документи. Ови ризици су стварни и 
захтевају примену добро осмишљених поступака заштите. С друге стране елек- 
тронско ковертирање (electronic enveloping)6-1 и високо развијени (софистицир- 
ани) програми откривања грешака могу знатно да смање све ове ризике.

1.3. Разлози за недостатак законске регулативе за EDI

Неспорно је доказано да законска регулатива знатно заостаје за тех- 
нолошким напретком EDI. He само пгго нема законских прописа (тзв. hard law), 
него нема ни судске праксе. Да би се та ситуација унеколико правно решнла 
пшром света пре десетак година многе националне EDI асоцијације, као и 
регионалне и универзалне организације почеле су да састављају модел EDI спо- 
разуме којима се регулишу нека најважнија питања везана за пословне тран- 
сакције које се закључују коришћењем EDI технолошје. На питање зашто је то 
тако, чак и у развијеним земљама у којима је EDI почео да се користи пре вшпе 
од 20 година, указује се на многе разлоге од којих је занимљиво указати на 
следеће:

5. EDI стандард" је протокол комуникација који је намењен за ширу употребу и јасно 
дефинисан за све или бар за велики број корисника.

6. "Електронско ковертираше” означава компјутерски досије информација које се односе на 
трансакцију у питању. Ова врста ковертирања омогућава да се неколико различитих врста 
порука пошаље у пакету. Додатни информациони досије може да се креира и да се њиме 
успостави међусобвни однос између различитих порука у пакету. "Електронски адресар” 
може да садржи идентитет пошиљаоца, преносиоца, претпостављеног примаоца и друге 
оперативне регистре и рутинске информације. Више о овоме в. B.D. Reams i L. Kitten: 
Electronic Contracting Law -  EDI and Business Transactions; Washington 1955, nn. 13-21.



-  снага пословних односа између EDI партнера подстиче савесно (good faith) 
пословање;

-  постојање EDI модел споразума7) и ефикасно коришћење EDI стандарда у 
великој мери је смањило појаву спорова; за разлику од традиционалне технике 
преноса порука (као што је пошта или телефон), код којих се чешће јављају 
грешке, мало је вероватно да he EDI порука бити нејасна;

-  EDI порука своди могућност грешака на минимум; свесне тога странке су 
спремне да толершпу мале и спорадичне грешке;

-  чак и кад се спор појави многи EDI споразуми упућују на алтернативно 
решавање (мирење, арбитража), а суд се користи само као ultima ratio;

-  судови нису повољни форуми за решавање спорова везаних за EDI јер су 
скупи, процеси дуго трају (што је незамисливо код трансакција код којих се 
послови обављају брзо). Пословни људи су дошли до уверења да је много 'јед- 
носгавније да својим EDI асоцијацијама предложе да ревидирају EDI модел спо- 
разуме и на тај начин да их прилагоде новонасталим ситуацијама него да се 
упуштају у судске спорове;

-  неки EDI аранжмани могу да представљају резултат неједнаке прего- 
варачке позидије уговорних партнера. Велики произвођач, нпр., може да 
наметне своје услове великопродаји а овн опет својим партнерима из мало- 
продаје. Чак ни тада се ова врсга спорова не износи пред судове из страха да би 
судови могли да предузму против оних који су саставили такве EDI модел спора- 
зуме одређене законске противмере (репресалије)81

2. П остојећа правиа правила о EDI

У овом делу реферата указаће се на EDI модел споразуме као и на друга 
правна правила којима се "регулишу" електронске комуникације. Сва та правна 
правила, сем Модел закона UNICITRAL-a, су правила која су најчешће сас- 
тавиле националне EDI асоцијације користећи се једним од најзначајнијих ннсти- 
тута облигационог права -  институтом аутономије воље уговорних страна91 
Отуда, то нису правила која су донела и усвојила законодавна тела појединих 
држава, али су она по свом правном дејству истог ранга уколжко се уговорне 
стране на њих позову. Дакле, садашња фаза је само "први корак" којим се, без

7. О EDI модел споразумима као аутономном или "меком" праву (soft law) биће више речи 
касније.

8. В.D. Reams i L.J. Kitten, op.cit., пп 11-13. Аутори истичу да би судови у оваквим случајевима 
могли да сматрају да су такве клаузуле једностране, да су супротне антимонополском 
законодавству и праву лојалне конкуренције и да их стога прогласи као ништаве.

9. У југословенском Закону о облигационим односима (а сличне фомулације садрже готово 
сви грађански законици у свету) у чл. 10. се наводи: “Стране у облигационим односима су 
слободне, у границама принудних прописа, јавног поретка и дробрих обичаја, да своје 
односе уреде по својој вољи”.



обзира на његов значај, не могу да реше многа питања која се јављају применом 
електронске размене података10'.

2.1. Национални EDI модел споразуми

Како простор чланка не дозвољава да се ближе објасне модел EDI спора- 
зуми, да би се њиховом анализом показале сличности и разлике у начину рег- 
улисања одређених питања, овом прилпком ће се ти споразуми само набројати:

-  EDI асоцијација Велике Британије сачиннла је Стандардни EDI споразум 
(Standard Electronic Data Interchange Agreement), који je почео да ce примењује 
1989;

-  Амерпчка Асоцијација адвоката (American Bar Association -  ABA) je 
сачинила Модел EDI споразум (Model Electronic Data Interchange Trading Partner 
Agreement), који je, заједно ca коментаром и додацима, објављен 1990;

Франдуски Међународни центар за истраживања и проучавања права 
информатике и телекомуникација (Centre International de recherches d'etudes du 
droit de l'lnformatique et des telecommunication -  CIREDIT) саставио je две врсте 
Типских уговора за размену (Contract-type d'interchange EDI) 1991.

Сличан споразум постоји у канадсксј држави Квебек (Echange Electronic de 
Donnes) који je 1990. усвојило Министарство Квебека за комуникације. У Аус- 
тралији EDI савет Аустралије (EDICA) 1989. усвојио је Модел EDI споразум.

2.2. Регионални споразуми о EDI

Свакако да је за регион Европе најважнији европски Модел EDI споразум 
који је у виду Препоруке Комисија ЕЕЗ усвојила 1994. године11̂ . Поред Европ- 
ског EDI споразума Организација за размену података телетрансмисијом -  
ODETTE (Orgamsation for Data Exchange by Teletransmission in Europe) je сачинила 
Водич за споразуме о размени (Guidelines for Interchange Agreements) 1989. године.

2.3. Међународнн споразуми о EDI

Међународна трговинска комора (МТК) је 1988. саставила Једнообразна 
правила понашања за размену трговачких података телетрансмисијом (Uniform 
Rules of Conduct for Interchange Data by Teletransmission -  UNCID). Правила 
UNCID cy послужила многим националним EDI асоцијацијама да саставе своје 
Модел споразуме о EDI.

10. У публикацији Међународне трговинске коморе (МТК) која носи наслов Standard Elec
tronic Data Interchange Agreements (публ. бр. 517, Париз 1993) у којој су, поред општег тек- 
ста A. Boss i Ј. Ritter, објављени и најважнији EDI модел споразуми, указује се (стр. 122) на 
предговор уз Правила МТК у коме се подвлачи да сва та правила о EDI представљају само 
"привремено решење" (interim solution).

11. Превод Европског Модел EDI споразума (European Model EDI Agreement) од 1994. године 
објављен је  у публикацији YUEDI Forum 1994, бр. 2. стр. 5-8.



2.4. Нацрт модел закона UNCITRAL-a о прашшм аспектима електропског 
преноса података (EDI) и сродпим средствима комуникација

На основу постојећих националних и регионалних модел EDI споразума 
Комисија Уједињених нација за међународно право (UNCITRAL) прнпремила је 
нацрт Модел закона о EDI и сродним средствима комуникација (Draft Model Law 
on Legal Aspects of Electronic Data Interchange (EDI) and Related Means of Communi
cations) 12l  Нацрт je предложен као једна од тачака дневног реда 28-ог редовног 
годишњег заседања UNCITRAL-a маја месеца 1995. године у Бечу.

После озбиљних примедби које су у току дискусије стављене на нацрт Модел 
закона о EDI и неспоразума о томе да ли Модел закон треба да се односи само на 
беспапирну трговину (paperless commerce)13̂ или на EDI у свим областима у 
којима може да се користи, одлучено је да се усвајање овог Модел закона одложи 
за следеће заседање Комисије у Њујорку 1996. године.

3. Н ека осиовна питања слектронског преноса података (EDI)

Код електронског преноса података (EDI) постоји велики број учесника као 
и лида која рукују опремом која је намењена за електронски пренос података 
електронским путем. Па ипак, посматрано са становипгга права, на сцени су две 
врсте односа и три (главна) учесника. To је пре свега непосредни однос (од 
рачунара-до-рачунара или computer-to-computer код кога се појављује 
поишљалац и прималац поруке, као и однос преко посредника услуга 
коришћењем посредника услуга или схеме додатнпх вредности трансмисионог 
система (Service Provider или VAN -  Value Addes Network System).

Уговорне стране (пошиљалац и прималац поруке) могу, али не морају, да 
користе посредничке услуге. Међутим, из многих разлога оне то чине пгго је у 
интересу не само уговорних страна, већ и преноса у целини и правне сигурности 
тако послатпх порука.

3.1. Електронски еквивалент за "писмено" н "потпис"

Многа законодавства предввфају да се (нарочито у погледу ваљаности и 
доказне снаге) неки од докумената који су везани за пословну грансакдију морају 
сачинити у писменој форми и морају бити потписани. Поставља се питање да ли

12. Ко.чисија УН за међународно трговинско право, која је основана 1966. године, до сада је 
донела различита правила: конвенције (као највиши степен међународне унификације), 
модел законе, једнообразна правила, водиче и сл. Модел закон има за циљ да националном 
законодавцу послужи као узор приликом израде других прописа о материји која је пред- 
мет модел закона. Иако свака држава има суверено право да усвоји модел закон са или без 
измена, у циљу правне сигурности пожељно је да те измене буду минималне.

13. Било је предлога (Кина, САД, Мексико и још неке земље) да се име закона промени у 
Модел закон о електронској трговини (Model Law on Electronic Commerce).



ће EDIFACT порука да буде правно ваљана или ће је суд (арбитража) за случај 
спора одбацптн. Као што се види, ово није академско ни теоријско пптање, већ 
питање које има ванредно значајне практичне импликације.

У многим EDI споразумима налазе се одредбе у којима се наводи да се 
странке унапред слажу да ће порука послата коришћсњем EDI да се сматра као 
да је дата у "писменој" формп и да је "потгшсана" од стране онога чији се потпис 
захтева14 151

Ова пптања добила су нарочнти значај у Нацрту Модел закона UNCITRAL- 
А о EDI преносима1:,) у коме су дата нека правила за тумачење електронског 
потписа и пнсмене форме. Тако се у погледу "потписа" наводе следећи услови 
које треба нспунити да бн се електронском потпнсу дала иста првна снага као 
оном који је својеручно дат на документу. Ти критеријуми су:

-  да се коришћеном методом може утврдити пошнљалац поруке, под усло- 
вом да се начпн цдентификације поручпоца у датим трговачким околностима 
сматра као "разуман метод" обезбеђења протпв неауторизованих порука;

-  ако су метод утврђивања попшљаоца усагласили између себе пошиљалац и 
прималац као метод који ће се у те сврхе користити.

Кад је реч о еквиваленту за "писмено" у нацрту Модел закона UNCITRAL-a 
(чл. 5) се наводи да ће се таква порука сматрати као порука која је послата у пис- 
меној форми "ако је информација садржана у таквој поруци доступна да буде 
коришћена” у некој следећој трансакцији. Нацрт Модел закона покушао је да 
нађе одговор н за електронски еквивалент за "оригинал", јер се у пословним 
односима у међународној трговинн врло често тражи испостављање "оригинал 
докумената" да би уговорне сгране оствариле нека своја права (отварање доку- 
ментарног акредитива, нпр.).

3.2. Слање и потврда пријема поруке

Електронска размена података располаже техником чијим коришћењем 
попшљалац поруке може готово моментално да буде обавештен да је порука 
стигла без грешака (у погледу формата или синтаксе). Корисници EDI који желе 
да се осигурају да је порука непромењена стигла попшљаоцу корисге се форму-

14. Кад је реч о "потпису" многа законодавства тај потпис не захтевају из чисто формал- 
истичких услова Напротив, тиме се ствара непобитан доказ да страна која је ставила свој 
потпис има намеру да је такав документ правно обавезује. На тај начин “потпис" служи да 
се утврди веродостојност (аутентикација) лица које се обавезује. Да би порука послата 
коришћењем EDI испунила захтеве који се траже у погледу потписа, морају се обезбедити 
сви услови који се у погледу сигурности и интегритета тако послате поруке захтевају у 
модел EDI споразуму.

15. Види документ UNCITRAL-a A/CN.9/406. поднет на 28 —ом заседању Комисије у Бечу (2- 
26 мај 1995). У анексу документа дат је нацрт Модел закона који је био предмет расправе 
на 28— ом заседању UNCITRAL-a, али том приликом није усвојен, већ је његово усвајање 
одложено за идућу (1996) годину.



лацијом као пгго су "функционална потврда" или "провера пријема" -  што је 
еквивалент за формулацију која се у обичном пословању назива "захтев за пов- 
ратнимрецеписом". Ово може да будезначајно акоу вези са трансакцијомкојаје 
закључена коришћењем EDI дсфе до спора.

Многи EDI модел споразуми не садрже обавезу примаоца да потврди пријем 
поруке. Пракса потврђивања поруке би била корисна (можда не за све тран- 
сакције), јер би се њоме благовремено откриле грешке у преносу. У обичном 
преносу потврда пријема нема никакво правно дејство. Она је просто 
обавештење примаоца да је поруку примио (или да је у поруци приметио неке 
грепже). Уколико се, међутим, у Модел EDI споразуму са којим су се уговорне 
стране сагласиле, наводи да се захтева потврда пријема, потребно је с тим у вези 
одредити какве ће правне последице наступити за случај да се потврда не 
пошалве. Ово је нарочито важно кад је слање поруке и њена потврда везана за 
фиксни рок (нпр. слање понуда у вези са лицитацијом). У вези са роком пријема 
поруке, стране у Модел споразуму треба тачно да одреде када ће се сматрати да 
је порука примљ>ена1б1

3.3. Изопачени пренос поруке

У EDI комуникацијама може да се деси да дсфе до изопаченог преноса (gar
bled transmission) који се разликује од грешке у преносу (до ррешке у преносу 
може да дође нпр. уколико уместо 100 јединица колгпјутер откуца 110 или 1000 
једшшца). Изопачени пренос значи поруку која је неразумљива, нечитка, збр- 
кана. Ова врста "недостатка" је чешћа код електронског преноса а мања код 
преноса који се врши коришћењем папира. У оваквим случајевима прималац је 
дужан да пошиљоца обавести да поруку не разуме. Може се десити да прималац 
није у стању да идентификује пошиљоца поруке, у ком случају захтев у погледу 
слања обавештења постаје бесмислен он, у ствари, не зна коме треба да пошаље 
поруку). У таквим случајевима тако послата порука не производи било какво 
правно дејсгво.

3.4. Поверљивост и заштита личних података

У многим земљама донети су прописи који се односе на заштиту личности п 
података везаних за појединце и човекову приватност. У великом броју EDI 
модел споразума, такође, постоје одредбе о поверљивосги и заштити пода-

16. Питање момента када се сматра да је порука примљена важно је због тога што разни 
правни системи предвиђају разне моменте за које везују пријем поруке. С тим у вези 
помињу се следећи моменти: моменат када је порука послата; када је примљена; када је 
пријем потврђен од стране примаоца или када је прималац сазнао за садржину поруке 
(теорија слања, пријема, потврде и сазнања). Све ово је од значаја за одређивање момента 
закључења уговора, а затим и за рокове који теку од тог момента. Разни модел EDI спора- 

' зуми с овим у вези имају различита решења, па је о томе потребно водити рачуна.



така17). Отуда се сматра да подаци који се шаљу електронским путем не смеју да 
буду у колизији са прописима који се односе на ту врсту запггите. Да би странке 
заиггнтиле своју приватност или приватност података које шаљу преко комп- 
јутера оне се могу споразумети да користе посебан облик заштите као игго је 
метод криптовања у мери у којој је то допуштено правом њихове земље. Европ- 
ски модел EDI споразум с овим у вези наводи да за случај да у некој од земаља 
Европске заједнице не постоје прописи о заштити личних података, у том случају 
се предлаже да се "као минимум стандарда поиггују одредбе Конвендије Савета 
Европе о заштити појединца у односу на аутоматску обраду личних података17 181

3.5. Записивање и складиштење података

Свака страна код EDI трансакције је дужна да хронолошки и у неизмењеном 
виду води регистар послатих и примљених EDI порука. Странке могу да одреде 
време (рокове) у коме се овакви подаци морају чувати, с тим игго се у модел EDI 
споразумима одређује најдужи рок (обично три годнне) у коме су странке дужне 
да чувају послате односно примљене EDI поруке. Ова обавеза је повезана са 
питањима пореза, рачунске контроле и провера других врста. С овим у вези 
потребно је да странке буду упознате за захтевима које у том погледу намеће 
пореско законодавство и службе контроле и платног промета.

У погледу складашггења (storage) порука EDI модел споразуми предвиђају да 
и пошиљалац и прималац ускладиште поруку у формату у коме је послата 
(прнмљена). Многа национални EDI споразуми предвиђају право контроле EDI 
регистра најмање једном годшпње, како би се на тај начин фирме осигурале од 
приговора пореских и других власти приликом извршавања обавеза које имају 
по тој основи.

Корист вођења регистара послатих и примљених порука најбоље се показује 
у случају спора када се компјутерски записана информација може поднети суду 
као доказ да је одређена радња извршена (или није извршена). С овим у вези 
предвиђа се и обавеза странака да ће омогућити да "електронски и рачунарски 
записи буду лако доступни, да су у стању да буду репродуковани у људски 
читљивој форми и да могу да буду штампани ако се то захтева".

17. Тако се, нпр. у чл. 7 Европског модел споразума наводи да he се странке "обезбедити да се 
поруке које садрже инфомације које пошиљалац сматра поверљивим, или се обе странке 
сложе узајамно да су подаци поверљиви, очувају као поверљиве и неће‘ их открити нити 
доставити било којим неовлашћеним лицима, нити he их користити за било које циљеве 
сем оних за које су странке намеравале да их користе". У истом чланку (ст. 2) се наводи да 
се неће сматрати "да су поруке поверљиве у мери у којој су ... доступне јавности1'.

18. Конвенција Савета Европе бр. 108. од 28. јануара 1981, године.



4. Н еке од основних обавеза уговорних страна

4.1. Обавеза у погледу тачности поруке
Највећи број EDI споразума намећу примарну обавезу пошиљоца за тачност 

(accuracy) података које шаље било непосредно илн преко посредника. Он. 
такође, одговара и за лозинке (posswords) које се користе код таквих преноса.

Кад прималац прими поруку он he најчешће да примени уобичајени посту- 
пак да би се уверио у идентитет пошиљаоца и структунрани интегритет поруке. 
Уколико би применом таквог поступка провере била откривена грешка. о томе 
зреба, без одлагања, обавестити пошиљаоца.

4.2. Обавезе у погледу безбедности поруке
Обавезе у погледу безбедности поруке странака састоје се у предузимању и 

одржавању поступака којима се обезбеђује заштпта порука проткв ризика од 
неовлашћеног приступа, од измена порука, од доцње, уништења или губитка 
поруке. Овим поступцима се вршп провера порекла, интегритета и поверљиво- 
сти поруке. Уколико би се приликом ових поступака утврдило да порука садржи 
грешке, прнмалац би био дужан (као што је то већ раније указано) да о томе 
обавести пошиљоца у одређеном року. Прималац не сме да посгупи по таквој 
поруци пре него што добије инструкције како да посгупи.

Обавезе у погледу безбедности порука имају за циљ да се отклони све што би 
могло да доведе до нетачних, погрешних или преварних података. На питање 
како се то може постићи, EDI модел споразуми наводе следеће:

-  да се у споразуму или уговору наведе минимум безбедности коју свака 
страна мора да гарантује;

-  да се од сваке стране захтева да користи "комерцијално разуман" начин 
безбедности приликом коришћења EDI;

-  свака страна би морала да се обезбеди од "неауторизованих преноса" или 
да гарантује да је трансмисија (комуникација) ауторизована;

-  свака страна би морала да примени одређени систем безбедносги и технике 
којима би се обезбедила основа за "комерцнјално разумну безбедност"19' пос- 
латих порука.

5. О дговорност уговорних страна код EDI препоса

Питање одговорности страна које су укључене у пренос електронских 
порука има неке специфичности па није необично што се правила о одговор-

19. Дефиниција "комерцијално разумне безбедности'' (commercially reasonable security) се не
даје ни у једном од анализираних EDI модел споразума. Ово је разумљиво, јер је тешко
замислити дефиницију која би могла да се односи на све ситуације. Отуда ће овај термин,
за случај спора, судија или арбитар да тумачи зависно од околности сваког случаја.



ности срећу у готово свим EDI модел споразумима као и у UNCITRAL Модел 
закону о EDI. Питање одговорности поставља се, пре свега, за пошиљоца. при- 
маоца и посредника. Оно што није сасвим јасно односи се на теоријску квали- 
фикадију ове одговорности (субјективна, објективна), као и на питање врсте 
штете за коју се терете стране које су укључене у овај ланац одговорности. Раз- 
лика у националним правним системима у овом погледу има, али се сви слажу да 
је у целокупном склопу ових питања најтеже и најделикатније питање одговор- 
ности посредника (service provider-a). Ово стога што није сасвим јасно коме је он 
одговоран. нарочито у случају кад су га одабрале обе уговорне стране или је тај 
нзбор био сасвим случајан.

5.1. Одговорност пошиљоца и примаоца

Пошиљалац и прималац одговарају за штету до које може да дође услед 
грешке или доцње у електронском преносу података. Правило је, према томе. да 
ће пошнљалац одговарати за грешкг у преносу и да ће прималац имати право на 
накнаду штете због таквог пропуста. Међутим, правна правила (па и EDI модел 
споразумн) садрже одредбу према којој је прималац дужан да обавести 
пошиљоца за случај да је грешку приметио (или је могао да је примети). Ово се 
нарочито односи на случај кад је порука која је стигла до прпмаоца нечитљива 
или се не може прочитати зато што је приликом преноса дошло до изопачених 
или побрканих података који су бесмислени. Уколико прималац у таквом случају 
не пошаље обавештење пошиљаоцу он ће бити дужан да сноси одговорност за 
пггету до које је услед тога дошло.

У Европском EDI модел споразуму се наводи (чл. 11.1.) да ннједна страна 
неће одговарати "за било коју посебну, индиректну или последичну пггету која се 
појави у вези са доцњом, изостављањем или грешком" која се учини у вези са тим 
Споразумом. Ово, дакле, значи да странке не одговарају за "посебну, индиректну 
или последичну" (special, indirect or consequential) штегу.

Правило (које је преузето из common law система) је да накнада штете "не 
може бити већа од губитка који је сграна која је повредила уговор предвидела 
или морала предвидети у тренутку закључења уговора као могућу последицу 
повреде уговора, с обзиром на чињенице које су јој тада биле познате или морале 
бити познате20).

Као што се види, EDI модел споразуми, као ни међународни ни национални 
прописи којима се регулиште питање накнаде штете, не предвиђају одговорност 
дужника за накнаду неке посебне, посредне нли последичне штете која је далеко 
од непосредног узрока. Приликом процене одговорности уговорних страна код

20. Код уговорне одговорности у савременим правним системима основно питање је колико је 
далеко последица (губитак) од узрок (повреде) који је довео до губитка (тзв. remoteness of 
damages). Овакву одредбу садржи Конвенција УН о уговорима о међународној продаји 
робе (чл. 74), а сличну одредбу познаје и југословенски Закон о облигационим односима 
(чл. 266).



EDI преноса води се рачуна о пажњи (care) која се претпосгавља (не мора 
посебно да се уговара) приликом обављања послова како у домаћем тако и у 
међународном промету. Ово правило важи како за обичне тако и за електронске 
преносе.

5.2.0дговорност посредника код EDI преиоса

Као што је раније наведено, странке код EDI система могу да буду у неп- 
осреднм односу или су повезане преко посредника одн. мреже додатнмх вред- 
ности телекомуникационог система (VAN). Овај посредник не само да олакшава 
EDI преносе, већ их у много чему чини сигурнијим. Највећи део послова који се 
закључују са посредником услуга врши се прихватањем општих услова које 
формулише посредник, олакшавајући тиме закључивање уговора, јер такви 
отттпти услови чине сасгавни део уговора2Ч

Као и у случају уговорних страна, посредник услуга2-* одговара само за неп- 
осредну иггету. Међутим, за разлику од виспне накнаде коју плаћају уговорне 
стране, посредник пристаје да плати накнаду под условом да се одреди њена мак- 
симална висина или плафон. Ово стога што посредннци с правом истичу да они 
немају увид у вредност поруке коју преносе што није случај са уговорним стран- 
ама. Отуда се у уговору са посредником висина максималне накнаде за случај кад 
је посредник одговоран за штету посебно уговора и уноси у уговор пршшком 
сваке трансакдије.

Уговором са посредником корисник услуга може да захтева да му посредник 
обезбеди одређене гаранције у вези са преносом. У неким уговорима са VAN 
налази се клаузула према којој "фирма гарантује да ће на основу изричитих 
одредби уговора обезбедити да ће 98% добијених података обрадити у року од 15 
минута од пријема у рачунски центар, a 100% у року од 90 минута". Постоје, 
наравно, и друге формулације. Међутим, оно што је значајно истаћн односи се на 
право корисника да тражн накнаду за случај да посредник не поступи по одред- 
бама уговора које се тичу временског преноса порука (што кориснику може 
бити од значаја). Битно је да се уговором са посредником тачно дефинише шта 
се од њега очекује као и да постоји могућност да се врши проверавање да ли се те 
услуге заиста извршавају на начин који је уговорен. 21 22

21. Ови општи услови су, по својој правној природи, атхезиони уговори. Могућност странака 
да утичу на услове које нуди VAN зависе од њихове преговарачке позиције. Са становишта 
корисника услуга та позиција може бити знатно ојачана ако је прилаз према VAN извршен 
преко чланства у некој индустријској групацији или одређеној групи пословних партнера. 
Више о овоме в. I. Walden: Contracting with an EDI Sevice Provider; реферат поднет на петој 
међународној конференцији о EDI, Блед, Словенија, 1992. године.

22. VAN -  посредник услуга -  је обично моћна организација која има високо софистицирану 
опрему и у стању је да у свако време пружа услуге својим корисницима. Ако се послови 
коришћењем EDI технологије закључују са иностраним партнерима, онда се број посред- 
ника повећава, па се и питање одговорности унеколнко компликује.



5.3. Ослобођеље од одговорности

Уговорне сгране (као и посредник) код EDI преноса могу да буду ослобођене 
од одговорности у случају више силе (force majeure или vis maior). Kao и код 
других уговорних обавеза и код EDI трансакција страна која је била дужна да 
изврши неку уговорну обавезу неће одговарати ако је неизвршење "ван кон- 
троле те уговорне стране, које није могло разумно да се очекује или да се узме у 
обзир у време закључења, а чије последице није било могуће избећи или пре- 
вазићи". Ова одредба се налази у Европском модел EDI споразуму (чл. 11.2.), a 
може се наћи како у међународним, тако и у националним прописима којима се 
регулшле питање виттте силе.

Уговорним странама (као и посреднику) се сугерише да избегавају сувише 
уопштене илп нејасне формулације о вишој сили, јер се може поставити питање 
да ли су околности на које се страна позква заиста биле "ван контроле" разумног 
посредника, што може да доведе до одговорности чак и кад постоје околности 
које су онемогућиле извршење уговора. Код електронског преноса лако могу да 
наступе околности које могу да доведу до распада електричне мреже или других 
тешкоћа у комуникацијама, па је сасвим оправдано што EDI модел споразуми 
садрже клаузуле о вишој сили.

Посредници EDI услуга, међутим, не би могли да се позову на случај више 
силе ако дође до техничких кварова на делу hardware или неког уређаја за 
преносе или на линији система преноса или услед непажње или непоштовања 
обавезе по којој се сви технички уређајн морају одржавати на начин којп ће 
омогућнти уредне EDI преносе231.

6. Доказна снага порука коришћељем EDI

Грађанско (као и кривично) процесно право у великој мери је традициона- 
лно по својој природи. Постоје многобројна правила које су развшш национални 
правни систе>.ш којих се судије морају придржавати да би се поштујући форма 
задовољила правда. Ово се нарочито односи на земл>е common law система у 
којима судија ствара право (judgemade-law), што се унеколико разликује од 
ситуације у земљама тзв. civil law сисгема у којима судије примењују право.

Чињеница је да у свим поступцима и свим земљама света докази садржани у 
папирној документацији имају највиши ранг и најјачу правну снагу. С друге 
стране, коришћење папирних доказа је у директној супротности са економским 
вредносгима коришћења електронских записа. Јавно мњење (како оппгге, тако, 23

23. Види с овим у вези чл. 9 Европског модел EDI споразума којим се предвиђа обавеза 
странака "да he имлементирати и одржавати све што је потребно за окружење које 
омогућава санкционисање EDI према одредбама Споразума". С тим у вези нарочито се 
указује на опрему за рад, средства комуникације, стандарде порука (UN/EDIFACT) као и 
кодове.



нарочито, професионално) морало би, стога, да фаворизује прихватање праксе 
која повећава конкурентност пословања. У погледу EDI доказа и њиховог 
коришћења за случај спора, најбоље је да се уговорни партнери о томе изричито 
споразумеју у свом EDI модел споразуму који је део њиховог уговора.

Једно од основних правила доказног поступка је да докази морају бити 
уверљиви. Каква је ситуација са доказима који су добијени коришћењем EDI 
технологија. Иако праксе у том погледу нема (илн је у зачетку24̂ ) теорија је раз- 
внла нека правила на које је потребно (барем укратко) указати.

6.1. EDI докази морају бити повсрљиви

Да би докази (било који, укључујући и оне добијене на основу EDI) могли да 
се користе мора се у њих веровати. Да би се EDI доказима веровало потребно је 
да они буду аутентични, тачни, потггуни и неизмењени. Треба одмах додати да све 
ово процењује судија (дакле, постоји субјективна црта о којој треба водити 
рачуна) па се не може унапред са сигурношћу тврдити да ли he неки EDI докази 
бити допуштени или ће их суд одбацити.

6.2. EDI докази морају бити разумљиви

У систему правосуђа у коме постоји порота (jury) EDI докази морају бити 
разумљиви не само за судију, већ и за пороту. Пошто је то тешко очекивати (чак 
н кад је реч о судијама), онда се намеће потреба ангажовања стручњака који ће 
EDI доказе да "преведе" на језик који ће бити разумљив свима који желе да их 
узму у обзир приликом решавања спорова.

6.3. Чување EDI доказа

EDI докази морају да се складшпте на начин којп he омогућити да се до њих 
лако дође и да не постоји могућност да их било ко измени. Идентнтет складишта 
(costodian-a) мора да се означи како у EDI модел споразуму који се односн на EDI 
пословне партнере. тако и у оном који су закључени са EDI посредником (sendee 
provider-om). Значајно је, таксфе, да сви докази буду тако сређени да се обнчним 
увидом лако открије како пошиљалац података (originator), тако и лиде које је ту 
врсту доказа поднело за случај спора.

6.4 EDI докази и нацрт модел закона UNCITRAL-a

Свесна значаја доказа добијених коришћењем EDI, Комисија УН за 
међународно трговинско право (UNCITRAL) је у свој нацрт Модел закона о EDI

24. Иако нема судске праксе која се базира на подацима из трансакција које су закључене 
коришћењем EDI, постоји велики број случајева у којима су коришћени докази добијени 
употребом кумпјутера (EDI се, такође, служи компјутерима, али свако коришћење комп- 
јутера не значи EDI).



унела одредбу (чл. 8) којом се на детаљан начин регулише питање "допустивости 
и доказне снаге EDI порука". С тим у вези се у првом ставу чл. 8. наводи основно 
првило према коме "нн у једном правном поступку нипгга што се односи на при- 
мену правила доказа. не би смело да онемогући допустивост EDI порука као 
доказа". Истиче се. такође, да he се приликом процене поузданости (reliability) 
EDI доказа узети у обзир поузданост начина којим је EDI порука сачињена, 
сачувана илн достављена као и "поузданост начина на који је интегритет поруке 
сачуван па до начина којим је идентификован пошиљац поруке". На крају се 
додаје да ће се приликом ове процене узети у обзир и "други релевантни фак- 
тори".

Закљ учие иапомене

У чланку је учнњен покушај да се укаже на нове технологије чије 
коршттћење приликом закључнвања уговора свакако намеће потребу да се пре- 
испита правно дејство тако закључених правних трансакдија. На питање да ли 
компјутери намећу потребу да се мења право, одговор је у начелу позитиван, с 
тим што те промене нису у свим правннм областима нсте. нити ће све области 
права да се мењају истом брзином. Да ли постоји "елекгронско уговорно право", 
или је наслов чланка сувише претенциозан? Одговор на ово питање дају раз- 
вијене земљ>е у коме се о елеклронском уговорном праву увелико говори, а са 
сигурношћу се може рећи да ће уговорно право највише и најбрже да се мења, јер 
је оправдано очекивати да ће. поред уговора који he и дал^е да се закључују на 
класичан начин. електронски начин добијати велнки број присталида. Ово стога 
што су предности огромне, ризигда незнатни а правна сигурност знатно повећана.

Тај нови језик се зове EDI и представља шифроване, кодиране, стандардизо- 
ване поруке којима ће пословни људи да се споразумевају и да тако искључе "из 
игре1' све оне којима нова правила понашања нису позната. Отуда овај чланак 
треба схватити као покушај да се југословенким правним и пословним круговима 
скрене пажња на новине са којима he се суочнти после скидања санкција када се 
југословенска привреда укључи у савремени начин пословања.

Чланак примљен: 31.08.1995.
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Electronic Contracting Law  
Legal aspects of electronic data interchange (EDI) 

in commercial transactions

Summary
Electroinic contracting law is the result of the widespread use of computers and 

standardized data at the conclusion of commercial transactions. Tire me of computers 
greatly facilitates and accelerates conclusion of contracts, diminishes the expenses, since 
the paper documents are excluded (hence the name "paperless commerce", and contrib
utes to legal security in general. There are no legal regidations in this area but in the 
world there are many EDI model agrements whose existence is due to the principle of 
freedom of contracts (autonomy of the paities). I f the contracting parties wish to give 
legal value to their commercial transaction concluded by EDI they should, in their con
tract refer to one of the existing EDI model agreements. EDI is an acronym for the term 
"electronic data interchange". This is a new, sophisticated terchnology which means the 
electronic transfer of commercial data on an agreed standardized form. The most impor
tant are undoubtedly UN/EDIFACT which are the UN ndes for EDI for Administration, 
Commerce and Transport. Within the UN Commission on International Trade Law 
(UNICITRAL) the Model law on legal aspects of electronic data interchange (EDI) is 
ixpected to be adopted in the first half of 1996.

Key words: electronic data interchange (EDI), electronic contracting law, EDI model 
agreements, originator (sender), receiving party, intermediary (service pro
vider), liability.
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Преузимање контроле као облик надзора над радом 
пословодног органа

Резиме

Аутор излаже разлоге слабости контролноГ система у акционарским 
друштвима које омоГућавају неодговарајуће понашање пословодства. Удругом 
делу рада се разматра преузимање контроле над предузећем и указује на 
наглашену надзорну функцију коју има преузимање кпонтроле посебно у случају 
када пословодство предузима одбрсшбене мере. У заврмном делу рада аутор 
указује на одГоварајућа решења из предлога новог Закона о предузећама.

Кључне речи: преузшшње контроле, пословодни орган.

Једно од основних питања из домена корпоративног права представља проб- 
лем односа пословодства и акционара, односно механизма којим се обезбеђује да 
пословодство делује у интересу акционара. Упоредно-правна анализа која следи 
показује да се овај проблем јавља како у оквирима немачког система органн- 
зовања акдионарских друпггва, тако и у англо-саксонском систему.

Полазна поставка за анализу надзора над пословодством је да се надзор 
обезбеђује од стране органа који бира пословодство -  управни одбор у англо- 
саксонском систему, односно надзорни одбор у немачком праву. Због 
различитих разлога, на које he бити указано у доцннјим излагањима, овај облик



надзора се показује као недовољно ефикасан. Суочени са том чињеницом, у 
правној теорији се сугерише читав низ мера, које се крећу од јачања положаја 
управног одбора до потпуног напуиггања постојеће организације акдионарског 
друштва, и самим тиме, управног одбораЧ Тако се предлаже проширивање 
управних одбора и укључивање представника шире заједнице, потрошача или 
других структура које нису акционари, појачани утицај владе на управљање кор- 
порацијама, ограничавање величине корпорација итд. Осим тога предлаже се и 
наглашенија контрола од стране акционара, тржишта, поверилаца, па чак и 

21самих менаџера
Даља излагања ће се односити на елаборирање слабости контролне 

функције од стране органа који бира пословодство. У том погледу указаћемо на 
решења из права САД н Немачке као предсгавника различитих сисгема, који 
постоје у погледу регулисања ове материје. Други део рада односи се на преузи- 
мање контроле над предузећем као механизмом којим се вршн надзор над радом 
пословодних органа.

1. Н адзор над радом пословодиог органа 
од стране оргаиа који га бира

Однос између органа акционарског друиггва се упоређује са односом који 
постоји између органа државне власти (парламента и владе). Указује се да је 
управни одбор одговоран скупиггини и да се управном одбору поверавају 
послови који нису изричито у надлежности скушптине акционараЧ За енглеско 
право се као класична концепдија наводи подређеност управног одбора 
скушптини акдионара. Овакав став се заснива на квалификацији чланова 
управног одбора као агента акционара. Ипак, као модерније схватање заступа се 
оно по којем радње извршене од стране управног одбора, у оквиру његове 
надлежности, не могу бити доведене у питање од стране скупштине4'. Процес 
дистрибуције корпоративне моћи иде и даље, утолико што се овлашћења 
управног одбора делегирају на "извршне директоре" тј. чланове управног 
одбора који обављају пословодну функцијуЧ

За корпорације у САД је, таксфе, карактеристична домннантна позицнја 
пословодства. Основни разлог у САД за овакво напуштање основне схеме 
акднонарског друштва, налази се у proxy механизму. Кључни моменат је 1 2 3 4 5

1. За англо—саксонско право: Werner Waller, Managament, Stock Market and Corporate Reform: 
Berle and Means Reconsidered, Columbia Law Review 3/1977, стр. 3S8.

2. Axworthy Cristopher, Corporate Diirectors — Who Needs Them, Modern Law Review 3/1988, стр. 
273 и даље.

3. Gower, Gower's Principles of Modem Copany Law, London 1969, стр. 18.
4. Gower, op. cit., стр.19.
5. Ibidem.



искључиво право пословодства на предлагање кандидата које скупштина треба 
да бира6) 7 8 9. Скупштина нма право да бира управнн одбор. алн практично нема 
утицаја на кандпдовање. Proxy механизам је супститут класичне скупштпне у 
којој свн акционари и пословодство имају могућност предлагања кандидата. 
Право пословодства да предложн кандидате се изједначује. са практичног аспе- 
кта, са избором кандидата. Ово зато што су алтернативе које преостају акциона- 
рима, ако неће да бирају предложене кандидате. или сувише скупе, или 
закаснеле. Тим путем управни одбор, уместо да контролпше пословодство, бива 
контролисан од стране пословодства71 Оваква ситуација изазива две врсте 
реакцнје. С једне стране предлаже се читав каталог мера за јачање положаја 
акционара, односно скутлтине као њиховог органа. С друге стране, сматра се да 
доминација послводства омогућава пословодству максималну флексибилност у 
примени својих способности у корист корпорације (менаџеризам)8).

Треба указати на још неке разлоге неефикасности управног одбора у 
погледу обављања контроле рада пословодне структуре9 .̂ Чланови управног 
одбора су најчешће "insiders" -  лица нз корпорације лојална пословодној струк- 
турн, илн су то лица ван корпорације са значајним финансијским интересом у 
погледу одржавања континуитета постојећег пословодства (адвокати или савет- 
ниди предузећа). Осим тога чланови управног одбора се понашају тако да, у 
случају сумње стају на страну пословодства, рађе него да се труде да утврде 
неправилности или нерационалности у пословању. Посебно треба указати на 
могућност контроле информација од стране пословодства. Независно од посто- 
јања пропнса обавезне природе, којима се регулише објављивање одређених 
података, указује се да је то, можда, најважнија препрека јачем утицају управног 
одбора10). Прикупљање одговарајућих информација може бити врло скупо и 
тешко је очекивати да те трошкове сноси члан управног одбора, који нема 
значајан акционарски интерес. Напокон, посебну пажњу заслужују тзв. неза- 
виснп чланови управног одбора. У САД где се посебно наглашава постојање и 
улога независних чланова управног одбора, њихово гласање за поједину одлуку 
је од посебног значаја у два случаја. Прво. када су у питању тзв. контролисана 
предузећа, где један субјект, најчешће преко контролног пакета акција, кон- 
тролише скупштину, а самим тиме угиче на избор чланова управног одбора, 
честе су ситуације када може доћи до сукоба интереса доминирајућег акционара 
и осталих акционара (conflict of interes transactions). Под таквим условима бирани

6. Schwortz Robert, A Proposal for the Designation of Shareholders Nominees for Director in the 
Corporate Proxy statement, Columbia, Lar Review 6/1974, стр. 1141.

7. Ibidem.
8. Schrortz R, op. cit. стр. 1143.
9. Chleifer Andrei, Vishny Robert, Value Maximization and the Acquisition Process, Journal of Eco

nomic Perspectives 1/1988, стр. 8-9.
10. Acworthy C , op. cit., str. 279; Chleifer A., Vishny R., op. cit. стр. 9.



управни одбор доноси одлуку о закључењу посла између контролисаног 
предузећа и доминирајућег акдионара, или другог предузећа у коме он има 
ангажован свој интерес1 Ч  Изјашњавање независних чланова управног одбора 
има за циљ да обезбедн поштовање интереса контролисаног предузећа и осталих 
акционара. У случају њихове сагласности, судови ће то сматрати доказом да је 
одлука управног одбора донета у складу са начелом савесности и поштења. 
Друго, у редовном пословању акдионарског друштва, за случај могуће одговор- 
ности управног одбора, примењује се тзв. business judgement rule. Ово право 
представља могућност ослобађања од одговорности чланова управног одбора за 
случај да се пословни подухват окончао неуспешно за акционарско друпггво у 
случају да су били савесни11 121 Изјашњавање независних чланова управног одбора 
скоро увек значи претпоставку савесности.

У немачком праву надлежност органа акционарског друиггва су стриктно 
подел>ене. Управни одбор води пословање предузећа, што је врло широк појам, и 
представља неотуђиво право и дужност1̂ . У томе је управни одбор независан од 
надзорног одбора и скупштине. Као надзорни орган, надзорни одбор је по својој 
природи ненадлежан да даје упутства управном одбору. Треба нагласити да се 
надлежност управног одбора не може пренети надзорном одбору на основу 
закона. Највише пгго је могуће статутом урадити је установљавање сагласности 
надзорног одбора за одређене активности које предузима управни одбор. Према 
томе, утицај надзорног одбора на вођење друштва је "негативан". Он може 
спречити одређену пословну операцију, али не може наложити њено 
закључивање. Самосталност управног одбора у односу на скупиггину постоји у 
оквиру његове надлежности. Ако је питање из надлежности скуппггине, управни 
одбор је обавезан да спроведе њену одлуку. Ипак. треба нагласити да оваква. 
"идилична" слика односа органа у немачком праву није, у пракси, увек таква. И 
овде се ради о праву на давање предлога. Управни одбор даје предлоге 
скупштини за избор надзорног одбора. Тим путем управни одбор може да 
обезбеди да будућн чланови управног одбора не буду претерано активни у 
спровођењу својих овлаћшћења141

2. Н адзор над радом пословодиог органа кроз 
контролу над акциоиарским друштвом

Контрола над акционарскнм друштвом може имати различите облике. 
Прво, могуће је установити контролу куповином акција на тржишту, на основу

11. Committee on Corporate Laws, op. cit. стр. 214.
12. Block Dennis, Prussin Adam, The Business Judgement Rule and Shareholder Derivative Action:

Viva Zapata, Business Lawyer November, 1981. стр. 32.
13. Wurdinger H., German Company Law, Oyez Publishing London, стр. 45.
14. Wurdinger H., op. cit. стр. 51.



опште понуде, у циљу формирања контролног пакета (take over). Ова акција 
може бити прихваћена од стране пословодства друштва које се преузима (negoti
ated take over, recomanded take over) или пословодство може предузимати мере да 
спречи преузимање, када се понуда ипак упућује акционарима (hostile take over). 
Друго, преузимање контроле је могуће куповином већ формираног контролног 
пакета акција (sale of control). Треће, могуће је остварити уговорну контролу 
пословања друштва, при чему посебно место заузима уговор којим се пословод- 
ство једног предузећа обавезује да ће спроводити одлуке пословодста другог 
предузећа (уговор о контроли, уговор о вођењу послова). Као што се види преу- 
зимање контроле могуће је извршити на оскову корпоративног улагања и на 
основу уговора. Преузимање контроле над акционарским друштвом се у страној 
литератури често наводи као једно од средстава контроле рада пословодног 
органа. Ово је само један аспект проблематике преузимања контроле над 
друиггвом, која обухвата различита питања (поступка, мањинских права, интер- 
евенцнје државе. повреде анти-монополских прописа. итд.). У даљим изла- 
гањима указаћемо на надзорну функцију преузимања контроле (првенствено на 
основу опште понуде) као средства за "дисциплиновање" пословодне структуре 
посебно у светлу искустава САД, с обзиром да преузимање контроле пред- 
ставаља врло честу појаву у пословној пракси те земл>е, па је н законодавство и 
судска пракса томе прилагођена.

Основна поставка, која обележава преузимање контроле над акционарским 
друпггвом с аспекта пословодства, је да установљавање контроле за пословод- 
ство представља ситуацију која инволвира конфликт интереса. С једне стране 
пословодство има обавезу поступања у интересу корпорације, односно акцио- 
нара15). С друге стране, пословодсгво може реаговати на два начина. Може 
предузетн тзв. "одбрамбене мере" у циљу чувања сопственог положаја, с 
обзиром да би нови ималац контролног пакета акција изменио пословодну 
структуру у циљу побољшања пословања предузећа. Том приликом пословод- 
ство свој интерес предпоставља интересу акционара, с обзиром да ново посло- 
водство, које би побошљало пословање предузећа представља несумњиви 
акдионарски интерес. Исто тако, пословодство може одустати од предузимања 
"одбрамбених мера" мотивисано обећаним користима после установљавања
контроле над корпорацијом16\  Директна правна последица квалификације 
сукоба интереса је захтев за сразмерношћу " одбрамбених мера", као и изузи- 
мање одлуке о уступању контроле из домена "business judgement" правила.

Насупрот схватања о постојању "конфликта интереса", постоји мишљење 
по којем споменути конфликт интереса не постоји, односно да нема значајнији

15. Однос интереса корпорације и интереса других субјеката (акционара, запослених итд.)
превазилази оквире овог рада.

16. Gilson Ronald, Kraakman Reiner, Delaware's Intermediate Standard for Defansive Tactics: is There
Substance to Propotionality, Review Business Lawyer 2/1989, стр. 247.



интезитет. Основи за оваква мишљења су тзв. клаузуле златног падобрана 
(golden parachutes) садржане у уговорима закљученим између корпорација и 
менаџера по којима се пословодној структури обезбеђеује значајан новчани 
износ, или значајан акцнонарски интерес. у случају смењивања које наступл као 
последица преузимања контроле17). Одговарајућа примена оваквих уговорних 
одредби треба да смањи интензитет конфликта интереса. посебно у ситуацијама 
када се од пословодства очекује значајна инвестиција у виду знања и искуства 
(human capital), која нема одговарајућу вредност у другој организацији. 
Обезбеђивање значајног акционарског статуса пословодству може бити од 
посебног значаја у предузећима чији се пословни резултати налазе на силазној 
путањи17 18\

Клаузуле "златног иадобрана" се у литератури. углавном позитивно 
оцењују, с обзиром да се њима умањује, конфликт пнтереса. који је саставни део 
поступка установл>ења контроле. Ограничења и порески терети (на основу Defi
cit Reduction act 1984) оцењује се као неразумно мешање у слободу уговарања191 
Ипак, указује се и на неке слабости које се сусрећу у пословној пракси и које се, 
првенствено, односе на прешироку прнмену ових клаузула20 21̂

Основна предпоставка на којој се заснива надзорна функцпја тржишта за 
установљавање контроле над коргторацијама (market for corporate control) je да 
цена акција представља одраз пословања друцггва. Лошим, илц недовољно 
добрим одлукама, пословодство доводи до пада цена акција због чега друштво 
постаје подобно за установљавање контроле над њиме. Стицапац контроле над 
акционарским друштвом ће, по правилу променити пословодство, да би 
поправио пословне резултате предузећа, остварио зараду за себе, али неизбежно 
и за остале акционаре. Сама могућност да дође до усгављавања контроле пред- 
ставља претњу којом се "дисциплинује" пословодство других предузећа и 
спречава да донесе неодговарајуће пословне одлуке (non-profit maximizing 
behavior)-1 .̂ Чак и неуспели покушаји преузнмања контроле представљају 
снажну опомену управном одбору и пословодству22! На тај начин се, путем 
тржишта питање контроле пословодства осгварује, што у оквиру акционарског 
друпггва, због дисперзије корпоратнвне моћд на коју смо раније указали, није 
могуће. Осим спречавања нецелисходног понашања пословодства, акционари,

17. Jensen Michael, Takeovers: Their Causes and Consequences, Journal of Economic Perspectives, 1/ 
1988, стр. 40.

18. Chleifer A., Vishny R., op. dit. стр. 40.
19. Jansen M., op. cit. crp. 40.
20. Наводи ce пример даје y једном случају погодноси клаузуле "златног падобрана" уживало 

преко 200 менаџера у једном предузећу -  Jensen М., op. cit. стр. 40.
21. Bradley Caroline. Corporate control: Markets and Rules, Modem Law Review 2/1990, стр. 171— 

172.
22. Axworthy C., op. cit., crp. 291.



кроз процес преузимања контроле, остварују и друге погодности чиме се, првен- 
ствено мисли на премнје које се плаћају за стицање контролног пакета и пораст 
вредности акција до којег долази када се објави понуда за преузимање контроле 
над предузећем. Ово отвара и многобројна правна и економска питања која пре- 
вазилазе проблематику надзора над радом пословодства.

Као што се види тек успостављање контроле над скупштином омогућава 
стварну реализацију овлашћења појединих органа акционарског друпггва. Оно 
што у условњма великог броја акционара и, услед тога, пасивне скуппггине, није 
могуће, постаје реално када постоји један или више акционара који контролишу 
скупштину. Тада се, међутим, ствара питање односа према другим акционарима, 
а један аспект тога представљају и тзв. независни чланови управног одбора о 
чему је било речи раније.

Преузимање контроле над предузећем се. с аспекта надзора над пословод- 
ством, у литератури оцењује углавном позитивно23 24). Томе у прилог се крећу и 
емпиријска истраживања241. Ипак. сматрамо да треба указати и на неке резерве 
које у том погледу постоје. Прво, доводи се у питање полазна поставка према 
којој цена акција одражава рад пословодног органа, односно пословне резултате 
предузећа. Наглашава се да то може, али не мора бити увек случај и да на цену 
акција утиче више момената. Друго, поставља се једно у великој мери реторичко 
питање -  ако је преузимање контроле над акционарским друштвима тако 
ефшсасно, зашто оно представља специфичност англо-саксонског система25).

Контрола над предузећам се може стећи и куповином већ формираног кон- 
тролног пакета акција (sale of control). Овај приступ је био владајући у САД у 
периоду 1950-1960., да би тада дошло до афирмације преузимања контроле на 
основу опште понуде која има за циљ формирање контролног пакета (take
over)26). У европским нацноналним правима није посвећена већа пажња продаји 
контролног пакета акција27). Ипак, у литератури се оцењује да треба очекивати 
развој доктрине продаје контролног пакета и у Европи, при чему се неке назнаке 
траже у актима аутономног права и напорима за хармонизацију права Европске 
заједннце. Наводи се више разлога за то, а међу њима посебно местозаузимају 
мањи обим пословања европских берзи (у поређењу са САД), као и својинска 
структура (велики утицај институционалних инвеститора у Европи)281 У

23. Bredley С., op. cit. str. 174; Axworty С., op. cit. стр. 291.
24. Наводи се да скоро половина првог менаџерског ешалона бива промењена у року од три 

године по преузимању контроле -  Jensen М., op. cit. стр. 39.
25. Посебно "hostile take over" -  Scherer M.F., Corporate Takeovers: The Efficiency Arguments, 

Journal Of Economic Perspectives, 1/1988 стр. 70.
26. Elhauge Einer, Toward a European Sale of Control of Doctrine, American Journal of Comparative 

Law 4/1993, стр. 627.
27. Wurdinger H., op. cit. стр. 133.
28. Elhauge E., op. cit. стр. 632-633.



погледу надзора над радом пословодства куповина контролног пакета нема исти 
значај као установљавање контроле над друштвом. Ово зато игго не долази до 
редистрибуције корпоративне моћи -  предузеће је већ било контролисано и 
мења се само субјект контроле, Нови власник контролног пакета има исти 
интерес у погледу максимизације профита као и његов претходник29).

На крају напомињемо да се горња излагања односе на улогу преузимања 
контроле која се одвија на основу учешћа у капиталу. Насупрот томе, као што 
смо већ нагласшш, могуће је преузимање контроле на основу уговора (нпр. уго- 
вор о контроли, уговор о пословођењу). Ова врста уговора је пшроко распрос- 
трањена у немачкој пословној пракси. Одређене дилеме које су постојале у 
законској регулативи су разрешене уношењем одговарајућих одредби у немачки
Закон о акционарским друиггвима из 1965. године30*. Овим уговором се 
установљава обавеза за пословодство (колективни пословодни орган) да 
извршава налоге добијене од стране прибавиоца контроле311 У тим оквирима се 
не поставља питање промене пословодства и не долази до раније споменуте 
ситуације конфликта интереса. Постојећи пословодни орган само губи само- 
сталност, али не и статус. Ипак. само закључивање уговора може да укаже да је 
вршење пословодне функције могуће унапредити, чиме се доводи у питање 
позиција чланова пословодног органа на тржишту радне снаге. Гласањем за 
закључивање оваквог уговора акционари између осталог изражавају свој став 
према вршењу пословодне функције. која се, закључнвањем уговора, преноси 
ван друпггва. И овде, међутим, рреба имати у виду фактичка ограничења о 
деловању скупштина о којима је напред било говора.

Као што се види контрола над акционарским друштвом има различите 
ефекте када је у питању надзор над пословодством. У првом случају, када се ради 
о установљавању контроле на основу сгварања контролног пакета, функцнја 
надзора је највише наглашена. Ово зато гпто долази до редистрибудије корпора- 
тивне моћи. Дотадашњи однос органа, карактеристичан по доминацији посло- 
водства, се мења због формирања контролног пакета акција. Скушптина добија 
фактичку могућност да реализује своја законска, односно статутарна 
овлашћења, у погледу надзора над радом пословодства и органа који бира 
пословодство. У случају куповине већ формнраног контролног пакета не долазн 
до промене односа између органа друиггва. Предузеће је већ контролисано, a 
мења се само субјект контроле. Скупштина већ има положај који омогућава 
вршење надзорне функције. Код уговорног преузимања контроле над 
предузећем се, такође, не дира у постојеће органе предузећа, већ пословодство 
има уговорну обавезу да извршава налоге друге уговорне стране.

29. Elhauge Е., op. cit. стр. 635.
30. Wurdinger Н., op. cit. стр. 152.
31. Wurdinger Н., op. cit. стр. 154-157.



3. П рсдлог новог Закона о прсдузећнма

Предлогом Закона о предузећима предвиђена је различита структура органа 
акционарског друштва (чл. 248). Имајући у виду структуру која обухвата 
скуппггину. управни одбор. надзорни одбор и дпректора, може се рећи да је она 
специфична у односу на постојећа решења у упоредном праву. Управни одбор 
ннје колективни пословодни орган, већ је пословодна функција поверена посеб- 
ном органу -  директору. Надзорна функција управног одбора огледа се у 
овлашћењу за постављање и разрешење директора. Пословодни орган нема 
иструмент (давање предлога скупштини за избор органа) који му, у упоредном 
праву омогућава доминацију над органом који га поставља. Предлоге одлука за 
скупштину припрема управни одбор и тиме обезбеђује свој доминантан положај, 
којн представља једну од специфичних карактеристика предложених модела у 
домаћем праву. Од осталих средстава остваривања утицаја, поменутих у ранијим 
излагањима, треба указати на контролу протока информација који врши посло- 
водни орган. Директор, према предлогу Закона о предузећима организује и води 
пословање предузећа што му омогућава висок степен утицаја на проток инфор- 
мација о пословању предузећа, што је неопходно за успешно обављање надзора 
над његовим радом од стране управног одбора. Треба, у том погледу. указати и 
на обавезу подношења извештаја од стране управе, али та обавеза, као и обавеза 
објављивања финансијских података се не оцењује као посебно ефикасна, с 
обзиром да се тим путем нерационалности у раду управе (па и директора) могу 
утврдити само у екстремним случајевима. Коначно, и у погледу домаћег права 
треба указати на склоност чланова управног одбора да. у случају сумње показују 
"наклоност" ка ставовима заступаним од стране директора.

Предлогом Закона о предузећима предвнђена је (чл. 411) и контрола 
предузећа. Предложена решења су, генерално гледано, усаглашена са европским 
правима, између осталог, и у томе што се не прави значајна разлика између 
успостављене контроле и (take over) и преузимања већ формираног контролног 
пакета (sale of control). Предложена решења (нпр. јавна понуда) указују да се ради 
о регулисању установљавања контроле. У ранијим излагањима смо указали да 
доктрина преузимања контролног пакета није посебно прихваћена у европским 
правима, мада се указује на тенденцију промена у том погледу. С аспекта надзора 
над радом директора установљавање контроле над друиггвом има исте пос- 
ледице као и у упоредном праву. Скупштина добија фактичку могућност реал- 
изације у погледу својих овлашћења која се односе на избор управног одбора, 
који губи своју доминантну позицију у односу на скупштину. Директор, посгаје, 
такође у великој мери контролисан од стране "дисциплинованог" управног 
одбора. Ипак, и овде указујемо на утицај протока информација који директору 
осгају и дал>е на располагању, али са мањим утицајем него у ситуацији када нема 
формираног контролног пакета. С обзиром да ће преузимање контроле над 
предузећем, по правилу значити и промену управног одбора и директора и у



домаћем праву ће се јавити питања везана за "сукоб интереса". Присутна је 
проблематика везана за клаузуле "златног падобрана". Према чл. 269. и 270. 
предлога Закона о предузећима статутом друиггва се може обезбедити стимула- 
тивна накнада која се исплаћује у складу са одлуком скуппггине и треба да буде у 
сразмери са задацима чланова управе и финанасијским стањем друштва. Овде је 
у питању новчани износ на шта се упућује формулација "исплаћује". Могуће 
тумачење је да се ови чланови односе на текућа примања управе, а не на отпрем- 
нине за случај преузимања контроле и промене чланова управе. Ипак, у члану 
270. се примера ради наводе примања чланова улраве -  зарада, накнада 
трошкова и "друга плаћања". Формулацнја "друга плаћања" отвара могућност 
тумачења да се том одлуком може предвидети и "златни падобран". С друге 
стране могуће је тумачење да споменута формулација обухвата плаћање "исте 
врсте" као претходно наведена -  зараде, накнаде трошкова, која се односе на 
текући рад. У том случају остаје могућност из члана 273. према којем се "друга 
права и обавезе" могу регулисати уговором између члана управе и друштва, у 
складу са статутом. Применом овог члана би се, на основу могућности коју треба 
да предвиди статут, закључивао уговор између члана управе и друпггва којим би 
се могла предвидети и клаузула "златног падобрана" која бн могла да се подведе 
под "друга права и обавезе". С обзиром на могуће злоупотребе потребно је да, 
пре свега, постоји основ у статуту за закључење таквог уговора. Уговор са 
таквом клаузулом било би могуће закључити само ако је то предвиђено у стат- 
уту, које доноси скупштина, чиме се омогућава извесни надзор од стране акцио- 
нара. Облици и висина давања би се прецизирала у уговору. У овом случају то не 
мора да буде новчано давање, већ је могуће, као у упоредном праву, предвидети 
акционарскн интерес за управу. Статутом би. такође. требало предвидети да је 
уговор пуноважан када га одобри скупштина због могућпх знатних злоупотреба. 
У одсуству такве статутарне одредбе уговор би се доцније могао оспоравати 
једино пред судом са основа општег уговорног права (нпр. промене околности). 
Из претходних излагања произилази да је стварна могућност контроле оваквих 
клаузула везана за фактичку снагу скушгггине, која је по правилу мала, чим је 
друштво подобно за преузимање контроле.

Коначно, предлогом Закона о предузећима предвиђено је и уговорно 
преношење пословодства. У члану 417. предвиђен је уговорни концерн који нас- 
таје на основу уговора о предузетншшву, у варијантп уговора о вођењу послова 
којим једно предузеће подређује всфење послова другом предузећу. Овај облжк 
надзора над пословодством није толико наглашен као код преузимања контроле. 
Тежипгге није на промени управе, већ на обавези управе да поступа по упут- 
ствима матичног предузећа (члан 418.) што персоналнн састав управе чини 
безначајним. Неки елементи надзора ипак постоје, као и у упоредном праву. 
Само закључивање уговора о чему одлуку доноси скуппггина (члан 421.) 
имплидира став акционара о могућности бољег вођења послова и о понашању 
управе, пгго утиче на њихову пословну репутацију. Да би се овакав ефекат над-



зора значајније манифесговао потребно је, пре свега значајније померање у 
целокупном привредном окружењу, што се односп и на остале облике надзора.

Чланак примљен: 28.08.1995.
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Professor at the Faculty of Law in Novi Sad

Take Over as a Form of Control over M anagem ent 

Summary
The author discloses the shortcomings of the control system within joint stock com

panies being the cause of non-profit maximising behaviour of the management. The 
second part of the article analyses the take over of the enterprise and points to the inten
sified supervision function the take over has, particularly in the case of hostile take over. 
In the closing section of the paper the author points to the relevant solutions of the Draft 
Law on Enterprises.
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Др Свешислав Табороши UDK 341.2..339.5
професор Правног факултета у Београду (прегледни чланак)

Од ГАТТ-а до Светске трговииске организације

Резиме

Светска трговинска размена је после Другог светскоГ рата либеризована 
захваљујући GATT-y, али су нарасле структурне диспропорције између боГатих 
и сиромашних, а даљем развоју прети нарочито неједшка динамика развоја 
појединих развијених подручја, међу Џојима су могући ограничени трГовински 
ратови. Међузависност структуре светске привреде је већ толика да се не сме 
препустити једностраним одлукама било које земље да угрози читав светски 
економски систем, пa је GATT 1947. Г. после УруГвајске рунде трансформисан 
двојако. To ново је најпре у вези са садржином, јерје проширен посебним спора- 
зумима (услуге, интелектуална својина, инвестиције повезане са трГовином), 
mill су прецизније регулисана она питања која су раније била обухваћена Спора- 
зумом. Тако је настао GATT 1994.

Истовремено је обезбеђенп u нова форма деловања GATT-a, која обухвата 
инстшпгуције за отклањање сукоба и поступак за то, који је јединствен и 
Готово једнообразан за све случајеве, а његово вођење је поверено Светској 
трГовинској организацији. После успостављања новог режима регулативе 
међународне размене, у највећој мери нестају могућности једностраноГ 
увођења мера ванцаринске заштите, јер се одлуке о њима доносе мулпшлатер- 
ално, кроз механизам WTO. Стога је и значај WTO двојак: са једне стране њено 
оснивање обавезује државе да учине различите напоре, у домену легислатуре, 
организације, па и испуњавања одређених услова, како би обезбедиле чланство у 
њој, а са друге стране за привредни (коморски) механизам којимора да транс-



формише институционалну иифраструктуру за наступ на страким 
тржишпаша, јер појединачне компаније често неће бити у стању да заштите 
своје пословне интересе.

Кључне речи: светска трговина, међународни споразуми, Уругвајска рунда, 
GATT, WTO, квоте, анти—дампинГ

Једна од најкарактеристичнијих црта двадесетог века је врло висока 
динамика привредног развоја, неупоредиво већа од било које друге епохе у 
људској историји. Упркос колосалним разарањима, последњих сто година је и 
пернод несумњивог напретка и интеграције читавог човечанства. У анализи 
чинилаца који су до тога довели, већина текстова у економској литератури 
доказује да је највећи појединачни факторски допринос огромном убрзању 
светске привреде настао током последњих педесет година, и да га је дала либер- 
ализација светске трговине. Подручја и друштва која су своју сопствену развојну 
политику потчинила захтевима глобалног тржишта постигла су и натпросечну 
динамику развоја. Наравно. реч је о давно познатој Рикардовој концепцији рела- 
тнвних предности. односно модернизованом и глобализованом Смитовом учењу 
о подели рада. После периода стагнације и рецесије светске привреде између два 
светска рата, у којем су протекцмонистичке спољнотрговинске мере појединих 
држава достигле такав ниво да се збиља тепжо могло говорити о светском 
тржипггу, захтеви за политичком реконструкцијом послератног света су подра- 
зумевали и нову основу светске привредне интеграције. Пошло се од разумног 
уверења, које на више места истнче и Кејнс, говорећи о будућности светске 
економије, да без знатно вишег нивоа опигге привредне развијености (од тада 
постојећег), неће бити могућ ни стабилан мир. И тада је, као и данас, било јасно 
да тај развој захтева, претпоставља и значи продубљивање међународне поделе 
рада, чему је највећу препреку представљао систем разгранатих мера царинске и 
вандаринске зашгите.

1. Уједињене нације су, поред низа својих политичких, социјалних па и без- 
бедносних функција, добиле и низ економских: једну од њих су почеле да реали- 
зују 1946.Г. и 1947.Г. на скуповима (које је организовао ECOSOC), у Лондону и 
Женеви, са циљем да се сачини нацрт повеље о принцнпима слободне светске 
трговине. Мада је задатак био постављен врло амбидиозно и очигледно пшре 
него што су стране биле спремне да повере наднационалним ентитетима, ипак је 
обим постигнутих сагласности био изузетно широк: стране, a то су биле државе 
чланице Припремног комитета за основање Светске трговинске организације, 
њих 17 (убрзо проширено на 23) су међусобним билатералним уговорима посш- 
гле сагласност о ограничавању међусобне царинске и ванцаринске заштите. Из 
билатералних споразума је настао мултилатерални, тј. заједнички акт познат као 
Хаванска повеља. GATT је потписан 1947.Г., почео да важи 1948.Г. и приступило 
му је, до почетка деведесетих година, које формално, које de facto, око 120 
земаља које обављају 80% светске трговине. Судбина Хаванске повеље је,



међутим, занимљива са становишта међународног права: мада је повеља у доста 
обимном тексту (има девет главај обухватила не само она питања која су била од 
значаја за развијене земље, него и друга, којима се обезбеђивала извесна 
заштита економских интереса слабијих партнера у светској трговини (на пример, 
питања у вези са сировинама или деловањем великих међународних компанија), 
Конгрес САД је није ратификовао. Но четврта глава Повеље, она која говори о 
трговинској политици, ипак је започела самосталну егзистенцију, ван организа- 
ционих оквира УН и ван свог првобитно замишљеног институционалног 
амбијента, Светске трговинске организације. Прерасла је у мултилатерални уго- 
вор којим су се све стране уговорнице једна другој обавезивале да ће примењи- 
вати принцип највећег повлашћења, да ће ограничавати и избегавати мере 
ванцаринске запггите. да ће обавезно консултовати друге чланиде приликом 
значајнијих промена у спољнотрговинској политици, да ће тежити колективном 
снижавању царина (из овог приндипа су настале тзв. рунде) и најзад, текст 
садржи и правила понашања за посебне ситуације.

Током периода од виттте од четрдесет година Споразум није мењан. Додуше, 
у гчногобројним комитетима су захтеви праксе светске трговине фактички 
ширили домашај Споразума, његови принципи су претварани у густу мрежу 
међународних инстжгуција или организација за унапређење трговине, 
расправљање спорова и превазилажење сукоба. Но једна је заједничка нит пов- 
езивала читав период: упркос напредовању или кризама, неспорна је тенденција 
да су постепено уклањане препреке међународној трговини како у квалита- 
тивном смислу (све интензнвније потчињавање националних царинских поли- 
тика интересима експанзије светске трговине), тако и квантитативно, јер је све 
већи број земаља прихватао принципе GATT. Крајем шездесетих година је осно- 
ван и UNCTAD којим је Споразум почео да се означава и као најважнији инстру- 
мент политике развоја на светском плану. Слобода трговине је, на основу 
огромних потреба земаља у развоју, почела све више да се схвата као елемент 
глобалне привредне политике света. Међутим, поларизација света на богате и 
сиромашне, као и политичка подела света услед постојања блокова, нису биле 
оптимални амбијент за остваривање филозофије GATT; он је све јасније остајао 
инструмент за тумачење праваца спољнотрговшске политике и отклањање 
конфликата, али у националном интересу најразвнјенмјих земаља. Глобални 
преговори о линеарном снижавању царинске заиггите, као и потпуној елими- 
нацији ванцаринске, познати су под именом “Кенедијева”, “Токијска” и “Уругва- 
јска рунда”. Тек се током ове последње јасно показало да светска привреда, 
поред све веће интеграције, која је основ напретка, носи у себи и клицу 
самоушшггења услед настанка великих економско-политичких целина (ЕУ, 
Јапана и азијских тигрова, САД односно будуће НАФТА), које, свака за себе, 
показују другачију динамику привредног развоја, јер поред предности које носи 
глобализација, користе и предности продубљивања специјализације кроз 
појачану централизацију и концентрацију на ужем -  заједничком -  тржишту.



Тако се постиже, са једне стране, не само натпросечни раст развијених, него са 
друге стране, и у томе лежи озбиљна опасност за стабилност светске привреде у 
будућности, неједнак раст ових подручја међусобно. Управо у овом последњем 
вндимо најважннји основ за тако велику институционалну промену правних 
оквира светске трговине, као игго је замењивање GATT новом Светском 
трговинском организацијом.

2. Ваља имати одмах у виду да нова WTO није остварење идеја хаванске 
повеље, јер је њен основни аксиом тежња да се уведе ред у међусобну конкурен- 
цију појединих националних привреда, дакле пре свега оних које конкуришу, a то 
су развијене. а не да се постави оквир за подстицање развоја. Упркос вербалном 
залагању за развој (у преамбули), WTO , је адекватније, сматрамо, одредити као 
својеврсно средство планирања светске трговине. Уругвајска рунда GATT је тако 
довела до његовог сопственог самоукидања, јер су интереси развијених и овом 
приликом, као и код његовог настанка 1947.Г., наметнули не само начин рег- 
улисања, него и избор проблема које ваља регулисати међународним прописом. 
Исто тако је карактеристично да сада организација међународне трговине пост- 
аје средство одржавања status quo-a, све више је инструмент сгабилизације и 
контролнсања процеса развоја, чиме се имплицитно показује да заједница 
напупгга илузију о могућности неограниченог и слободног развоја светске 
економије и оријентише се ка конзервативнијим принципима заснованим на 
одржавању стечених позидија. Сигурно је на такво померање вредносног идеала, 
поред различитих економских и других, са њима повезаних сжолносш (на 
пример, еколошких). пресудно утидала нова политичка географија света, тзв. 
нови међународни поредак пост биполарног света.

3. У јавности се, поводом оснивања WTO, срећу многе недоумице. Тако се, на 
пример, најчешће наводи како ова организација треба да, поред потпуне кон- 
гроле над царинском заштитом, одреди и будуће квоте са којима ће националне 
привреде излазити на светско тржиигге. To би значило да оне земље, које се 
нађу ван WTO, готово да не би имале могућност приступа светском тржипггу, јер 
им се не одобрава квота. Са друге стране, будући да су у настајању WTO пресудну 
улогу имале САД, Јапан и ЕУ, понекад се под новом организацијом види инстру- 
мент за продубљивање поделе развијеног и неразвијеног света, односно, 
суштински, организација која настаје против интереса мањих и неразвијенијих 
земаља.

Завршни документ Уругвајске рунде , објављен као Unctad/tdr/14 доцу- 
мент, даје нам не само преглед самих одлука које су од далекосежног значаја за 
развој светске трговине, него и образложења за њихово доношење. Сам матери- 
јал, комплетни текстови споразума закључених током вишегодишњих трговин- 
ских преговора, има такав обим да га је, неспорно, немогуће исцрпније изложити 
у целини: за разлику од некадашњег текста GATT, који је у изворном облику био 
кратак и прегледан, материјали на основу којих настаје WTO имају више хиљЗДа 
странида. У Завршном документу, се међутим, њихова широка лепеза сужава



на следећа најважнија питања: л) јачање дисцишшне тако што се сада 
успостављају далеко прецизнија правила за всфење мера трговинске политике. a 
нарочито оних које су, због нејасноћа или разлика у тумачењима, била стални 
извор сукоба, 2) посгизање даљег напретка у снижавању царинске заштите, како 
би се наставио тренд ка све слободнијој трговини, 3) успостављање нових 
међународних правила у размени интелектуалне својине и услуга, и 4) указивање 
на везу ових споразума са ново успостављеном Светском трговинском организа- 
цијом, као механизмом за превазилажење сукоба.

Оснивање нове WTO се није налазило међу идејама са којима је започињала 
Уругвајска рунда преговоре, сада већ давне 1986.Г. У мсђувремену, је међутим, 
дошло до бурног померања односа снага на светској економској сцени. што је у 
више наврата изазвало снажне, и за стабилност светског привредног система не 
баш подстицајне једностране мере САД: већ су добро позната квантитативна 
ограничења уведена у размени са Јапаном или Европском Унијом, као и 
безбројни случајеви фактичког ограннчавања увоза стране робе у другим 
земљама. Такви мали трговински ратови вођени су око челика, рибарења, текс- 
тила и у многим другим приликама, па је прнродно настала тежња не само да се 
пропишу посгупци за регулисање сукоба, него и да се нстовремено обезбеди 
институционални оквир, дакле нека врста сталног форума, која би се бавила 
елиминисањем сукоба. На тај начин је појачан елемент мултилатералности у 
институционалном оквиру светске трговине, јер се, после успосгављања WTO, 
сукоби више не могу даље сматрати билатералним (када евентуачно настану). 
Интерес читаве светске привредне заједнице за њихово отклањање је у томе 
игго је због све већег сгепена међусобне функционалне зависности различитих 
националних привреда, сукобом двају земаља често погођен интерес трећих. 
Стога је и поступак превазилажења сукоба поверен широј међународној зајед- 
ници.

У вези са одређивањем улоге WTO ваља приметити да она, упркос сличном 
имену као давно замшшвена ITO (из Хаванске повел^е, која шје никада почела 
да функционише), нема изричите компетенције у питањима развоја или 
запошљавања: она је настала, ако тако може да се каже, индуктивним путем, из 
уопштавања праксе GATT и сазнањем и потреби да се таква пракса обогати и 
институционално надогради, а не из великих идеја ОУН о реформи светске 
привреде. Функције WTO су зато ограничене на то да се олакша увођење и при- 
мена споразума Уругвајске рунде, да се створи форум за даље преговарање о 
питањима која су садржана у тим споразумима и да обезбеди јединствен третман 
у погледу запггите и за услуге и интелектуалну својину, као што је режим какав 
је већ успостављ-ен за робну размену. Ваља, даље, истаћи да се, попгго је сада реч 
о институцији, а не мултилатералном документу којем се може једнострано 
приступити ратификацијом, сада суочавамо и са проблемом чланства у WTO, 
који се, у контексту актуелних збивања у светској економији, најдиректније 
преламају на питању земаља у развоју и земаља у транзицијн.



Учесници преговора су. очигледно. приликом успостављања WTO пошли од 
аналошје са националним законодавством, односно од принципа владавине 
права. Најважнији споразуми представљају правни основ, дају легитимацију и 
циљ организацији, а ова, опет, има задатак да те споразуме учини ефективним, 
стварним правилима понашања држава у међународној трговини. WTO је, дакле, 
средство за успостављање новог међународноправног режима светске трговин- 
ске размене, али, такође. и форум на којем треба да тече процес даљег 
унапређивања тог режима. Разуман оптимизам са којим се у најважнијим 
привредним центрима гледа на резултате Уругвајске рунде изражава свест да 
угрожавање стабилности и континуитета светске трговине услед једностраних 
акција појединих влада односно држава, носи у себи данас тако висок степен риз- 
нка по целу светску привреду да је у интересу свих учесника да се такви сукоби 
избегну. Но сигурно је да ће се извесни токови размене у будућности одвијати и 
мимо режима који ће бити контролисан од стране WTO, те да је неразумно 
очекивати да неће бити покушаја да се интереси појединих националних 
привреда, поготово краткорочнн, претпоставе нормама које у заједничком 
интересу обезбеђују дисциплину и етабилносг. Пошто такве перспективе нису 
искључене, WTO ће, вероватно, бити и поприште сукоба интереса, а не само 
њихове хармоннзације.

Запажен је још један аргумент који се истиче у корист WTO: за разлику од 
GATT, који је успостављао несиметричан режим према укусу и потребама 
најразвијенијих привреда, јер је допуштао ннз прохекционистичких мера које су 
далеко више погађале сиромашне него конкуренте из круга развијених 
привреда, WTO треба да и њима пружи исти квалитет заштнте.

4. Најважнији споразуми закључени у оквиру Уругвајске рунде могу се 
поделити у два круга: у једном се налазе споразуми којима се унапређује пос- 
тојећа мрежа регулативе, већ садржане у GATT, а други представља ширење те 
регулативе на нове области које нису биле до данас уређене на овај начин. Тако 
се у првом налазе

-  Споразум о одбранбеним мерама,
-  Споразум о субвенцијама и компензацијама,
-  Споразум о анти-дахшингу,
-  Споразум о пољопрнвреди и
-  Споразум о текстилу и одећи, 

а други успоставља нова правила
—о размени добара интелектуалне својине и
-о  размени услуга,

које се области везују за GATT заједничким механизмом за отклањање сукоба. 
Овде се налази још и споразум који још нема карактер акта подобног за неп- 
осредно регулисање међународних економских односа и превазилажење сукоба, 
већ представља, у основи, декларативни текст о пожељним правцима развоја 
међународне регулативе и најзначајнијим питањима која треба у будућности да



буду усклађена са сада успостављеним режимима. Та (још отворена) питања се 
тичу правила о инвестицијама, која Уругвајска рунда делимично кодификује 
кроз

-  Споразум о инвестицијма које су у вези са међународном трговином.
Везу између два круга питања, која имају битно различжт ниво обвезносги за 

стране учеснице, представља јединсгвени механизам превазилажења неспора- 
зума, односно институције WTO.

Управо овај последњи елемент, успостављање сталног тела за прева- 
зилажење неспоразума и одређивање посгупка за то као обавезног и једнаког за 
све партнере, којем је дато да се стара о спровођењу свих елемената споразума, 
уноси у правни режим уређивања односа у светској трговини неке нове принципе 
који су очигледан напредак у односу на стандарде GATT-a. Мада је GATT својим 
чланидама предвиђао обавезу признавања статуса најповлашћеније нације за све 
друге чланиде, тј. успостављање недискриминаторског режима, извесно је да су 
поједине земље са већом економском снагом биле у стању да развију или упо- 
требе низ специфичних инструмената царинске (на пример, антидампишпки 
поступак и царине), или парацаринске заштите, а да мање развијене то ннсу биле 
у стању, па је тако фактичка зашгита тржишта богатзгјих земаља била основ за 
асиметрију моћи унутар круга формално равноправних страна. Преласком 
надлежности у случајевима сукоба на институције WTO, тежи се подизању 
ефективне заштите интереса и оних земаља које нису биле у стању да развију 
механизам индивидуалне зацггите, али, свакако, треба имати у виду и чињеницу 
да ће, као што је то случај и са УН, ММФ и сличним организацијама, и у WTO 
фактички утицај највећих надионалних економија бити пресудан не само код 
питања општијег значаја за судбину организације, него и при решавању 
конкретних сукоба.

Сам Споразум о оснивању WTO се састоји од преамбуле, шеснаест чланова и 
четири анекса. Садржински се функдија WTO дефинише само у преамбули, док 
су чланови Споразума техничког карактера и говоре о чланству, организацији 
или поступку решавања сукоба. Пажњу завређују преамбула и анекси. У преам- 
були се као главни циљ WTO дефинише концепт “подржаваног развоја”, 
односно “услови за оптималну употребу светских ресурса у складу са потребом 
да се обезбеди развој, уз истовремену заштиту и очување околине и 
унапређивање средстава за то у складу са потребама и обзирима на различитим 
нивоима економског развоја”. Приндипи који су према GATT-y важили само у 
робној размени, експлицитно се проишрују на промет услуга, а као трећи битан 
елемент лепезе циљева се истиче посебно подстицање развоја земаља у развоју, a 
нарочито најмање развијених међу њима. Споразуми о размени роба, услуга н 
интелектуалне својине су садржани у анексу 1 (а, б и ц). Садржину анекса 2 пред- 
стављају правила и поступак за отклањање сукоба, а анекс 3 одређује механнзам 
за усклађивање националних трговинскнх политика. За чланство у WTO је 
потребно да земља прихвати, поред Споразума о WTO, заједно са ова три анекса,



још и посебне споразуме о робама и услугама, које су резултат уругвајске рунде 
GATT-a. Четврти анекс, познат као Плурилатерални трговински аранжмани, 
обавезује само оне чланице које га експлицитно прихвате. За разлику од прва 
трн анекса. на које се надовезују конкретни споразуми о робама и услугама, ПТА 
представља само правни основ за будуће закључивање споразума између ужег 
броја чланица којим се, између њих, успостављају неки посебно регулисани 
односи, али не на базн регионалних трговинских асоцијација, него на правним 
основима WTO. Стога за РТА није предвиђенз клаузула најповлашћеније нације, 
која је обавезна за све остале аранжмане у GATT-y.

Сви споразуми који чине основу деловања WTO настали су развојем или 
шнрењем оних садржаја који су већ постојали у пракси GATT-a. Првобитни спо- 
разум из 1947.Г. није битније мењан све до најновије, уругвајске рунде. Током 
ових последњих преговора настао је низ нових споразума, које смо већ навели, па 
се зато условно може говоритн и о новом GATT-y 1994., који представља норма- 
тивни оквир за деловање WTO. Зато није сасвим адекватно рећи да је WTO 
наследник GATT-a, јер сами текстови споразума нису елемент споразума о 
WTO, јер се овај бави организационо -  процедуралним питањима примене спо- 
разума којима се регулише међународна трговина.

5. Мада је неспорно да се чланство у WTO јавља као институционална прет- 
посгавка за улазак националне привреде у правни режим којим се мултилатер- 
ално регулшле светска трговкна, за поједина предузећа, извознике, увознике и 
друге субјекте спољнотрговинске размене, далеко су битнија питања која се рег- 
улишу самим споразумима које WTO примењује. Извесно је да је број нових 
решења која се у њима појављују врло велнки, тако да се, са основом, може рећи 
да ће из довољно дуге временске дистанце светска трговина моћи да буде пос- 
матрана као она пре и она после уругвајске рунде. Без претензија да шире 
елаборирамо садржину појединих споразума, јер би то захтевало самосталан 
текст, приметићемо да се у сфери робне размене, дј. у Споразуму о одбранбеним 
мерама поред већ ранијих регула садржаних у GATT-y 1947. имамо низ нових 
елемената. To ново није дато у раније непознатим инструментима, него у знатно 
разуђенијим текстовима о већ познатим инструментима. Тако се, у овом контек- 
сту, највећа пажња посвећује такозваним мерама из “сиве зоне” и Квотама, а у 
оквиру овог Споразума се налазе и основни принципи о анти-дампингу. Члан 11 
(став 1-а) Споразума решава спорно питање из чл. XIX GATT-a 1947., којим је 
дозвољено да чланица уведе заштитне мере којима ће се заштитити од штете или 
претње озбиљном пггетом увођењем одговарајућих ограничења у слободи 
спољнотрговинске размене. Централно питање је било у томе шго се уводе мере 
према једној или групи земаља, мада и са њима, као и другим партнерима, постоји 
стандард најповлашћеније нације. Другам речима, да ли је једној земљи могуће 
створити конкретно другачији режим у погледу одређене врсге роба него што је 
то учињено према другим земљама које уживају исти општи принцип. Понуђено 
решење практично забрањује једнострану акцију ове врсте, јер “предвиђа да



члан неће предузети или тражити увођење било каквих изузетних мера на увоз 
одређеног производа, које су предвиђене чл. XIX, сем ако таква акција одговара 
условима предвиђеним овим Споразумом”. А поигго споразум предвиђа мулти- 
латерални поступак за увођење таквих мера, то значи да се “сива заштита” 
претвара из средства индивидуалне борбе поједине земље у режим који је у 
надлежности WTO. Пошто су увозне квоте биле најчешћн инструмент ове групе, 
то се сада може јасно уочити да ће у будућности главно питање и подручје 
могућег сукобљавања интереса настајати у вези са расподелом тих квота. Наиме, 
мада се често улога WTO симплификује до те мере да се у јавности ствара утисак 
да ће она расподељивати квоте за учешће у међународној трговини, то није њена 
основна улога: светска трговина је слободна и у примени квота треба видети 
средство које ће се прпмењивати кад и уколико дође до сукоба интереса. Улога 
WTO у вези са квотама је, да тако кажемо. санкција која је наличје норме о сло- 
боди трговине. У сваком случају, чињеница да се забрањује чланицама да само- 
стално уводе увозне квоте и сличне мере, а став 2 чл. XI налаже да се и оне мере 
које су у употреби укину у одговарајућем року, којп није дат лннеарно за све, 
показује да се не смањује степен слободе светске трговине. већ, евентуално, 
појединвх земаља које би такве рестрикције уводиле чешће и неодговорније када 
би им се оставило да о њима потпуно самостално одлучују.

Мултилатералност приликом распоређивања квота не долази до пзражаја 
само у томе што земља која је заинтересована мора да у одређеном поступку 
тражи дозволу за њихово увођење и да при томе пружн доказе о штети или 
претњи пггетом по своје интересе, већ се сада обезбеђује и учешће друге стране, 
гј. земаља против којих се мера заиггите тражи.

Слична ограничења националне самосталности у вођењу спољноекономске 
политике предвиђају се и код анти-дампинга. Према чл. VI GATT-a 1947. којн је 
био основ за увсфење специфичне царине у односу на одређену компанију, под 
одређеним условнма, поједине землве су развиле бнтно разлнчпту праксу, међу 
којима су нарочнто САД својим честим вођењем антидампиншких поступака 
понекад чак угрожавале слободу спољне трговине. Са друге стране, неке од 
најразвијенијих земаља су битно различито тумачиле поједине захтеве, нарочито 
онај о пггети, па су такође фактички претварале овај инструмент изузетне 
заштите у инструмент основне заштите. Након Уругвајске рунде, Споразум ће 
изазвати смањење злоупотреба у примени анти-дампинга које су биле најчешће 
узроковане административним или економским цшвевима, и свести га на то да се 
користи само када дође до повреде домаће индустрије. пгго је и његова права 
суштина. To се обезбеђује другачијим поступком доказивања (панел) у коме he 
елемент мултилатералности бити главна разлика између досадашњег и новог.

6. Извесно је да би значајне новине могле да се уоче како у оквирима 
подручја која су и до сада била регулисана G A TT-om 1947. . тако и у потпуно 
новим подручјима, као пхго су промет услуга, домен интелектуалне својине и већ 
истакнути комплекс инвестидионнх мера повезаних са трговином. Упознавање



са њима је зато незаобилазан захтев за две јасно одређене категорије субјеката и 
у нашој привреди. Прво, таква нова институционална матрица претпоставља 
чланство државе у органнзацији, а судбина нашег учествовања у WTO је 
прилично нејасна. Ваља уочити да је једино Словенија до сада постала члан те 
огранизације, а да бн била примљена, СРЈ мора да испуни низ захтева који се 
тичу не само формалннх услова, него и карактсра привредног система. Друго, 
независно од међународно јавноправне димензије, која се тиче чланства. поје- 
дина предузећа ће се често налазити у ситуацији да своје приступање неком 
одређеном држишту посматрају у будуће не само као подручје сопствене 
пословне политике, него и као део укупне понуде на датом тржишту, па ће у 
односу са другим предузећима морати да координишу ту политику. Такође је 
интерес компанија да, било као увозници или извозници, и за себе обезбеде онај 
степен заштите од туђе самовоље који земље партнери постижу бранећи своје 
ннтересе (и своје компаније), па је стога неминовно да се унутар домаћег инсти- 
туционалног механизма, вероватноу Прпвредној комори. сагледају те измењене 
екстерне околности и прппреми ннфраструктура за другачије услове пословања.

Чланак примљен: 25.10.1995.
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From GATT to the World Trade Organisation 

Summary

The world made after the World War II has been liberalised owing to the GATT, but 
the structural disproportions between the rich and poor have increased and further 
development has been threatened particularly by unequal dynamics of development of 
some of the developed regions making limited commercial wars between them likely. The 
interdependence of the structure of world economy had already reached such an extent 
that it should not have been left to unilateral decisions of any one country to endanger 
the whole world economic system, so that in 1947, after the Uruguay round, GATT was 
transformed in a twofold way. This novelty relates, first, to the content since it has been 
widened by special agreements (services, intellectual property, investments connected 
with trade) or to the questions already contained in the Agreement which were regulated 
more accurately. That is how the 1994 GATT originated. At the same time a new form of 
operation of GATT bas been secured by including the institutions for disposing of con
flicts and the appropriate procedure, unique and almost uniform for all cases, the execu
tion of which is entrusted to the World Trade Organisation. After the establishing of the



new regime of regulations on international exchange the possibility of unilateral intro
duction of measures of extra-customs protection has almost disappeared, since decisions 
on them are made multilaterally through the mechanism of the WTO. Thus the impor
tance of WTO is twofold: on the one hand the establishing of it obliges states to make 
efforts in the domain of legislation, organisation and also in fulfilling of certain condi
tions in order to attain membership of it, while on the other hand it is important to the 
economic mechanism which has to transform the institutional superstructure for the 
appearance on foreign markets, since individual companies will often be unable to pro
tect their commercial interests.

Key words: World trade, international agreements, Uruguay round, GATT, WTO, quota, 
anti-dumping.
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Пренос својине у англосаксонском праву

Резиме

Англосаксонско право усваја консенсуални принцип, односно правило да 
сагласност воља уговорних страна преноси право својине. Међутим, да би 
такав пренос imao дејство према трећим лицима често се тражи и неки 
додатни услов као: испорука робе, потпис докумената или обавештавање 
друге уговорне стране Тако, пренос својине може имаШи дејство само између 
уговорних страна, доку друГим приликама постоји пренос својине са дејством 
према трећим лицима. Исто тако, постоји "продаја" (sale) са стварноправним 
дејством и "споразум о продаји" (agreement to sell) или будућа продаја која има 
искључиво облиГационо-правни карактер. Судска пракса и законски прописи 
утврђују наз правила о начину преноса својине који зависи да ли се ради о 
"одређеним" или "неодређеним" добрима.

Кључне речи: својина, уговор, испорука, сплвари, продаја, интерес.

Начини преноса својине у англосаксонском праву варирају од врсте ствари 
које се преносе. Понекад стварни пренос права својине зависи од постојања пре- 
тходних чињеница које су готово толико важне као и сам пренос. Тако, стварном 
преносу земље путем продаје скоро увек претходи не само уговор, већ такође 
испитивање правног основа претходника. С друге стране, када су покретне

Претходне напомене



ствари купљене за готов новац, уговор и пренос су јединствени и ту нема 
истраживања правног основаЧ

Када се ради о преносу својине на основу сагласности воља могуће је уочити 
неколико принципа. Прво, прави се разлика између преноса који делује само 
између странака и преноса који делује према свима. По правилу за први пренос 
довољна је намера странака да ће својина прећи; док за други траже се и додатни 
услови као испорука, потпис докумената или обавештење трећим лидима. Друго, 
пренос који делује између уговорних страна обавезује и повериоце преносиоца, с 
тим, што су они некада у могућности да пониште пренос који је учињен у циљу 
њиховог изигравања. Треће, преноси учињени без накнаде обично не делују 
између уговорних страна, ако нису учињени на такав начин да могу да делују 
према трећим лицимаЧ

Својина на одређеним добргша прелази са следбеника на прибавиоца када 
странке намеравају да је пренесу и врло често ствари ће постати својина купца, 
иако су остале у поседу продавца. "Ако странке не изразе намеру пгго се често 
дешава, својина одређених ствари које су у стању за испоруку прелази у моменту 
закључења уговора, иако купац није платио цену. Уговор о продаји робе је уго- 
вор којим продавац преноси или је сагласан да пренесе својину на добрима на 
купда за накнаду у новцу која се назива ценомЧ" Такав уговор може бити апсо- 
лутан или услован. Тамо где се уговором преноси својина добара са продавца на 
купца зове се продаја (sale), док тамо где ће се пренос извршити у будућности или 
под условом зове се споразум о продајиЧ Такав споразум о продаји постаће 
продаја када време истекне или се испуне услови за пренос својине на добримаЧ

Основна сврха уговора о продаји робе како произилази из претходног 
цитата је неповратан пренос својине са једног лнца на друго. "Својина" овде 
означава огшгги појам својине, а не само специјалне облике својинеЧ Ипак, 
оваква дефиниција продаје изазива извесне недоумице. Очигледно је да уколико 
нема преноса својине већ су предмет уговора друга права, нема ни уговора о 
продаји. Међутим, проблем је у томе што се под изразом "својина" подразуме- 
вају различити интереси: од најширег који се често означава са "ownership" до 
ужих или делимичних интереса, који би одговаралн континеталном појму сек- 
торских или изведених права. У теорији се сматра, да је битно да се преноси пот- 
пун илн цео интерес са продавца на купца без обзира шта се под тим 1 2 3 4 5 6

1. Lawson, The Law of Property, Oxford 1987, стр.65.
2. Lawson, op. cit., стр. 66.
3. The Sale of Goods Act 1893., чл. 1, став 1.
4. SGA, чл. 1, ст. 3.
5. SGA, чл. 1. ст.4.
6. G.H.L. Fridman, Sale of Goods in Canada, sec. ec. Toronto 1979., стр. 15. Аутор наводи читав

низ судских одлука из којих се јасно види да продаја подразумева неповратан пренос
својине са једног лица на друго.



подразумева7'. Некада продавац нема својину и право располагања добрима, a 
купац нпак стиче својину на тим добрима. У овом случају продавац не преноси 
својпну. већ добар основ (good title). Тако, се актуелизује проблем игга продавац 
заправо преноси: основ (title), право својине (ownership), својину изражену преко 
различитнх интереса (property) или нешто друго?

Поменуте дилеме делимично нестају разграничењем уговора о лродаји у 
односу на друге уговоре. Уговор о продаји се разликује од уговора којима се 
преноси државина где спада изнамљивање или рентирање добара8 91 Такође. 
треба правити разлику у односу на уговор о залози где се добра преносе као 
средства обезбеђења9). Може се правити разлика и у односу на уговоре у којима 
he купад стећи својину, ако исплати све рате куповне цене, дотле својина припада 
продавцу. Такве "условне продаје" регулисане су специјалним законо- 
давством10*.

Америчко право разликује "продају" (sale) која сама по себи преноси својину 
н "будућу продају" (contract to sell) где се својина преноси са продавца на купца у
неком тренутку у будућностн11'. Једнообразни трговачки Законик од 1962. не 
регулише уговоре који имају за предмет пренос (transaction) робе. Тако се и у 
овом систему прави разлика између уговора о продаји, којим се преноси својина 
н осталих уговора који имају за сврху пренос робе п ужих права као што је закуп 
или bailment12̂ .

Из изложеног произилази, да својина у англосаксонском праву прелази на 
основу сагласности воља (уговора) уговорних страна при чему се у начелу не 
тражи предаја или испорука ствари. To је свакако супротност класичној римској 
концепднји, која поред уговора тражи и предају ствари за потпуни пренос 
својине. Међугим, англосаксонско право познаје "продају" (sale) са стварно- 
правним дејством и споразум о продаји "agreement to sell" или "будућу продају" 
као уговора који има искључиво облигационо правна дејства. Ипак "споразум о 
продаји" he постати продаја у правом смислу речи, тек када се својина пренесе на 
купца a то ће бити протеком одређеног рока или испуњењем одређеног услова. 
Ово разликовање има дубље корене у традицији common law-a које познаје 
"чист уговор" (executory contract of sale) којим ce стичу облигациона права и "ехе-

7. Fridman, op. tit., стр. 15; D.W. Greig, Sale of Goods, London 1974., стр. 1.
8. Фридман наводи судске одлуке из којих се види разлика уговора о продаји и уговора 

којима се преноси само државина. У том C M itc n y :G u e s t  V. Diak(1987) 29 N.S.R. 504 (C.A.): 
Watt V. Wright (1918) 14 O.W.N 240; op. cit. стр. 17.

9. Овај уговор не регулише Sale of Goods Act.
10. У федералној државици Онтарио овакви уговори су обухваћенл са Personal Property Secu

rity Act.
11. Једнообразни трговачки Законик (Uniform Commercial Code) од 1962., чл. 2.
12. R.J. Nordstrom, Handbook of the Law of Sales, Hornbook series, a970., стр. 41. и 42.



cuted contract of sale" уговор ca стварноправним дејством јер омогућава пренос 
својине и других стварних права131

а) Значај преноса својине
Значај преноса својине на добрима која се продају не лежи у самом преносу 

по себи, колико у последицама које га прате. Како се може запазити, лиде које 
нема својину на дробрима може пренети ваљан основ. Са те тачке гледишта, 
англосаксонско право позидију купда према трећим лицима не посматра са 
становишта права продавца да прода ствар. У односима између купца и продавца 
супггинско је питање када је својина пренета или стечена од стране купца14'. У 
вези с тим, неколико питања су од посебне важности.

Прво, дејсгва права и обавеза уговорних страна од потпуног или делимичног 
губитка, штете или десзрукција ствари зависе од преноса својине осим ако 
изричит или прећутан споразум или трговачки обичај непгго друго не предвиђа. 
Ризик за случајну пропаст или пггету на добрима прелази на купда у тренутку 
када је овај сгекао право својине на ствари15) 16.

Друго, пренос својине са продавца на купца понекад he имати дејство 
лишавања купца права да одбије пријем робе због тога пгго не одговарају
квалптету, колнчини ијш  опису1б). Треће, преношењем својине продавац губи a 
купац стиче својинске тужбе које имају дејства како у односу на продавца тако уз 
извесно одступање и према трећим лидима. Даља последида је да продавац може 
да тражи од купца цену продате робе, а не само накнаду штете због повреде уго-
вора17*.

С друге стране, продавац који је пренео својину на купда није си лишно права 
на државину ствари, купац није ушао у посед ствари. Купац стиче право на 
државину ствари тек са исплатом цене. Испорука и плаћање цене су
конкурентни услови18'.

Готово идентична решења прихваћена су и у америчком праву. Ранији Јед- 
нообразни закон о купопродајп од 1906. године заправо је коппја његовог 
енглеског претходника. Питање тренутка преласка својине значајно је за 
америчке судове, јер од тог момента прелази ризик за пропаст сгвари, повериоци 
су овлашћени да заплене ствари дужника, стичу се шш губе својинске тужбе, 
стичу се фискалне обавезе, као плаћање пореза и слично, обавеза осигурања, 
што све указује на значај преноса својине19̂ .

13. Fridman, Sale of goods in Canada, op. cit., crp. 21.
14. Fridman, op. cit., crp. 77,78.
15. Члан 20. SGA.
16. Члан 11, сек. 1. SGA.
IT. Члан 49. SGA.
18. Члан 28. SGA.
19. Stockton, Law of Sales, New Jersey, 1968., crp. 43.



Доношењем Једнообразног трговачког закона од 1962. год. тренутак 
преноса својине губи на значају јер се права и обавезе продавца, купца и трећих 
лица везују директно за уговор. независно од права својине. Тако, питање 
преласка ризика за случајну пропаст ствари не зависи од преноса својине са про-
давца на купца20 21'. Затим. стицање или губитак својинских тужби везују се за уго- 

01 \вор и одређене радње Ипак, како је законодавац желео да избегне везивање 
практичних последица за апстрактне и неопипљиве категорије као што је пренос 
својине, није могао, да не доведе у везу одређена питања као што је право распо- 
лагања робом, затим могућност заплене, фискалне обавезе, за питање коме 
својина припада. И поред тога, заслуга овог закона је у томе што је поштујући 
традицију common law-a покушао да апстрактан појам преноса својине учини 
једноставнијим и прихватљивијим за потребе праксе, предвиђајући решења зас- 
нована на материјалним радњама и доказима.

б) Врсте добара која сс преносе

Сам начин преноса свјине као и радње које се морају предузети у вези с тим 
зависе од врсте објекта права својине. Амерички Једнообразни трговачки закон 
даје дефпницију добара која су предмет купопродајног уговора: "Добра" значе 
ствари (укључујућл спецпјално пропзведена добра) која су покретности у време 
идентифнкације за одређени уговор оснм новца којим се цена плаћа, инвести- 
ционих хартија и потраживања (нетелесних ствари). Термин "добра" укључује 
нерођено младунче у утроби животиње. усеве у развоју и друге идентификоване 
ствари придодате непокретностима, али које се могу одвојити22 23 24̂. Основни део 
ове дефиниције је отвореногзначења. Појам "добара" укљученјеу оквиру кате- 
горије "ствари" које морају бити покретне у време идентификовања за уговор. 
Оваква дефиницнја ствара тешкоће америчким судовима. Некад је тешко 
одредити шта је покретна, а шта непокретна ствар. Затим, посгоји извесна 
могућност да се потраживања (things in action) сматрају добрима у наведеном 
смислу^~\

Поступак преношења својине доводи се у везу са категоријом добара које су 
објекат уговора. Тако, могу се разликовати добра која су блиска појму индивиду- 
ално одређених стварн контаненталног права. У енглеском праву употребљава 
се израз "специфична добра" и представљају одређена добра о којима је постиг- 
нута сагласност у време закључења уговора о продаји^. Ради се о добрима која 
су јасно одређена у време закључења уговора25'. Исги смисао има израз "иден-

20. Stockton, op. cit., стр. 43.
21. Nordstrom, op. cit., стр. 47.
22. Члан 2-107. UCC (Uniform Commercial Code).
23. Nordstrom, op. cit., стр. 45.
24. D.W. Greig, Sale of Goods, London 1974., стр. 26.
25. UCC, члан 2.



тификована добра" (identified goods) који употребљава Једнообразни трговачки 
закон. У питању су добра измерена, извагана, или на други начин обележена 
поводом којих су странке посгигле споразум26̂ .

Велики значај за поступак стицања својине имају тзв. "неодређена (unascer
tained) добра". Закон о продаји добара није дефинисао ова добра али из његовог 
контекста произилази да овај израз обухвата добра која се броје, мере или
вагају27-*, пгго одговара категорији генеричких ствари континенталног права. У 
највећем броју случајева "неодређена добра" се односе на "будућа добра" која ће 
бити стечена или произведена од стране продавца након закључења уговора28). 
Мада постоје изузеци када будуће ствари чине "одређена (specific) добра". Насу- 
прот "будућим добрима" које ће продавац стећи или произвести после 
закључења уговора, "постојећа добра" означавају добра која физички постоје и 
чине својину или посед продавца29'.

ц) Тренутак преиоса својине

ц1) "Специфична" или "одређена добра"

У питању су добра која су идентификована у време закључења уговора. 
Поигго не постоји неки унутрашњи фактор који би аутоматски одлагао пренос 
својине, могуће је да се својина пренесе у било које време од момента када је уго- 
вор сачин>ен30'). Енглески закон о продаји роба садржи правило да "својина на 
роби преноси се на купца у оном тренутку када су уговорне стране намеравале да 
изврше пренос31 32 33 341 Како је намера уговорних страна битан чинилац за 
одређивање тренутка преноса својине у случају да она није јасно изражена 
законодавац даје правило да се она утврђује "премаусловимауговора, понашању

■ ..32)уговорннх сграна, и околносгима случаЈа
И у америчком праву странке се могу слободно договорити у ком моменту 

ће својнна бити пренета на купца^. "Међутим, ова намера мора бпти изрнчнто 
изјављена. Амерички једнообразни законик је одбацио идеју претпостављене 
(имплицитне) намере, чије је изражавање под режимом common law-a и Закона
о купопродаји од 1906. од стране судова воднло конфузнји и нензвесности'°4).

26. Strockton, op. cit., стр. 3.
27. Greig, op. cit., стр. 17.
28. Члан 5 (1) SGA; 2-105 UCC.
29. Чл. 5 (1) SGA; UCC није јасно дефинисао ова добра али наведени смисао произилази из 

целине текста.
30. D.W. Greig, Sale of Goods, London 1974., стр. 26.
31. Чл. 17, ct.2.SGA.
32. Чл. 17, ст. 2. SGA.
33. Чл. 2-401. UCC.
34. В. Круљ, Дејства уговора о купопродаји, оп. цит., стр. 37.



Ова правила прихваћена су од стране судова. Ево како су то изразили канад- 
ски судови. "У продаји својина прелази када је намеравано да се пренесе "каже 
Стуарт Ј. Врховног суда Alberte u Sanders V. Hedman35*. "Пренос својине није 
нужно зависан од плаћања куповне цене36) нити "од испоруке робе"37\

Ако се намера странака о преносу својине не може утврдити из самог уго- 
вора тј. није изражена нн изричито ни прећутно "Закон о продаји робе предвиђа 
низ правпла која имају за циљ утврђнвање претпостављене намере уговорних 
страна. Основни принцип садржан је у правном правилу. "Тамо где постоји 
безусловни уговор о продаји одређених добара у стању за испоруку, својина на 
добрима прелази на купца при склапању уговора и свеједно је да ли се тренутак 
плаћања или тренутак испоруке или се оба одлажу°81

Без обзира, шта би примена првог правила могла да укључи, сгавови судова 
су довели до извесне промене. Као последица садашње ситуације, може се илус- 
тровати на следећи начин: 1) својина не може прећи на купца док уговор није 
окончан, док питања као игго су плаћање цене или испорука нжсу решена; 2) али 
пренос ће бити извршен: а) ако не постоји намера усмерена на супротно; б) да је 
уговор безуслован; ц) да су добра одређена; д) да су у стању за испоруку39 40'.

Примена правила 2 је комплементарна са дејством претходног пришџша. 
Ово правило објашњава, да уколико добра нпсу у стању за испоруку пренос 
својине се одлаже док она то не постану и док купац није упознат са том чињени- 
цом40). Правило 3 предвиђа да уколико продавац мора да мери или вага робу да 
би се утврдила цена, својина неће бити пренета док те радње нису предузете411 
Правило 4 се бави потпуно супротним типом трансакције, где су добра узета "на 
продају или враћање". У том случају где може, али не мора бити стварне продаје 
добара у питању, правило 1 нема директну примену. Својина прелази на купца а) 
када он обавести продавца да присгаје или прихвата робу или учини неки други 
акт којим прихвата трансакцију или б) ако задржи робу без приговора, а рок за 
враћање је фиксан42\

Амерички Једнообразни трговачки законик предвгфа правило, да уколико је 
роба идентификована (одређена) за уговор и ако странке нису изричито изра- 
зиле намеру о тренутку преласка титулуса, својина прелази на купца у време и на 
месту где продавац доврши своје испуњење у вези са физичком предајом робе. У 
вези с тим, дато је неколико конкретних правила: Г) ако продавац има обавезу по

35. (1915) 8 W.W.R. 664 цитирано по Фридману, op. cit. стр. 79.
36. Graham v Laird Co. (1909) 20 O. L. R. 11 (C.A.).
37. Wilson v Shaver (1901) 3 O. L. R. 110 (C. A.)
38. Члан 18. SGA.
39. D.W. Greig, op. cit., стр. 27.
40. Чл. 18. rule 2 SGA.
41. Чл. 18. rule 3 SGA.
42. Чл. 18. rule 4 SGA.



уговору да робу преда купцу у одређеном месту. својина прелази када је у том 
месту предаја понуђена43̂  2) ако продавац има обавезу по уговору само да 
пошаље робу купцу без одређивања места, својина прелази у време и у месту где 
је роба отпремлзена44*; 3) ако продавац има обавезу да преда хартију од вред- 
ности својина прелази предајом те хартпје купцу45*; 4) ако је роба одређена, а не 
постоји обавеза предаје докумената својина прелази у време и месту где је уговор
склопљен46*.

ц2) Неодређена добра

Нема непосредног преноса својине на добрима која нису идентификована 
(одређена). Правило 5. енглеског Закона о продаји робе предвиђа да код нео- 
дређених или будућих добара по опису, својина прелази на купца када су та добра 
у сгању за испоруку, безусловно опредељена (одређена) за уговор, било да је то 
учинио продавац уз пристанак купца или купац уз пристанак продавца4"1. Ово 
правило односи се како на неодређена добра која одговарају појму генеричне 
ствари. тако и на будућа добра. У једној судској одлуци се каже "где роба није 
одређена или не постоји у време уговора, из природе трансакдије ннкаква 
својина добара не може да пређе на купца по основу уговора”48-1. Није могуће 
показати на било који сандук смрзнутог грашха на складипггу да припада купцу; 
нити у време закључења уговора било који аутомобил на дилеровом плацу да се 
одреди да је купчев, као ни последњи "јагуар аутомобил" наручен код 
произвсфача док није завршен49̂ .

Опредељење (индивидуализација) робе за уговор мора бити безусловно и уз 
прнстанак обе уговорне стране, који може бнти дат пре или после извршене 
апропријације. Међутим, правило 5 не даје јасан и прецизан појам одређења 
(ascertained) робе, алн сугерира шта се под тим појмом подразумева тиме пгго се 
ради о безусловном опредељену уз пристанак обе стране. Које радње се предузи- 
мају ради идентификације добара у домену је изричитог споразума уговорннх 
страна. Ако таквог споразума нема, онда "безусловно определење" добара за 
уговор чини радња продавца или купца којом се на несумљив начин иденти- 
фнкује роба која треба бити дата у извршењу обавезе продавца50-1. Некада се 
индивидуализација ствари постиже испоруком купцу или превозиоцу51̂ . Обиме

43. Чл. 22-401/2 (б) UCC.
44. Чл. 2-504. UCC.
45. Чл. 2-401/3 (д) UCC.
46. Чл. 2-401/3 (a) UCC.
47. Чл. 17 rule 5 SGA.
48. Heilbutl V. Hickson (1872;, L.R.7 С.Р. 438 на стр. 449.
49. Greig, op. cit., стр. 18.
50. Fridman, op. cit., стр. 87 и даље.
51. Чл. 16..SGA.



различитих облнка опредељења робе за уговор најбоље показују судске одлуке 
поводом утврђпвања тренутка преноса својине52'.

Амерички Једнообразни трговачки законик такође предвиђа да по питању 
идентификације добара за уговор странке су слободне да се договоре (али
изричнто) које радње када и како ће предузети у вези с тим53( Уколико се 
странке нису изричпто договориле, идентификација робе ће се извршити на 
основу диспозитивних правила самог закона. Тих правила има неколико:

1) Индивидуално одређене и постојеће ствари, њихова идентификација врши 
се у тренутку закључења уговора54).

2) Будуће и генеричке ствари се морају одредити. Идентификација се може 
постићи отпремањем. обележавањем или означавањем робе55Л

3) Ако је продат идеалан део утврђене масе генеричних добара, иденти- 
фикација се врши у моменту склапања уговора уз обавезу продавца да издваја и 
испоручи робу сагласно уговору5б1

4) Идентификација усева врши се у моменту сејања под условом да се жетва 
обави у року од 12 месеци од закључења уговора, а ако је у питању младунче 
животиње, идентификација је извршена у тренутку зачећа плода с тим да се мла- 
дунче појави на свет у року од 12 месеци571

д) Право продавца да прода робу

Међу многим изразима у вези са уговором о продаји робе посебно место зау- 
зима обавеза продавца да пренесе право својине односно добар основ (title) на 
роби. Ова обавеза наглашена је у амандманима на Supply of Goods Act од 1979. и 
гласи: "код уговора о продаји постоји услов да продавац има право да прода робу, 
а у случају споразума о продаји имаће такво право у тренутку када се својина 
преноси58)".

Није спорно да је главни циљ и ефекат ове допуне да се обезбеди да продавац 
пренесе својину или добар основ на купца. Ако је продавац власник робе и нико 
нема претензија, својина продавца ће прећи на купца сходно поменутом правилу. 
Међутим, поменуто правило не поставља захтев да продавац треба да буде влас- 
ник или да треба да стекне ваљан основ пре преноса робе59̂ . Уговор о продаји

52. Wait and James V. Midland Bank (1926). 31 Com. cas 172, Pignataro V. Gilroy 1919. к.б. erp. 459.
53. Чл. 2-501/1 UCC.
54. Чл. 2-501/1 (a) UCC.
55. Чл. 2-501/1 (6) UCC.
56. Чл. 2-501/1 (a) UCC.
57. Чл. 2-501/1 (ц) UCC.
58. Чл. 12 (1).
59. P.S. Atiyah, The Sale of Goods, Oxford 7 ed. стр. 70.



може бити пуноважан, ако је реализован од продавца који никада није имао 
право, преношењем својине са трећег лица директно на купца60).

Поменути амандмани не садрже изразе "својина" (property) или "основ" 
(title), већ оно што се тражи је да продавац има или треба да има право да прода 
робу. To ствара проблеме због извесне двосмислености речи "право". Питање да 
ли је продавац овлашћен да прода не може се разјаснити док се прецизно не сазна 
шта је то шго продавац мора да пренесе на купца. Одговор на то питање није у 
потпуности дат у Закону о продаји робе. Постоји дефиниција да је уговор о 
продаји робе уговор којим продавац преноси или је сагласан да пренесе својину 
на купца. Како се под тим појмом подразумева својина као најшира власт, а не и 
посебни (ужи) облици својине, продавац ће прекрпшти правило из чл. 12. ако 
нема право да пренесе својину у том смислу. Из тога даље следи, да право про- 
давца да прода робу прнмарно значи могућност, моћ продавца да пренесе својину 
на купца.

У једној судској одлуци продавац би био крив због прекршаја чл. 12(1) и ако 
је имао моћ да пренесе својину одређене робе61). Прекршилац, америчка 
компанија продала је извесну количину конзервираног млека тужиоцу, али када 
је роба стигла у Енглеску задржана је на царини због тога пгго етикете на 
конзервама подсећају на заштитни знак познате енглеске компаније.

Заузет је став, да како ова компанија може издејсгвовати судску забрану 
продаје робе, продавац нема право да прода робу. У овом случају судска забрана 
располагања робом је резултат повреде права на жиг. Сваки правни субјект има 
право да користи одређене знаке, речи, слике којима се идентификују роба или 
услуге у промету. Право на жиг познате енглеске компаније повређено је од 
стране америчке компаније употребом сличног жига чиме се отвара могућност 
да се роба једног учесника на тржишту замени робом његовог конкурента.

С друге стране, право купца да одбије пријем робе или да тражи накнаду 
пггете као и раскид уговора не значи аутоматскн да продавац нема право да 
прода ствар. Некада купац може одбити пријем робе или тражити раскнд уго- 
вора чак и ако је стекао својину или ваљан основ. To ће бити у случају, ако је 
предмет купопродаје моторно возило које је стечено по чл. 27. Hire-purchase Act- 
а од 1964. год. Приватни купци моторних возила ако су их купили од лица која су 
та возила прибавила по основу уговора о закупу-куповини или по основу уго- 
вора о купопродаји са задржањем својине продавца до исплате цене, постаће 
сопственици ако су били савесни гј. нису знали да стичу од несопственика. 
Међутим, трговци (дилери) не могу стећн својину на оваквим возилима, јер се 
могу информисати о овој врсти продаје. Приватни купац који је већ стекао 
својину на таквом возилу попгго ту ствар не може д&ље предати дилеру изгледа 
да би био овлашћен да одбије робу у таквом случају621

60. Karlshamns Oljefabriker V. Eastport Navigation (1982) 1 ALL ER стр. 208,215.
61. Niblett V. Confectioners Materials Co (1921) 3 књ. стр. 387.



Некада се правила о преносу својине која важе измсђу уговорних сграна, 
неће примењивати у односу на трећа лица. Ради се о случајевима одступања од 
класичног принципа. да нико не може пренети више права него пгго и сам има. 
Да би се омогућиле трговачке трансакције и заштитила лица која у доброј вери 
прибављају добра уз накнаду, англосаксонско право признаје могућност стицања 
права својине од невласника, али под одређеним условима. Постоји случај када 
невласник продаје робу по налогу суда. На пример, ради се о лако кварљивој 
роби. Трећа савесна лица стичу право својина на основу уговора о купо- 
продаји6"1 Затим, својпна се стиче и када невласник продаје робу на основу 
законског овлашћења или правила common Law-a, као у случајевима законског 
заложног права дата је могућност титулару заложног права да прода туђу робу 
ради остварења потраживања62 63 64̂ .

Посебан случај одступања од поменутог правила може да настане код односа 
изражених појмом "bailment". Ствар се може предати другом лицу на чување, 
употребу, продају. Ту спада случај предаје робе трговцу који се бави продајом 
такве врсте робе. Трећа савесна лица стичу својину чак и када је трговац 
неовлашћено продао робу65-1. Затим, пример привидне својине (estoppel) када 
власник ствара утисак да је својину пренео на друго лице. Трећа савесна лица ће 
стећи својину од привидног власкика66̂ .

Купац стиче својину на дробрима купљеним на отвореном тржишту према 
обичајима тржишта, ако их је купио у доброј вери и није знао о недостатку или 
одсуство права својине на сграни продавца. Међутим, ако су добра била украдена 
и учинилац осуђен, право својине се може повратити у корист ранијег соп- 
ственика67). Купац стиче својину од продавца који је имао оборив титулус (void
able title) ако је био у доброј вери и није знао за поменути недостатак у праву 
продавца68 69'.

Ако се ради о две сукцесивне продаје при чему после прве продаје ствар је и 
даље у државшш продавца, други купац коме је ствар предата постаје сопственик 
ако је био савестан односно није знао за претходну продају®).

62. P.S. Antiyah, op. cit.. стр. 72.
63. Чл. 21, ст. 16 SGA.
64. Чл. 21, ст. 26 SGA.
65. Чл. 1-201 (9) UCC.
66. Чл. 21, ст. 1. SGA исто Stocton, op. cit., стр. 51.
67. Чл. 22-24 SGA.
68. Чл. 403 (1) UCC, чл. 23. SGA.
69. Чл. 25, ст. 1. SGA; чл. 2-403 (2) UCC.



Закључак

Право својине у англосаксонском праву преноси се на основу сагласности 
воља уговорних страна, али да би такав пренос имао дејство према трећим 
лидима тражи се и додатнн услов као: испорука робе, потпис докумената или 
обавепггавање. Тако, разликујемо пренос својине који има дејства само између 
уговорних страна, као и пренос са дејством према трећим лицима. У вези с тим 
могуће је разликовати "продају" (sale) са стварно-правним дејством и "споразум 
о продаји" (agreement to sell) или будућу продају која има искључиво облига- 
ционо-правно дејсгво. To показује да за потпуни пренос права својине поред 
сагласности воље (titulus) потребне су и друге чињенпце које одговарају предаји 
(modus) континенталног права, чиме се разлика између ова два система у великој 
мери потире.

Англосаксонско право настоји да избегне везивање практичних ефеката за 
апстрактне категорије као пгго је пренос својине, предвиђајући решења која су 
заснована на материјалним радњама и доказима. У ту сврху, цео поступак 
преноса својине је поједностављен и прилагођен потребама праксе. Судска 
пракса и писани законски тексгови садрже низ правила о начину преноса својине 
на појединим стварима. Поступак преноса својине зависиће од тога, да ли се ради 
о "одређеним" или "неодређеним" добрима пгго одговара подели на индивиду- 
ално одређене ствари и генеричке ствари континенталног права.

Чланак примљен: 04.09.1995.

Rajko Jelic, Ph. D.
Docent at the Faculty of Law in Belgrade

Transfer of Property in the A nglo-saxon Law  

Summary

The Anglo-saxon law endorses the consensual principle, ie. the rule according to 
which property is transfeired by the consent of the wills of contracting parties. However, 
if such a transfer is to have effect towards third parties it is often necessary to fulfil some 
additional conditions such as: delivery of goods, singing of documents or notifying the 
other party. So, the transfer of property may have effect only between the contracting 
parties, while in other circumstances there exits the transfer of property with effect 
towards third parties. Also, there is the "sale" with property law effect, and the "agree
ment to sell" or future sale having exclusively the law on obligations character. Court's 
practice and statutory’ provisions have established a series of rules regulating the modes 
of property transfer depending on whether it is the case of "determinate" or "indetermi— 
nate" goods.

Key words: property, contract, delivery, things, sale, interest.
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Рецептна и скриптурна одговорност бродара 
за губигак и оштсћење робе

Резиме

У поморском и речном пловидбеном праву разликују се две врсте одговор- 
ности бродара за Губитак или оштећење терета током превоза, због 
могућнсти издавања теретнице као хартије од вредности. To су рецептна 
одговорност, која се заснива на чињеници пријема тереШа на превоз, и скрип- 
турна одговорност, која се засвнива нп опису терета у теретници, без обзира 
штаје бродар заиста пршшо на превоз. Скриптурна одГоворност је последица 
правила о апсолутној доказној снази теретнице против бродара за њеног 
законитог имаоца.

Кључнеречи: ОдГоворност бродара; рецептна одГоворност; скриптурна
одговорност; теретница.

Увод

У поморском превозу робе уобичајено је да бродар издаје теретницу (конос- 
ман) наручиоцу. Бродар то меже да учини и у речној пловидби, али то није 
уобичајено. За разлику од товарног листа и других превозних исправа, које се 
издају у другим саобраћајним гранама, теретнида је хартија од вредности. Једна 
од главних последица ове њене особине је да она представља основ настанка 
посебне врсте одговорности бродара за губитак или оштећење терета, који је у



њој означен. Зато се у пловидбеном праву разликују две врсте одговорности 
превозиоца према чињеницама на којима се заснивају:

1) рецептна одговорност или одговорност "ex recepto"
2) скриптурна одговорност или одговорност "ex scriptura".

Рецептиа одговорност

Рецептна одговорност је уговорна одговорносг превозиоца у поморској или 
речној пловидби, која се заснива на чињеници пријема терета на превоз и 
обавези његовог чувањаЧ

Пријемом терета у циљу превоза, бродарева уопштена обавеза превоза, коју 
је преузео закључењем уговора, претвара се у конкретну. Поред тога, тим чжном 
настаје његова обавеза да терет чува како би га у непромењеном стању предао 
примаоду.

Губитком или оиггећењем терета повређују се ове обавезе, те наступа 
рецептна одговорност превозиоца.

Ова врста одговорности потиче из старог римског правног института "custo-
dia ex recepto Она се састоЈала у томе пгго су бродари, гостионичари и шталари 
увек одговарали за губитке или опггећења ствари примљених на чување, без 
обзира на кривиду, осим ако су изазвани сопственим манама ствари, вишом 
силом или кривпцом корисника њнхових услуга. Временом је основ одговор- 
ности поморског и речног превозиоца постала кривица, уместо ризика илж 
узрочности1 2 3).

У теорији се исправно истиче да је услов настанка рецептне одговорности 
закључење уговора о превозу, а не само пријем терета. Тако Душанка Јеремић 
истиче да су прнјем робе на превоз и њено чување само актн извршења пре-
возиочевих уговорних обавеза41 Међутим, превиђа се да је и издавање терет- 
ниде, на којој се заснива скршпурна одговорносг, такође акт извршења једне 
превозничеве уговорне обавезе. Зато је потребно да се истакне да ова врста 
одговорносги произилази из прнјема и чувања робе током превоза, јер се иначе 
не види разлшса између основа њеног настанка и основа настанка скриптурне 
одговорносги. У свему осталом, обе врсте одговорности бродара подлежу истом 
правном режиму, пгго значи истим правилима о разлогу одговорности, њеном 
ограничењу, искључењу и другом.

1. ЗОПУП изричито предвиђа ову врсту одговорности у чл. 550: "Бродар одговара за свако 
оштећење. мањак или губитак терета који прими на превоз..." (подвукао аутор).

2. Антонијевић Зоран, Одговорност транспортних предузећа по уговору о превозу робе, 
Београд, 1958. год., стр. 151.

3. Дворски Емануел, Уговори о искориштавању поморских бродова, св. II, Ријека, 1961. год., 
стр. 9.

4. Јеремић Душанка, Уговор о превозу ствари у унутрашњој пловидби (магистарски рад), 
Нови Сад, 1980. год., стр. 176.



Бродар за губдтак или оштећење током превоза увек одговара по лравил- 
нма рецептне одговорности. Изузетно, ако је издао теретницу, скриптурно одго- 
вара њеном имаоцу који није наручилац из уговора о превозу. Према томе, за 
однос бродара и наручиоца, као уговорних страна, меродаван је уговор о превозу, 
те зато важи н рецеитна одговорност5*. Међутим, рецептна одговорност бродара 
може да наступи и према примаоцу. Ако је прималац уједно и наручилац, његов 
однос са возаром заснива се на уговору о превозу6). Ако је прималац треће лице, 
возар рецептно одговара кад није издата теретница. И кад је издата теретница 
превозиочева рецептна одговорност наступа ако прималац захтева да му се изда 
роба која је стварно примљена на превоз7*. To бива у случају када прималац 
докаже да је бродар прпмио на превоз робу друге врсте или у већој количини од 
оне која је опнсана у теретници8*.

Скриптурна одговориост

Појам. -  Скриптурна одговорност је уговорна одговорност бродара за губи- 
так или оиггећење робе, која происгиче из описа терета у теретнлци према 
њеном трећем законнтом и савесном имаоцу.

Оправдање. -  Ова врста одговорности се заснива на начелу истинитости 
теретниде као хартије од вредности. Превозилад који је издао теретницу јемчи, 
као дужнпк. за истинитост њеннх навода о терету. Треће лице може током пре- 
воза, поуздајући се у њену истинитост, да купд означену робу од наручиоца. Тиме 
посгаје нови ималац теретнице. Пошто је треће лице кулило робу без личног 
дрегледа, само на основу описа у коносману, бродар је дужан да му је у 
одредшпгу изда баш онакву каква је олнсана. Ако то не буде у могућности, 
сматраће се да лостоји губнтак илд опггећење, чак и ако њих у ствари нема, јер је 
роба издата онаква каква је лримљена на превоз. Тада наступа бродарева 
одгворност "ex scriptura". Она се тако зове, јер проистиче из лдсменог садржаја
коносмана, а не мз стварног чињеддчног стања91 У томе је њена сличност са 
одговорношћу меничног дужника. Тада је бродар дужан да лримаоцу накнади

5. Антонијевић 3., Привредно право, Београд. 1986. год., стр. 553.
6. У пресуди од 21.IV 1976. год. Апелационог суда у Паризу каже се: "Суд сматра да између 

странака у спору, бродара и наручилаца, који су уједно и примаоци, не долазе до примене 
клаузуле теретнице, већ оне из чартер пертије", Упоредно поморско право и поморска 
купопродаја, Загреб, бр. 75/77, стр. 61.

7. Антонијевић 3.. Одговорност..., стр. 96.
8. Јакаша Бранко, Систем пловидбеног права Југославије, кн>., 3, св. 2. Загреб, 1983. год., стр. 

210; У пресуди Апелационог суда у Паризу од 6.XI 1962. год. каже се: "Околност да је бро- 
дар тежински предао више терета него што је то наведено у теретници, не може га осло- 
бодити одговорности, јер је наручилац доказао да је предао робу према броју врећа, па 
доследно томе трпи штету у количини мање предатог броја врећа минерала1', УПППК, бр. 
21/64, стр. 65.



разлику између вредности робе означене у коносману и прометне вредности 
робе коју му је предао у одредииггу9 10).

Правпа природа. -  Скриптурна одговорност је као рецептна, уговорне 
природе. Уговорна одговорност је одговорност за штету насталу повредом 
обавезе из постојећег облигационог односа, без обзира на његов извор. 
Издавање теретнице као хартије од вредности је извор облигација, јер пред- 
ставља једнострану изјаву вољ>е, Скриптурна одговорност настаје повредном 
возареве обавезе на предају описане робе, коју је преузео издавањем теретнице 
према сваком њеном имаоцу. Сматра се да повреда обавезе из теретнице постоји 
ако се њеном имаоцу преда другачија роба од оне које је описана11*.

Условн за пасгупање скриптурпе одговорпости. -  Скриптурна одговорност 
не може увек да наступи у поморском или речном превозу робе. Да би могла да 
наступи неопходно је да се стекну одређени условн.

Најпре, неопходно је да превозилац изда кориснику превозну исправу која је 
хартија од вредности, само она може да има апсолутну доказну снагу. To може да 
буде само теретница, а не и товарни лист12-1. Ако теретница није издата, не пос- 
тоји могућност наступања скриптурне, већ само рецептне одговорности пре- 
возиоца. Товарни лист није вредносни паппр, те ствара само обориву 
претпоставку о истинитости својих навода131 Ту претпоставку може да обара 
како превозилац тако и оштећени прималац.

Међутим, и када је издана теретница, скригаурна одговорност не наступа 
увек, већ само онда кад се њена садржина разликује од садржине уговора. To се 
ређе јавља у пракси. Ипак. могуће је да постоји разлика у два правца. Отуда пос- 
тоје два случаја скриптурне одговорностн бродара.

Први случај постоји кад је терет издат другом лицу. а не оном које је 
означено у теретници, а други је кад се врста, количина или стање робе означено 
у теретници разликују од оног у којем је примљена на превоз, односно од оног у 
којем се предаје примаоцу14*.

У првом случају превозилац одговара за губитак робе. Има мишљења да 
треба увек сматрати да губитак постоји кад је бродар издао теретницу

9. Бадовинац Гавро, Уговори о искориштавању поморских бродова, Загреб, 1955. год., стр. 
89.

10. Антоннјевић 3., op. cit., стр. 98.
11. Грабовац Иво, Саобраћајно право (ред. Царић G), Београд, 1979. год., стр. 188.)
12. Општи услови превоза рајнских бродарстава (у даљем тексту: Рајнски превозни услови) 

предвиђају (пар. 4. стр. 3) да и товарни лист може да буде хартија од вредности, уколико је 
по изричитој наредби наручиоца и на његов трошак, извршена заједничка контрола тер- 
ета од стране бродарства и наручиоца.

13. Чл. 521. Закона о поморској и унутрашњој пловидби (даље: ЗОПУП); чл. 9. ст. 1. Нацрта 
конвенције о уговору о превозу робе у унутрашњој пловидби из Женеве (Нацрт 
женевских правила).

14. Трајковић Миодраг, Поморско право, Београд, 1985. год., стр. 135.



неовлашћеном лицу, јер за примаоца није значајан узрок губитка15). Међутим, у 
овом случају треба се руководити интересима примаоца. Ако би се издавање 
робе неовлашћеном лицу увек сматрало губитком, бродар би за њу одговарао 
ограничено по правилима пловидбеног права. Прималац би често био оиггећен, 
јер не би могао да штету надокнади у целини. Зато овај случај штете не треба 
сматрати губитком, ако прималац зна коме је неовлашћено издата роба. To 
може лако да се сазна од бродских, присганишних или складишних књига, или из 
потписа на превозним истаравама која задржава бродар. Ако прималац не успе 
да робу добије од трећег лица коме је неовлашћено издата, требало би му 
омогућити да у целости надокнади штету од бродара по правилима грађанског 
права161 Ако овлашћени прималац не успе да сазна за неовлашћено треће лиде, 
ситуација је иста као код губитка, па наступа, бродарева скриптурна. одговор- 
ност.

У другом случају скриптурне одговорности бродара важе правила о доказној 
снази теретниде. Теретница има различиту доказну снагу зависно од тога да ли се 
употребљава као доказно средство у односу бродара и наручиоца или у односу 
бродара и примаоца17*.

За однос између бродара и наручоца, као првог корисника теретнице, меро- 
даван је уговор о превозу18̂  Теретница за њих ствара само обориву прет- 
поставку о истинитости својих навода. Сваки уговорннк може да је обара, 
позивајући се на уговор и доказујући да је стварно стање различито од оног 
описаног у теретници.

За однос бродара и примаоца. као даљ>ег корисника теретнице, меродавна је 
теретница. За њихов однос уговор о превозу не може да буде меродаван, јер га 
они нису ни закључили. Трећи ималац теретнице није уговорник, те за њега, по 
питању особина терета, може да буде меродавна само садржина теренице. Овде 
њена доказна снага зависи од две чињенице. Прва чињеница је лице које упо- 
требљава теретницу као доказно средство у спору, а друга је савесност корис- 
ника.

Доказна снага теретнице. -  Ако теретницу употребљава прималац, који није 
наручилац из уговора о превозу, она ствара необориву претпосгавку о истинито- 
сти описа робе. Зато он, као трећи ималац, има право да захтева од бродара баш

15. Јакаша Б., op. cit., стр. 32.
16. Касациони суд Италије у пресуди од 27.11 1961. год. је одбио бродаров приговор 

ограничене одговорности. јер “суд сматра да право на ограничење се односи еамо на губи- 
так и оштећење робе, а не и на њено изручење неовлашћеној особи ..., то треба, као суп- 
сидијеран правни извор, применити прописе грађанског права, који прописују 
неограничену одговорност". Вид. УПППК бр. 19/63, стр. 32.

17. Антонијевић 3., Привредно право, стр. 553-554.
18. Окружни суд Ђенове у пресуди од 16. II 1961. год. образлаже: "Клаузуле у теретници, на 

које се позива уговор о превозу, у односу бродара и крцатеља, долазе до примене ако нису 
супротне клаузулама уговора о превозу", УПППК бр. 20/63, стр. 64.



ону робу која је у њој описана. Бродар ту претпоставку не може да обори дока- 
знвањем да је роба коју издаје баш она коју је примио на превоз, те да услед тога 
нема губитка ијш опггећења. У томе је суштина скриптурне одговорности, јер 
теретница, као и меница, постаје апстрактна хартија од вредности када дсфе у 
руке трећег лица.

Ово схватање је усвојено у нешем Закону о пловидби (чл. 513. ст. 1), који 
овде није довољно јасан. По њему "кад бродар није унео у теретницу примедбе ... 
сматра се, за односе између њега и трећег законнтог и савесног имаоца терет- 
нице, да је бродар преузео терет онако како је назначену теретници". He истиче 
се посебно да је ова претпоставка необорива (апсолутна). Ипак, у нашој теорији 
се једнодушно заузима став да цитирано правило изражава апсолутну, а не рела-
тивну, претпоставку из два разлога19'. Прво, да се ради о оборивој претпосгавци, 
Закон би, као и на другим местнма у том случају, употребио израз "прет- 
посгавља се", а не "сматра се" као у овом случају. И друго, у следећем ставу 
истог члана, који регулише доказну снагу бродарових резерви у теретниди, 
Закон изричито одређује да се претпоставља "да је преузео терет онако како га 
је предао примаоцу, док законити ималац теретнице не докаже супротно”. 
Тумачењем првог става на основу argumentum-a a contrario закључује се да је 
његова претпоставка необорива. јер се не регулшие изричнто као оборива, као 
пгго је то учињено у другом ставу. Данас је ово схватање усвојено и у домаћој 
судској пракси, а страна судска пракса је шаролнка20̂ .

Насупрот роме, Бриселска конвенција о изједначавању неких правила у 
материји теретнице од 1924. године (чл. 3. ст. 4), измењена Бриселским протоко- 
лом од 1968. године (чл. 1), јасно утврђује необориву претпоставку прописујући: 
"Таква теретница he стварати претпоставку да је возар преузео робу каква је 
описана ... Међутим, противдоказ ннје допушген када је теретница пренесена на 
треће лице које је савесно". Првобитан текст Бриселске конвендије је 
успостављао против бродара само обориву претпоставку о истннитости описа 
робе у коносману21).

Ако бродар употребљава теретниду као доказно средство, она против 
трећег законитог и савесног нмаоца ствара само обориву претпоставку о

19. Јакаша Б., op. cit., стр. 206.
20. Видите предусу ВПС Хрватске бр. ПЖ-291/79-2 од 4. III 1979. год., у којој се каже: “Из 

теретница у спису види се да је крцатељ предао терет овчијих кожа бродару у исправном и 
неоштећеном стању, јер у теретници нема никаквих примедаба на стање квалитета тер- 
ета. Стога се не може прихватити тврдња бродара да је већ у часу укрцавања кожа била 
овлажена морском водом и оштећена”, УПППК бр. 85/80, стр. 44-47; на истом стајалишту 
је одувек стајала италијанска судска пракса, док је француска била променљива.

21. Ово схватање је било прихваћено у нашој судској пракси до доношења ЗОПУП-а; вид. 
нпр. пресуду ВПС Хрватске: "...ваља истаћи да чиста теретница није потпун доказ о стању 
у каквом је роба примљена на превоз, већ она даје само претпоставку да је роба укрцана у 
таквом стању како је описана ..., бродар може доказивати ... да је робу примио у 
другачијем стању", УПППК бр. 21, из 1964. год., стр. 34—37.



истинитости описа робе. С тога, прималац, као треће лице, може подношењем 
доказа о противном да је обара. Он ће у томе успети, ако докаже да опис терета 
није тачан, јер је бродар у полазишту примио робу друге врсте, количине или 
стања од оне која је означена у теретници н коју предаје на одредишту. Тада нас- 
тупа бродарева одговорност "exrecepto".

Друга чињеница која утиче на доказну снагу теретннце је савесност њеног 
нмаоца. Ако је ималац теретнице био несавестан приликом њеног прибављања, 
она губп снагу апсолутног доказа против бродара. Терет доказивања имаочеве 
несавесности сноси бродар. Значи да бродар може да докаже да је прималац, као 
ималад теретннце, знао или према околностима морао да зна да је примљена на 
превоз роба друге врсте, мање количине или лошијег стања од онога што је 
описано у теретнпци. Тада се бродар ослобађа одговорности "ex scriptura" и може 
да одговара само "ex recepto". Међутим, ако је прималац био савестан при њеном 
прибављању, али је касније сазнао за нетачност описа робе, и дал>е има право да 
захтева нздавање описане робе од бродара. To значи да у овом случају важи 
начело да накнадна несавесност прибавиоца не шкоди (лат. Mala fides superve- 
niens non nocet). Трећи ималац теретнице, који је тек по њеном издавању сазнао 
за нетачност описа робе. не може да је повуче, а није ни дужан, јер ако би то 
покушао, могао би и сам да претрпи штету због бродареве кривице. Зато бродар

?"Пмора сам да сноси штетне последнце свог непрописног поступања
Бродар има, међутим, два средства да спречи наступање скриптурне одго- 

ворности.
Примедбе. -  Прво средство су примедбе (резерве) на врсту, количину или 

стање робе примљене на превоз које бродар ставља у виду гзв. маргиналних 
клаузула у тереницу при њеном издавању. To су на пример следеће клаузуле:

-  "садржина непозната" коју бродар ставља у теретницу кад не постоји 
разумна могујћност да, због амбалаже провери њену садржину, тј. терет који се 
крца у брод;

-  "количина, број и тежина непозната" или "наводно (ознака количинске 
мере)" , којом бродар изражава своју сумњу у истинитост крцатељевих навода у 
теретници о количини терета који се крца;

-  "квалитетнепознат",коју бродарупотребљавазанеупакованитерет,коме 
је тешко одредити квалитет при укрцају, упркос примени дужне пажње при пре- 
гледу;

-  "наводно тиеница (или ознака друге врсте терета)", која се употребљава 
када бродар сумња у истинитосг крцатељевих навода о врсги терета, а не може 
да их провери;

-  "ознаке непознате (нејасне и сл." и друге клаузуле које зависе од окол- 
носги конкретног случаја22 23̂ .

22. Јакаша Б., op. cit., стр. 219.
23. Јакаша Б., op. cit., стр. 223-227.



Оваквим клаузулама бродар "чисту" теретницу претвара у "нечисту", a 
скриптурну одговорност у рецептну. Прнмедбе стварају обориву претпоставку да 
је бродар "терет преузео онако како га је предао примаоцу"241 Трећи ималац тер- 
етнице (прималац) може да доказује супротно. Овакво дејство наступа само у 
границама истакнутих примедби. To значи да се клаузула којом бродар приговара 
на крцателзеве наводе о тежини и количини укрцаног терета не односи на његово 
стање, тако да ће се сматрати да је терет укрцан у привидно добром стању25 26).

Маргиналне клаузуле бродар може да упише у теретниду само под 
одређеним условима. Они су различити за поморску и речну пловидбу.

У поморском превозу робе бродар може да стави примедбе на врсту или 
количуну робе коју прима на превоз, ако постоји оправдана сумња да су 
кртдатсљеви подаци о томе тачни, а нема разумних могућности да их провери 
(према средству провере, расположивом времену за укрцај до поласка брода и 
др.)26). У погледу ознака на терету бродар може да стави примедбе и када уочи да
су оне нејасне или недовољно трајне27). На стање терета бродар може да стави 
примедбе само на основу личног опажања његовог спољњег изгледа при укрцају, 
без обзира на наводе крцатеља, јер је дужан да то лично контролише, као и сваки 
прнмалац ствари код примопредаје28'. Ништавна је клаузула којом се бродар 
ослања на наводе крцатеља о стању робе (нпр. "пшеница наводно у добром 
стању"). Ако бродар не стави никакву резерву на стање робе претпоставља се да 
је терет примљен у добром спољњем стању и изгледу. Бродар је дужан да пре- 
гледа дри укрцају са дужном пажњом само спољнн изглед робе, а не и њена уну- 
трашња својства или мане.

Најчешће теретнида садржи унапред одтитамиану клаузулу "терет примљен 
у прпвидно добром стању и изгледу". Ипак, ако бродар својеручно илн ппсаћом 
машином при издавању теретниде приговори спољњем изгледу робе, маргин- 
ална клаузула има предност и сматра се да је нздата нечиста теретнида.

У речној пловидби бродар може да унесе примедбе у теретницу само кад 
утврди да наручиочеви наводн о терету нису тачни или када је то иначе 
очигледно и без посебног утврђивања. И кад није ичигледно, бродар може да 
унесе примедбе, ако наручиочеве податке о терету не може да провери 
уобичајеним средствима29̂ . To може нарочито онда кад роба која му је предата

24. Чл. 513, ст. 2. ЗОГГУП; чл. 3. ст. 4. Конвенције о теретници.
25. Апелациони суд у Ђенови у пресуди од 9. II 1962. год. истиче: "Ограда бродарева у погледу 

броја и количине терета не односи се и на његово стање", УППК бр. 19/63, стр. 40.
26. Апелациони суд у Ђенови у пресуди од 25. В 1965. год. каже: "Бродар се може успешно 

позивати на клаузуле у теретници о стању, количини и идентитету терета, ако су прил- 
иком укрцаја постојали тешки разлози за сумњу да крцатељева изјава није тачна, а пре 
свега да није имао могућности да провери њихову тачност". УПППК. бр. 30/66.

27. Чл. 510. ЗОПУП; чл. 3. ст. 3. тач. 2. Конвенције о теретници.
28. Јакаш Б., op. cit., стр. 218.
29. Чл. 511. ЗОПУП; чл. 8. Нацрта женевских правила.



није одвагана, одбројана или иначе одмерена, тако да он буде у могућности да 
податке о њеној колнчини провери путем средстава која би му разумно морала 
стојати на располагању. Ако је у складу са обичајима места укрцаја количину 
терета утврдило треће лнце, које није уговорна страна, наручилац не одговара за 
тачност података о квантитету укрцаног терета, а бродар може да унесе у терет- 
ницу одговарајуће клаузуле (нпр. тежина непозната, количина непозната ...). 
Ипак, такве примедбе бродар не може да стави никако, ако је количина терета 
утврђена у присуству свих странака или службено. Међутим, бродареве 
примедбе на количину терета су увек допуштене. ако је њу у складу са обичајима 
места укрцаја једнострано утврдио крцатељ. Како се ова правила Закона о плов- 
идби односе само на количину терета, требало би их применити и на врсту и 
стање терета.

Да би произвеле дејство примедбе морају да буду образложене, како у 
поморској, тако и у речној пловидби. To значи да бродар мора да у клаузули 
наведе недостатке укрцане робе у погледу њених особина (врста, количина, 
стање или ознаке). На пример, ако је одређени број врећа у које је терет упако- 
ван подеран, бродар то мора да истакне у клаузули и да конкретизује (нпр. "десет 
врећа од укупно сто укрцаних је подерано, тако да постоји могућност расгурања, 
на шта је наручилац упозорен"). Ако крцатељеве податке о роби није могао да 
провери, бродар мора у клаузули да наведе и околности које су га спречиле да то 
учини (нпр. "стање, садржина и количина терета непозната, јер је предат на 
укрцај неколико сати пре поласка брода")30'1.

Крцатељев потпнс на теретници не значн да прихвата возареве примедбе31 32), 
осим ако је то изричито у теретници нагласио.

Бродар мохсе да се ослободи од скриптурне одговорносги и кад није унео 
примедбе у коносман, ако докаже да је лггета на терету настала услед његових 
скривених мана које није могао да опази при укрцају, иако је поступао с пажњом 
уредног бродараЈ2). Ово је последица правила да је бродар дужан при укрцају да 
прегледа само спољни изглед робе, а не и њена унутрашња својства.

Позивање на уговор. -  Друго средство којим бродар спречава наступање 
скриптурне одговорности је уношење у теретниду клаузуле о позивању на уго- 
вор о превозу. Том клаузулом се одређује да he се бродареви односи према сва- 
ком имаоцу теретниде регулисати одредбама уговора, као и према наручиоцу.

30. Касациони суд Француске у пресуди од 2. III 1963. год, истиче: "Клаузула "без одговор- 
ности за садржај и тежину врећа, немогуће проверити” има исти значај као и клаузула 
"наводно тежина'1. To значи да се не може пребацити терет доказа са бродара на при- 
маоца, јер се не сматра образложеним", УПППК бр. 22/64, стр. 39.

31. Чл. 512. ЗОПУП.
32. Антонијевић Зоран, Привредно право, стр. 553; Апелациони суд у Монпељеу је у пресуди 

од 2. III 1965. год. одбио тужбни захтев против бродара, сматрајући да је овај успео да 
докаже да је одређена количина смрзнутог меса била покварена већ при укрцају, иако је 
издао чисту теретницу, јер се радило о скривеној мани, Вид. УППК бр. 32/66, стре. 53.



Тада возар према трећем законитом и савесном имаоцу теретниде одговара
331рецептно, по основу уговора, а не скриптурно, по основу теретнице L

Клаузула о позивању на уговор одузима теретниди својство хартије од вред- 
ности, те се она претвара у обичну трговачко-правну исправу, као што је и 
товарни лист, бар у погледу њене доказне снаге. Тиме се појачава њена каузал- 
ност (веза с основним послом) и спречава стидање својства апстрактности за 
трећег законитог и савесног имаоца, јер је и он везан условима уговора о превозу.

Закон о пловидби овде прави разлику између дејства изричжгог позивања 
теретнице на услове уговора и уоппггеног позивања. Ако се теретнида изричито 
позива на услове уговора, онда овлашћеног имаоца, који није наручилац, обаве- 
зују само писмени услови уговора и општи услови бродара. Усмени услови га не 
обавезују, ни кад се теретнида изричито позива на те услове, осим ако су унети у 
њу. Ако се теретнида само уопштено позива на услове уговора о превозу и 
опште услове бродара, трећег овлашћеног имаоца не обавезују оне одредбе уго- 
вора и општих услова који су тежи од услова уобичајених за такве врсге превоза 
(чл. 514).

Упоредно право. -  У страним правима постоје различита правила о доказној 
снази теретнице.

У енглеском праву капетан брода није овлашћен да потпише и изда терет- 
ницу све док терет није укрцан на брод. Ако, ипак, то уради. бродар (бродовлас- 
ник или превозилац) није њом обавезан. Међутим, таква теретница ствара 
против бродара обориву претпоставку да је терет заиста укрцан, а бродар може 
да се ослободн одговорности ако докаже да такав терет никад није био укрцан на 
брод. Када је капетан издао теретннцу за већ укрцани терет, она обавезује и бро- 
довласника и бродара (превозиоца). Теретница у енглеском праву може да има и 
апсолутну доказну снагу (необорива претпоставка) о количини укрцаног терета, 
ако је издата уз правичну накнаду и налази се у рукама примаоца нли прибавиоца 
(индосатара). Међутим, она ствара необориву претпоставку, на основу енглеског 
Закона о теретници од 1855. године. само против капетана. а против бродовлас- 
ника и превозиоца на основу Бриселске конвендије о теретници. Овакву доказну 
снагу она губн ако је њен ималац несавестан по питању укрцане количине терета

34)или ако je издата под дејством преваре крцатеља илн њеног имаоца
У англосаксонском праву посто)н институт "estopell", којег поједини аутори 

сматрају предходником теретнице као апсолутног доказа за њеног савесног 
имаоца. "Estopell" је правило common law-a које забрањује доказивање посто- 
јања одређене чињенице пред судом, ако су испуњени одређени услови. Ако неко 
да јасну изјаву (нпр. садржану у теретници) у намери да омогући трећим лицима 33 34

33. Чл. 514. ЗОПУП; ВПС Хрватске је у пресуди од 17. VII 1965. год. истакао: “Ако се терет- 
ница опћенито позива на уговор о пријевозу, који садржи клаузулу о надлежности суда, за 
трећег имаоца та клаузула као неуобичајена није вредна". Вид. УПППК, бр. 28/65.

34. Stevens & Borne, Mercantile Law, by J. K. Macleod & A. T. Hudson, 17. edition, London, 1978. 
год., стр. 509-510.



да. на основу ње заснују правне послове, не може касније у спору пред судом 
доказивати да је она била неистинита, а у циљу да се ослободн од одговорности за 
штету коју су због тога претрпели трећи учесници послова351

У француском праву се сматра да теретница ствара. као и свака приватна 
исправа, само обориву претпоставку о истпшггости својих навода. Крцатељ и 
други ималац је може обарати увек. Међутим. бродару је ограничен круг дока- 
знпх средстава у циљу обарања ове претпоставке (нпр. недопустивност 
сведочења и сл.). Против савесног трећег имаоца не могу се, такође. супротстав- 
ити ни клаузуле писменог уговора, ако нису изричито наведене у теретниди. 
Овакво схватање следн и судска пракса361, тумачећп Трговачки законик од 1807. 
године. Нн у унутрашњој пловидби није могуће да наступи скриптурна одговор- 
ност бродара.

Немачки систем је готово истоветан са нашим. Ипак, према владајућем 
ставу, скриптурна одговорност не настаје из апстрактне обавезе бродара да 
преда терет примаоцу онако како је опнсан у теретници, већ из уговора о превозу 
на основу кога је теретница издатаЈ71

Заннмљиво је да Рајнски превозни услови предвиђају неодговорност речног 
бродарства за тачност навода у теретниди или у товарном листу о особинама 
робе (пар. 2. ст. 2.). Тиме искључују његову скриптурну одговорност. Изузетно 
ова одговорност постоји. ако су бродар и наручплац заједнички, на наручиочево 
тражење и трошак, преконтролисали робу и наводе у превозну исправу (пар. 2. 
ст. 3). Иначе, у рајнској пловидби се претежно користи теретнида као превозна 
исправа.

Братиславски споразум о оппггим условима превоза терета на Дунаву из 
1955. године ово питање не регулише. У дунавској пловидби се претежно 
користи товарни лист, који није хартија од вредности. Зато у њој возар ретко 
бива скриптурно одговоран. Изузетак је комбиновани дунавско-морски превоз, 
који се одвија на основу теретнице.

Закључак

Рецептна одговорност је уговорна одговорност превозиоца, која се заснива 
на чињеници пријема терета на превоз и обавези његовог чувања. Она није 
никаква специфичност поморског и речног превоза, јер се јавља и у другим гран- 
ама саобраћаја. Скриптурна одговорност је уговорна одговорносг бродара за 
губитак или оштећење робе, која происгиче из описа терета у теретници, према 
њеном трећем законитом и савесном имаоцу. Она може да наступи само у 
поморској и речној пловидби, јер само ту постоји могућност издавања теретнице

35. Исто, стр. 46.
36. Јакаша Б., op. cit., стр. 202.
37. Исто.



као вредносног папира. Да би наступила скриптурна одговорност бродара 
потребно је да буду испуњена два услова. Први, да је издата теретница, и други, да 
се њена садржина разликује од садржине уговора о превозу. Разлика може да се 
јави у два вида и отуда два случаја скриптурне одговорности. Први случај је кад је 
бродар издао терет другом лицу, а не оном које је теретннцом овлашћено на 
пријем робе, а други постоји кад се особине робе описане у теретници разликују 
од оних које терет има кад се предаје примаоцу. У првом случају бродар начелно 
одговара за губитак робе, а у другом његова одговорност зависи од доказне снаге 
теретнице. У односнма бродара и наручиоца, као првог корисника теретнице, 
јачу доказну снагу има уговор о превозу, јер су они уговорници, а теретница је 
каузални вредносни папир. У односима бродара и трећег имаоца теретниде, 
предност има теретнида. За имаоца она ствара необориву претпоставку о 
истинитости описа робе, јер бродар не може да доказује супротно, ако је ималац 
био савестан у часу њеног прибављања. Тада теретница стиче својство апстракт- 
ног вредносног папира (као меница).

Члаиак примљен: 20.07.1995.

Nebojsa Jovanovic, Ph. D.
Assistant at the Faculty of Law, Belgrade

Ex Recepto and Ex Scriptura Liability of the Carrier for Loss 
and Damage of Goods

Summary
The maritime and inland shipping law distinguishes two forms of liability of the car

rier for the loss or damage of cargo during transport, based on the possibility of issuing 
the bill o f lading as a security paper. These are the ex recepto liability based upon the fact 
of receiving the cargo for transport, and the ex scriptura liability based upon the 
description of cargo in the bill of lading regardless of the fact what the earner has actu
ally received for transport. Ex scriptura liability is a consequence of the rules on abso
lute probati ve force of the bill of lading to its lawful and conscietious holder against the 
carrier.

Key words: Liability of the earner; ex recepto liability; ex scriptura liability; 
bill of lading.



МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО

Међународна регулатива

Нови FIDIC-ови уговорни докумепти за послове грађеља

FIDIC је скраћеннда од почетних слова француског назива Међународног 
удружења консалтннг инжењера (Federation intemtionale des ingenieurs-conseils). 
Ову професионалну организацију, основану 1955, сачињава преко 30 национа- 
лних удружења, углавном из развпјених земаља.

FIDIC је развио значајну-активност на изради модела уговора односно 
општих услова уговора о грађењу, испоруци опреме са монтажом те о консалт- 
инг инжењерингу. Следећа документа понудио је FEDIC до данас међународној 
пракси:

-  Услови уговора (међународни) за грађевинске радове са обрасцем тендера 
и уговора -  Conditions of Contract (International) for Works of Civil Engineering Con
struction with Forms of Tender and Agreement;

-  Услови уговора (међународни) за електро-механичке радове (укључујући 
монтажу на градилишту) са обрасцем тендера и уговора -  Conditions of Contract 
(International) for Electrical and Mechanical Works (including Erection on Site) with 
Forms of Tender and Agreement, прво издање 1963, друга верзија 1980;

-  Међународни модел обрасца уговора између клијента и консалтмнг 
инжењера и међународна општа правила за уговор између клијента и консалт- 
инг инжењера за прединвестиционе сгудије -  International Model Form of Agree
ment between Client and Consulting Engineer and International General Rules for 
Agreement between Client and Consulting Engineer for Preinvestment Studies (IGRA 
1979 РГ);

-  Међународни модел обрасца уговора између клнјента и консалтинг 
инжењера и међународна општа правила за уговор између клијента и консалт- 
жнг инжењера за пројектовање и надзор над грађењем -  International Model Form 
of Agreement between Client and Consulting Engineer and International General Rules 
for Agreement between Client and Consulting Engineer for Design and Supervision of 
Construction Works (IGRA 1979 D&S);



-  Међународни модел обрасца уговора између клијента и консалтинг 
инжењера и међународна оппгга правила за уговор између клијента и консалт- 
инг инжењера за руковођење пројектом -  International Model Form of Agreement 
between Client and Consulting Engineer and International General Rules for Agreement 
between Client and Consulting Engineer for Project Management (IGRA PM 1980).

Овај сет докумената допуњен је 1994. Условима подизвођачког уговора за 
грађевинске послове (Conditions of Subcontract for Works of Civil Engineering Con
struction). Нови услови треба да послуже за уређивање односа главног извођача и 
подизвођача када се као уговор између главног извођача и наручиоца користе 
FIDIC-ови услови уговора о грађењу.

FIDIC-ови услови уговора о грађењу имају врло пшроку примену у свету и 
срећу се у великом броју послова. Сачињени су на основу општих услова 
енглеског Института грађевинских инжењера (The Institute of Civil Engineers -  
ICE), чија je прва верзија објављена још почетком века. FIDIC је овај енглески 
уговор 1957. објавио као међународне ошпте услове уговора о грађењу. Од 
објављивања до данас услови су доживели неколико измена и допуна, а пос- 
ледња, четврта, верзија објављена је 1987 (поново пггампана 1988. и 1992. са 
незнатним изменама).

Бројне одредбе FIDIC-ових услова уговора могу да буду примењене у свим 
пословима грађења, док је неке неопходно дотернвати према околностима посла 
(врста радова, место извршења, право које се примењује и низ других). Одредбе 
које се универзално могу применитит груписане су у део I, који се назива 
"оппггим условима". "Посебни услови" (део II) сачињенн су тако да одговарају 
сваком конкретном послу. Оба дела повезана су истом нумерацијом чланова. 
Посебни услови су, заправо, подсетник о питањима која треба регулисатн у сва- 
кој посебној ситуацији. Последња верзија услова уговора из 1987, односно из 
1988. и 1992, садржи и један нови документ -  упутство за попуњавање односно 
израду посебних услова уговора.

FIDIC-ови услови грађевинског уговора носе епитет "међународни”, објав- 
ило их је међународно удружење, користе се у међународној пракси. Ипак, прил- 
иком преузимања енглеских општих услова, није начињен напор да се ти услови 
"интернационализују", извршене су само мање интервенције у њиховом 
садржају. Тако се, заправо. на међународном плану користе енглески услови.

Више околносги створило је потребу да се уједначе уговорни условн за 
посао грађења у међународним оквирима. Правила националних законодавстава 
се разликују. Ове норме унутрашњег права није лако упознати; још је теже 
сазнати начин њихове примене, а посебно решења и тумачења судске праксе. С 
друге сгране, све је очигледнија сличносг правних проблема у промету 
грађевинских услуга. Афирмацији енглеских услова у међународним размерама 
допринело је и то пгго енглески консултанти врло много раде ван граница своје 
земље; када у том својству сачињавају тендерску документадију. користе FIDIC- 
ове услове за уређивање односа наручиоца и грађевинара односно испоручиоца



опреме. Има мншљења да ови услови најчешће одговарају инвесгиторима, а као 
илусграција за овакав став наводе се одредбе услова о овлашћењима консалтинг 
инжењера према извођачу (што је типичан производ британске праксе) -  управо 
се и обезбеђење оваквог положаја консултанта може сматрати разлогом за 
веома распросграњену примену FIDIC-овог документа у међународним 
размерама.

Сам FIDIC-ов документ има многобројне недостатке. Услови FIDIC су, 
према многим својим карактеристикама, одраз настојања да се регулишу сва 
пнтања и сви односи међу странама у послу грађења, да се избегне позивање на 
националне правне системе. Ово је тепжо остварнв задатак и из таквог приступа 
произилазе многи проблеми, у начину правног регулисања који услови користе, 
као и у самој садржини документа. Језик услова је комликован, а има и других 
мањкавостн у правној техници -  на пример. одређена материја се уређује на 
вшие места у тексту, и то не увек на доследан начин, па је потребно доста напора 
да се сагледа целина решења (тако су одредбе о измењеним околностима расуте 
по целим условнма и резултат су више различитих учења о овом питању).

Но, најозбиљнији приговори на FIDIC-ов документ тичу се његових 
основних поставки. Условима уговора консалтинг инжењеру се, наиме, даје једна 
посебна, неуобичајена улога -  да тумачи одредбе уговора и уређује низ односа 
наручиоца и извођача, па чак решава и њнхове спорове. Овакав положај кон- 
султанта подесћа у неким елементима на улогу арбитра (па се у литератури и 
судској пракси и назива "квази-арбитражном" улогом). Порекло овог концепта 
је у енглеском схватању да консултант, иако у уговорном односу са наручиоцем, 
обавља своју дужност непристрасно, чувајући интересе обе уговорне стране. Fla 
овој тачки почиње најжешћа критика полазног става FLDIC-ових услова. 
Поставља се, Ramie, питање да ли је придржавање етичких норми струке 
довољна гаранција за објективносг консалтинг инжењера. Већ сама чињеница да 
је консултант у уговорном односу са наручиоцем и да је дужан да пггити његове 
интересе, да га овај плаћа, доводи у сумњу његову непристрасност у односу на 
извсфача. Могућност необјективног поступања консултанта према извођачу 
посебно долази до изражаја када решава по одређеним захтевима извсфача који 
се тичу његовог пројекта -  консултант би могао доћи у ситуацију да, признајући 
оправданосг захтева извођача, призна и своје пропусте према инвеститору 
(грешке у пројекту на основу којих извсфач, на пример, тражи повећање уго- 
ворене цене).

Ипак, других "међународних" услова уговора о грађењу, са таквом, готово 
универзалном применом, за сада нема. Скоро да се не може срести већи инвести- 
циони подухват на који се позивају инострани извођачи, а да FIDIC-ови услови 
не чине део тендерске односно уговорне документације. Чак и Интерамеричка 
банка за развој и Међународна банка у свом документу "Уговарање радова -  
обрасци тендерске документације” из 1985. препоручују примену FIDIC-ових 
услова уговора о грађењу и уговора о испоруци опреме.



Но, без обзира пгго других услова уговора о грађењу, поред FIDIC-ових, са 
пшром применом нема, у пракси не би смело да буде неспоразума око њихове 
природе. У уобичајеним ситуацијама они се примењују тако што се стране 
позивају на њих или њихове одредбе директно уносе у свој уговор. О условима, 
као некаквом "међународном" извору права за посао грађења и опремања 
објеката, тешко да се може говорити у уобичајеном смислу. Посебно не може 
бити речи о томе да је њихова примена обавезна.

Све замерке које се стављају FIDIC-овим условима уговора о грађењу 
могу се ставити и новом документу -  условима подизвођачког уговора. Чак се 
нека решења, која би и могла бити прихватљива у односима главног извођача и 
инвеститора, додатно компликују када се "пресликавају” на однос главног 
извођача и подизвсфача (улога консалтинг инжењера, пре свега). Поред тога, у 
изради подизвођачког уговора није довољно вођено рачуна о томе да се његове 
одредбе о појединим питањима доследно ускладе са одредбама услова уговора о 
грађењу о истим питањима (на пример, одредбе о роковима за плаћање и др.).



На диевиом реду у свсту

Масовнија приватизација у Румунији

У Румунији се наставља приватизација државних предузећа. У фази про- 
грама која је отпочела 1995. становништву се расподељују купони за приватиза- 
цпју -  сваки грађанин који до краја године напуни 18 година бесплатно добија 
купон номнналне вредноств од 975.000 леја (око 600 ДЕМ). Ови купони ће моћи 
да се замене за акције 3.000 државних предузећа до краја године (у истом року 
могу да се за акције замене и сертификати за приватизацију који су подељени у 
ранијим фазама). Они који своје купоне не претворе у акције моћи ће да их 
продају фондовима за приватно власништво (има их пет), који ће једно време 
задржати учешће у државним предузећима, а касннје се претворити у инвести- 
ционе фондове.

Правила за приватизацију у Бугарској

Бугарска влада донела је правила о расподели и коришћењу ваучера 
(купона) за приватизацију. Сваки пунолетни грађанин има право да купи ваучере 
чија је номинална вредност 500 лева (око 1.100 ДЕМ). Ваучери се од марта 1996. 
могу заменити за акције 200 државних предузећа. Ваучери се могу улагати у 
приватизационе фондове, а власници могу и директно учествовати на аукцијама 
за откуп акдија предузећа. Продаја ваучера на берзи хартија од вредности није 
дозвољена, али се акције кушвене помоћу ваучера могу понудити на берзи шест 
месеци после аукције.

Кипа донела нови пропис о везаној трговини

Кинеско министарство за спољну трговину и привредне везе донело је нова 
правила за везану трговину. У пословима везане трговине моћл ће убудуће да се 
користи сва кинеска роба без претходног обезбеђења специјалних дозвола. Ово



се не односи на житарице, нафту и неке руде (за које су и даље потребне дозв- 
оле). У погледу увоза робе у компензационим аранжманима избачен је систем 
квота, а као увозник се може појавити свако кинеско предузеће које у тран- 
сакцији учествује (до сада се увоз обављао преко специјализованих предузећа). И 
даље је практично остала на снази одредба да увоз мора потидати из земље 
партнера који у основном послу са кинеским партнером учествује.

Либерализован девизни режим Казахстана

Недавно донет закон знатно је либерализовао спољнотрговински и девизни 
режим Казахстана. Закон дозвољава да се спољном трговином бави свако рег- 
нстровано предузеће. Знатно је смањен број производа за члји је увоз 
постављена нека врста препреке (квоте, дозволе).

Мађарска стриктио примељује прописе о нелојалпој конкуренцији

У Мађарској је поопггрена казнена полнтика према предузећима која крше 
прописе о нелојалној конкуренцији. Посебан државни орган, Мађарски биро за 
конкуренцију, је 1994. изрекао казне за нелојалну конкуренцију у износу од преко
5,5, милиона УСД, а у првој половини 1995. укупан износ казни је још већи. 
Највећа казна (око 3,5 мшшона УСД) изречена је локалним филијалама 
познатих светских компанија које се баве производњом и прометом кафе. 
Утврђено је да су се оне у току 1994. недозвољено договарале око цена робе на 
тржишту.

Куба усвојила нови закон о страпим ипвестицијама

Куба је донела нови закон о страним улагањима. Страндима је по први пут 
дозвољено да оснивају сопствена предузећа (без учешћа домаћжх улагача). 
Појам страни улагач укључује и Кубанце који су избегли из земље. Предвиђена 
је могућност да странди купују непокретности (земљиште, куће). Гарантује се 
заиггита страним улагачима, као и трансфер добити у иностранство. Страни 
улагачи уживају знатне пореске олакшице, а реинвестирана добит се ослобађа 
од пореза. Врло је мали број области у којима није дозвољено страно улагање 
(здравство, образовање, и социјална запггита). Могућа су чак улагања и у 
предузећа која припадају војном сектору.

Закон о слободинм зоиама у Литваннји

Средином године ступио је на снагу литвански Закон о слободним зонама. 
По Закону, и странци могу отварати предузећа у слободним зонама, где могу 
уживати значајне олакшице у погледу спољнотрговинског, царинског, пореског



и девизног режима. У зонама се могу обављати послови у области трговине, 
индустрије, банкарства и других привредних делатности. У зонама су забрањене 
активносги на производњи оружја и муниције, алкохола, дувана, наркотика, те 
оснивање предузећа која се баве организовањем лутрије, коцке или која издају 
хартије од вредносги.



Рсшавање међународиих спорова

Међународни изворијугословеиског арбитражног права

Међународни извори југословенског арбитражног права јесу мултилатер- 
алне и билатерлане конвенције које је Југославија закључила, а које се односе и 
на одређена питања решавања спорова. Мултилатералне конвенције су следеће:

-  Женевски протокол из 1923, Женевска конвенција о извршењу иностраних 
арбитражних одлука из 1927 -  Женевски протокол се односи на арбитражне 
споразуме чију важност државе уговорниде признају. Женевска конвенција тиче 
се извршења арбитражних одлука донетих у уговорним споровима између 
странака подвргнутих јурисдикцији разних држава уговорница и то на подручју 
друге државе уговорнице. а не оне која тражи признање и извршење.

-  Њујоршка конвенција о признању и извршењу страних арбитражних 
одлука из 1958 -  по Конвенцији не захтева се да одлука буде донета на територ- 
ији неке друге државе уговорнице, већ је довољно да одлука буде донета у некој 
другој држави, а не у држави признања, односно, ако је донета у држави 
прнзнања, да се у тој држави не сматра домаћом одлуком (иако је допуштена 
резерва у том погледу); поред тога, за примену није важно ко су странке у спору. 
Југославија је Конвенцији приступила уз три резерве: -  у односу на Југославију 
Конвендија се примењује само на одлуке донете после њеног сгупања на снагу, -  
Југославија примењује Конвенцију, на основу реципроцитета, само у односу на 
оне арбитражне одлуке које су донете на територији друге државе уговорнице, и 
-  Југославија примењује Конвенцију само на спорове произашле из правних 
односа, било уговорних или вануговорних, који се према њеном надионалном 
праву сматрају привредним споровима. Њујоршка конвендија међу државама 
уговорнидама дерогира примену Женевског протокола и Женевске конвенцнје.

-  Европска конвенција о међународној трговинској арбитражи из 1961 -  
садржи одредбе о субјектима који се могу подвргавати арбитражи, образовању 
арбитраже, приговору ненадлежности арбитраже, судској надлежности у односу 
на арбитражу, одређивању меродавног права за решавање спора, образложењу



арбитражне одлуке и о поништају арбитражне одлуке; Конвенција се примењује 
на решавање спорова из међународних трговачких односа и то између физичких 
н правних лица која имају, у време закључења арбитражног споразума, 
боравиште или седиште у различитим државама уговорницама.

-  Вашингтонска конвенција о решавању инвесгидионих спорова између 
држава и грађана других држава из 1965 -  донета је под окриљем Међународне 
банке где је основан и Центар за арбитражно решавање инвестидионх спорова 
између држава и држављана других држава. Надлежност Центра обухвата сваки 
правни спор између државе потписнице (овде спадају и саставни делови државе 
односно њени органи о којима је та држава обавестила Центар) и држављана 
друге државе потписнице. Тај спор треба да је настао непосредно из инвестиција, 
а стране у спору морају се пнсмено сагласити да га изнесу пред Центар. Под 
држављанином друге државе потписшшце подразумевају се физичка лица, као и 
правна лица. Пристанак на надлежност Центра за решење спора значи да се 
држављанин одрекао права на дипломатску зашнту тј. држава потписнида не 
може пружити такву заиггиту или покренути међународни спор у вези са спором 
за који се њен држављанин и држава потписиница сагласе да га изнесу на 
решавање према Конвендији. Арбитражни суд ће спор реишти према правним 
правилима која одреде странке; ако се странке не сагласе о томе, арбитража ће 
применитн право државе потписнице која је странка у спору (укључујући и њене 
прописе о сукобу закона).

Југославија је закључила и низ билатералних споразума који се углавном 
односе на признање и извршење страних арбитражних одлука.

Правила Међународне трговачке арбитраже Русије

У Русији је формирана нова стална арбитражна институција, која треба да 
замени познати Арбитражни суд при Трговинској и индустријској комори СССР 
-донет је и недавно објављен Правилник Међународног трговачког арби- 
тражног суда при Трговачкој и индустријској комори Руске Федерације. Нови 
Правилник је заснован на Закону Руске Федерације о међународној трговачкој 
арбитражи од 7. јуна 1993.

Према члану 1 став 2 Правилника, надлежност Арбитражног суда може се 
уговорити за спорове који произилазе из уговорних и других грађанско-правних 
односа насталих из међународне трговине и других облика међународних 
привредних односа, уз услов да је месго пословања најмање једне стране у спору 
ван Русије; посебно се истиче да су арбитрабилни и спорови између предузећа са 
страним учешћем, између сграних удружења и организација основанмх на тери- 
торији Федерадије, спорови између њихових учесника те њихови спорови са 
другим субјектима у Русији. Као пословни односи из којих могу настати спорови 
подобни за изношење на арбитражу по Правилнику наводе се односи из уговора 
о продаји робе, уговора о раду и пружању услуга, уговора о размени робе и



услуга, превозу робе, трговачком заступању и посредовању, закупу, научно- 
техничкој размени, трансферу технологије, из уговора о грађењу индусгријских 
и других објеката, уговора о инвестирању, уговора о кредиту, уговора о осиг- 
урању, уговора о заједничким подухватима и другим облицима индустријске и 
пословне кооперације.

По члану 1 став 5 Правилника, арбитражно веће је овлашћено да одлучи о 
питању своје надлежности. За сврхе решавања спора о надлежности, сматраће се 
да је арбитражна клаузула споразум одвојен од осталих одредби уговора о послу 
из којег је настао спор. О својој надлежности арбитража може да одлучн као о 
претходном питању или доносећи одлуку о меритуму.

Трговачка и индустријска комора Руске Федерадије објављује листу арбит- 
ара за период од 5 година са које заинтересоване сгранке могу именовати своје 
арбитре у спору (члан 2 став 2). Међутим, и лида која се не налазе на листи могу 
бити именована за арбитре (члан 2 став 3 Правилника).

Правилник садржи и друге одредбе, уобичајене за правилнике о раду 
сталних арбитража -  о организацији и раду Арбитражног суда (о председништу 
и секретаријату Арбитражног суда, седишту, презентацији и отпремању доку- 
ментације, трајању поступака), о самом арбитражном поступку (о покретању 
поступка, садржају тужбе, висини тужбеног захтева, трошковима арбитраже, о 
обавештавању туженог, формирању арбитражног већа, именовању арбитара, 
заказивању расправа, изузећу арбитара, окончању арбитражног посгупка, про- 
тивтужби, доказном поступку, учешћу трећих лица у поступку, доношењу, 
садржају и објављивању арбитражне пресуде, о поравњању, о поступку мирења, 
о извршењу арбитражне пресуде и др.).

Правилник садржи и препоруку за текст арбитражне клаузуле или арби- 
тражног споразума: " Сваки спор, неспоразум или захтев који може да произађе 
из или у вези са овим уговором, или његовим извршењем, повредом, пресганком 
или његовом неважношћу, биће решен од стране Међународног трговачког 
арбитражног суда при Трговачкој и индустријској комори Руске Федерације."



Из међуиародие праксс

Писмо о намерама (Letter of Intention)

Потреба да се избегне чврста обавеза гарантовања, као и жеља да се 
обезбеде кредити по основу припадности одређеној групи предузећа чија је 
пословна репутација позната, довела је до повећаног коришћења тзв. писама о 
намерама или о "уверавању" (енглески: letter of intent, comfort letter; француски: 
lettre d'intention, lettre de confort). Ова пракса, англосаксонског порекла, узима 
маха не само у односнма повезанпх предузећа (када мајка -  предузеће издаје 
писмо у вези са преузимањем обавеза од стране предузећа -  ћерке, филијале или 
предузећа које се налази у неком другом облику подређености или повезаности), 
већ се користи и као врста "лабавог" јемства за предузећа која се не налазе у 
одређеној групи предузећа.

Но, правна природа писма о намерама није извесна и зависи не само од упо- 
требљених формулација, већ и од правног система у коме би се могло поставити 
питање њиховог домашаја. У сваком случају, садашња ситуација са оваквим 
документом, без обзира што се све више користе у свету, улази у поље правне 
несигурности. Вредносг коју би суд у одређеној земљи, просуђујући правну 
природу писма о намерама, дао овом документу, зависи пре свега од текста, 
израза које је потписник употребио. У пракси су се искристалисала четири типа 
ових иисама, која се разликују по нивоу обавеза које је преузео издавалац.

У првој групи су писма којима потписник једноставно изјављује "да је 
информисан" или "да има сазнање" о ангажману своје филијале. У другом 
случају, издавалад потврђује (а да о томе не пружа никакве доказе) да је онај на 
кога се писмо односи "у ситуацији да одговори свим својим обавезама". У овим 
ситуацијама судови у појединим земљама (у Француској, на пример) сматрају да 
се не ради о гаранцијама у "правном смислу", већ о "моралној обавези" 
издаваоца.

Одређене изјаве у писмима о намерама могу се сврстати у тзв. "обавезе 
средсгава" -  издавалац обећава адресату односно кориснику само то да ће упо-



требити сва средства која му сгоје на располагању да онај на кога се писмо 
односи буде у ситуацији да изврши своје обавезе; он не гарантује да ће те обавезе 
стварно и бити извршене (што би била садржина тзв. "обавезе резултата"). 
Најчешћа формулација код оваквих писама о намерама је да ће поттшсник 
"учинити све што је у његовој моћи да би предузеће на које се односи насгавило 
са својим нормалним активностима". У највећем броју случајева писма уопште 
не прецизирају која би то средства издавалац писма предузео односно која му 
стоје на располагању. Правна наука, а и судска пракса у појединим земљама кон- 
тиненталног права, полако изграђује став да је оваква изјава представља више од 
"моралне" обавезе -сматра се да је у питању једнострана изјава воље којом се 
према кориснику преузима одређена обавеза коју корисник може остваривати 
тужбом суду). Но, то није обична обавеза плаћања, већ је у пнтању дужносг да се, 
у границама могућности, помогне дужнику да испуни своју уговорну обавезу 
према кориснику, свом повериоцу. Остаје, наравно, да се у сваком конкретном 
случају испитује које су то мере биле потребне и могуће, те да ли их је издавалац 
писма предузео; терет доказивања да није тако учинио, да је дужник због тога 
пропустио да изврши своје обавезе као и да је корисник због тога претрпео 
штету, лежи на самом кориснику. При том се не сме заборавити на основни став 
да је у питању "гарандија средстава", а не "гаранција резултата". Ово гледшпте 
посебно важи у ситуацијама када је издавалац писма у некој посебној, уској вези 
са предузећем на које се писмо односи -  на пример, ако је писмо дато за 
подређено предузеће у коме издавалац има већински удео или на неки други 
начин обезбеђено право управљања и располагања са добити из пословања. 
Уколико потписник писма (а посебно када је то мајка-друштво) зна у тренутку 
издавања да је онај за кога јемчи у неповољној поизицији, онда се на основу самог 
пропуста подређеног предузећа да испуни уговор према кориснику сматра 
сматра довољним доказом да издавалац није испунио своју "обавезу срестава” 
(терет доказивања да је издавалц знао за ситуацију лица за које гарантује је и 
даље на кориснику).

Када се на основу терминологије која се користи у писму може закључити да 
издавалац има намеру да чвршће и прецизније јемчи за своје подређено 
предузеће, у литератури (и судској пракси која се у њој наводи) наилази се на 
мишљење да се и даље ради о "обавези средстава", али да сада терет доказивања 
да су сва подобна и могућа средства према подређеном предузећу предузета лежн 
на страни издаваоца писма о намерама. Формулација писма о намерама које 
писмо-мајка издаје уговорном партнеру свог предузећа-ћерке са оваквим 
домашајем (повлачење уговорне одговорности издаваоце) обично је оваква: 
"Издавалац писма се обавезује да стави своје подређено предузеће у позицију да 
плати дужан износ банци односно да предузме на сваки начин све што је 
неопходно да подређено предузеће испуни своје обавезе на начин и у роковима 
који су уговорени". На овај начин се, посредно, признаје да писмо о намерама са 
наведеним садржајем представља "скривену" уговорну гаранцију.



С обзиром на овакву праксу и ставове који се кристалишу у доктрини треба 
бити врло обазрив при изради формулација писма о намерама. Њихов нефор- 
мални карактер не значи да не може доћи у питање и уговорна одговорност 
издаваоца односно да она немају и одређену правну тежину.



Из домаћсг права пословаља са иностранством

Заступаљс страпих лица и продаја робе са консигнационог
складишта

Заступање страних лица у Југославији уређено је Законом о спољнотр- 
говинском пословању (Сл. лист СРЈ 46/92,49/92 -  исправка, 16/93) -  члан 22 став 
2 и члан 37.

Овај облик спољнотрговинског промета ближе је дефинисан Уредбом о зас- 
тупању страних лида у Југославији (Сл. лист СРЈ 51/92, 26/94, 61/94). Под засту- 
пањем страних лида ова Уредба подразумева обављање послова у име и за рачун 
страног лица, који претходе закључивању уговора о куповннн и продаји робе нли 
уговора о пружању услуга, закључивање тих уговора, као н обављање послова 
који се односе на извршавање тих уговора.

Према Закону (члан 37 став 1) и Уредби (члан 1 став 1), заступањем се могу 
бавити само предузећа и друга правна лица која су уписана у судски регистар за 
обављање тог облика спољнотрговинског промета.

Обавезни елементи уговора о заступању су (чланови 2 до 5 Уредбе) су:
• назив и седиште страног лица и домаћег партнера
• предмет уговора (назначена роба и услуге) те права и обавезе уго- 

ворних страна
• накнада заступника ("висина провизије и основица за израчунавање 

провизије")
• одредба да заступннк има право на провизију и ако страно лице закључи 

посао без његовог учешћа те да нма странац обавезу да о таквим 
пословима обавештава заступника (обавеза "страног лида да слањем 
копије фактуре редовно обавештава заступника о директно 
закљученим пословима, односно о пословима закљученим без посре- 
довања заступника")

• одредба да се уговор закључује за заступање на целој територији земље 
(а ако је у питању роба, да је то уговор о генералном заступању за цео



производни програм и о искључивом заступању); од обавезе заступања 
целог пропзводног програма Уредба је у члану 4 утврдила одређене 
изузетке (ако страно лице има више производних програма од којих 
сваки представја заокружену технолошку целину или ако се уговор 
закључује са странцем кога су "различити произвођачи овластили за 
продају њихових производа")

• датум закључења уговора, датум ступања на снагу и рок на који се 
уговор закључује (рок не може бити краћи од једне године)

• одредба о решавању спорова.
Заступник је дужан да обезбеди сервис, потрошни материјал, прибор и 

резервне делове за одржавање увезене опреме и трајних добара за личну 
потрошњу за период од најмање три године (члан 37 став 3 Закона, члан 6 Уре- 
Дбе).

Уговор о заступању мора бити закључен у писменој форми те евидентиран 
код савезног органа надлежног за послове економских односа са иностранством 
(члан 37 став 2 Закона). По Уредби, евидентирање се врши тако што се уговори 
достављају надлежном органи, а обавеза важи н за измене и допуне уговора 
(члан 16).

Продаја робе са консигнационог складишта уврштена је по Закону у 
спољнотрговинскн промет (члан 37). Уредба о заступању страних лица у Југо- 
славији односи се и на уговоре о продаји стране робе са консигнадионог 
складшпта. Под робом која се продаје са консигнационог складипгга Уредба 
подразумева опрему, трајна добара за личну употребу, резервне делове, сиро- 
вине и репродукциони материјал, готове лекове и медицински и санитетски 
потрошни материјал.

Уговор о продаји робе са консигнационог складшита мора, поред елемената 
који су прописани за уговор о заступању, садржатн још и следеће састојке (члан 8 
став 2 Уредбе):

• вредност робе на консигнационом складишту (исказану у страној 
валути) са спецификацијом робе,

• подаци о томе колики су и која страна сноси трошкове транспорта и 
осигурања у транспорту те осигурања робе на складишту.
И за уговор о продаји робе са консигнационог складишта прописана је 

писана форма те обавеза засгупника да пријави уговор и његове измене 
надлежном савезном органу.

Прописи који уређују послове заступања одређују и модел за овакву врсту 
односа домаћих лица са страним партнернма. Наведени Закон и Уредба иду и 
даље те прописују и обавезни садржај уговора који домаћа лица, у својству зас- 
тупника, закључују са странцима. To се чини набрајањем елемената уговора које 
стране треба да унесу у уговор, док се странама оставља да одреде садржај тих 
одредби (висина провизије, начин решавања спорова); међутим, у појединим 
случајевима тачно се прописује какво се решење мора унети у уговор (дужина



рока, обим заступања и др.). Ово је решење, међутим, изложено јакој критиди, 
јер нема никаквог оправдања за овакво ограничавање аутономије воље страна 
(не може се одгонетнути какав би интерес држава могла имати да и ова питања 
регулише односно да у њих улази). Посебно забрињавају оне одредбе прописа 
којима се уређује обавезни садржај уговора, а које дају решења супротна обли- 
гационоправном систему (на пример, рок као обавезан елеменат уговора, само 
ексклузнвно и генерално заступање и то за цео производни програм заступаног).



За документацију

Уговор о оспивању мешовитог предузећа са страним 
учешћем у облику деопичког друштва

Закон о страним улагањима (Сл. СРЈ 79/94) познаје две врсте аката којима 
улагачи уоквирују своје аранжмане о страним улагањима -  уговор о улагању 
(који се односи на улагање средсгава у предузеће за заједничко пословање, тј. на 
тзв. уговорно улагање), те уговор о оснивању (који се односи на оснивање 
предузећа тј. на улагање на корпоративној основи); у случају сопственог 
предузећа странца, када се појављује један инвеститор, уместо уговора Закон 
познаје одлуку о оснивању (члан 17). Из наведене поделе искључени су, улед 
недостатак у правној техници Закона, други облици улагања, а пре свега конц- 
есија те финансирање пројеката (за које се, такође, мада то закон не помиње 
изричито, мора закључнти уговор).

Закон о страним улагањима говори о уговору о оснивању, али треба узети да 
овакав уговор обухвата не само уговор о оснивању предузећа, већ и уговор о 
директном, власничком улагању у предузеће по другим методама (на пример, у 
случају повећања капитала већ постојећег предузећа, странац који је већ улагач, 
врши додатну уплату и тако повећава број својих акција односно свој улог и удео 
у предузећу; ако предузеће повећава капитал, свој капитал могу уложити и лица 
која до тада ннсу имала својство улагача).

Садржај уговора о оснивању предузећа са страним учешћем прописан је 
чланом 20 Закона о страним-улагањима. Но, Закон не даје садржину уговора, 
односно обавезна упутсгва како поједина пнтања треба регулисати, нити даје 
правила која ће се применити ако стране пропусте да поједина питања уреде уго- 
вором (или статутом). У погледу садржине уговора о оснивању Закон о страним 
улагањима практично понавља одредбе Закона о предузећима (члан 82), али не 
указује на особеносги друштва са сграним улогом нити на особености односа 
страног и домаћег улагача које треба уредити уговором. Тамо рце иде даље од 
Закона о предузећима, Закон о страним улагањима прописује као обавезни



садржај уговора и елементе које је тешко прихватити (као што је, на пример, 
одредба о лицу овлашћеном за заступање предузећа -  то се питање уређује, по 
правилу, одлукама органа предузећа).

УГОВОР О ОСНИВАЊУ МЕШОВИТОГ ПРЕДУЗЕЋА

З А ______________"_______________ " д.д., Београд

Овај уговор сачињен је ___________199_. у Београду између:

1) Предузећа____________ , д.о.о., Београд,____________,

2 )  _____________ Ltd_____________________ _

3 ) ____________ Ltd..___________________ .

4 )  . . .

(у даљем тексту Предузеће _________  д.о.о се означава као "домаћи

оснивач", a ______________Ltd. и __________ као "страни оснжвачи", а све

стране означавају се заједнички као "оснивачи")

члан 1 -  предмет уговора

Оснивачи су сагласни да овим уговором оснују предузеће као деоничко 
друштво ( у дал>ем тексту "предузеће"). те сходно томе уреде питања поступка 
оснивања и рада предузећа.

члан 2 -  фирма

Предузеће ће пословати под фирмом: Предузеће за ________
"_____________" Д-Д.. Београд, ул._______ бр.

члан 3 -  седиште

Седиигге предузећа биће у Београду, у улнци________ број .

члаи 4 -  делатност
Делатност предузећа је (према Јединственој класификацији делатностн):

Поред делатности нз става 1 овог члана, предузеће he обављати и следеће 
спољнотрговинске послове:



Услови за обављање спољнотрговинског промета одредиће се општим 
актом у складу са статутом предузећа (у даљем тексту: статут).

члан 5 -  трајање
Предузеће се осншза на неодређено време, па и трајање овог уговора није 

ограничено.

члан 6 -  основна главница (оспивачки фонд)
Основна главница (оснивачки фонд -  каттатал) предузећа обухвата средства 

неопходна за његово оснивање и почетак рада, а утврђује се у износу од 
днн._____________.

Начин повећања основне главнице утврђује се статутом.

члан 7 -  деонпце
Износ основне главнпце прпбавиће се издавањем и откупом_____ редовних

деоница, сваке у номиналној вредноста од____ динара.
Деонице ће гласити на име и преносиће се индосаментом.

члаи 8 -  оснивачкн улози

Домаћи оснжвач ће откупити______ деоница у укупном номиналном износу
од____ динара уплатом у готовом.

_________________Ltd., као страни оснивач, откутшће _______ деоница у
укупном номиналном износу од____ динара уплатом у готовом износа од ДЕМ
____________ (игго је противвредност динара________ по званичном курсу).

_________________као странн оснивач ће ...

члан 9 -  бапка за упис и уплату капитала
Домаћн оснивач је дужан, у року од 8 дана од ступања на снагу овог уговора, 

да склопи уговор са пословном банком у Београду ( у даљем тексту "банка") о 
отварању рачуна. који ће гласати на предузеће, те којим ће се банка обавезати да 
у име и за рачун предузећа уписује деонице и издаје о томе потврде, прима уплате 
на рачуне те састави извештај о стању уплата на дан истека рока за уплату и 
коначни нзвештај о уплати свих деоница, у којем ће исказати и обрачун камата.

У том уговору уредиће се и питања орочавања уплаћених средстава у име и 
за рачун предузећа те предвидети овлашћење домаћег оснивача да у уговорном 
односу с банком делује као пуномоћник оба оснивача те у име и за рачун 
предузећа.



члан 10 -  упис деоница
Домаћи оснивач је дужан да без одгађања обавести остале осниваче пре- 

порученим писмом о томе да је удовољио својој обавези из члана 9 овог уговора 
те да их позове да код банке обаве упис деоница.

Деониде морају уписати сви оснивачи и то у оном броју на који су се 
обавезали овим уговором.

Деонице се морају уписати у року од 8 дана од пријема позива из става 1 овог 
члана.

О обавл^еном упису деоница, банка ће издати потврду.

члан 11 -  прекорачење рока уписа

Ако неки од оснивача не упише деонице како се обавезао у члану 10 овог 
уговора, сваки од оснивача има право да након што оснивача који није испунио 
обавезу писмено позове да у накнадном року од 5 дана то учини, упшде у своје 
име и за свој рачун ове деонице које би неиспуњењем обавезе угшсавања остале 
неуписане.

Ако се не упишу све деонице у року од 10 дана од склапања овог уговора, 
сматраће се да оснивање предузећа није успело, а овај уговор ће се сматрати 
раскннутим, осим ако оснивачи допуном овог уговора не одреде другачије.

члан 12 -  уплата деопица

Оснивачи ће обавити уплату уписаних деоница у року од 8 дана од пријема 
обавештења да су уписане све деонице.

члан 13 -  прекорачење рока уплате
Ако оснивачи не уплате уписане деониде у року из члана 13 овог уговора, 

дугују и затезну камату по стопи утврђеној прописима о висини сгопе затезне 
камате.

Износи уплаћених камата припадају предузећу и уплаћују се на његов рачун.
Ако оснивачи у року од 30 дана од склапања овог уговора не уплате све 

уписане деонице, сматраће се да предузеће није основано, осим ако оснивачи 
другачије не одреде допуном овог уговора. Оснивачи који су уплатили деонжце 
имају право на повраћај уплаћеннх износа и на камате које би добили да су 
уплаћене износе држали код банке орочене за време од учињене угшате до пов- 
ратка онога што је уплаћено.

Оснивачи који нису уплатили оно на игго су се уписом обавезали, обавезују 
се-да солидарно исплате те камате оснивачима који су своју обавезу испунили.



члан 14 -  оснивачка скупштина

Домаћи оснивач ће сазвати оснивачку скупштину предузећа када буду 
уплаћене све деонице тако да се скупштина одржи најкасније у року од 7 дана од 
дана када од банке прими извештај да су сви улози уплаћени.

У позиву за оснивачку скупиггину морају бити наведени место и време 
одржавања скуптшнне те дневни ред. У прилогу треба доставити фотокопију 
извепггаја банке о томе да су уплаћени сви улози, те извештај о трошковима 
учињеним у сврху оснивања предузећа, насталим до дана одржавања оснивачке 
скушптине.

Оснивачка скуппггина ће имати следећи дневни ред:
1. именовање председника скупштине предузећа;
2. именовање записничара и оверача записника;
3. верификација пуномоћи пуномоћника оснивача;
4. разматрање и одлучивање о извештају банке и билансу средстава унетих у 

предузеће;
5. разматрање и одлучивање о предузетим радњама на оснивању 

предузећа;
6. доношење статута предузећа;
7. доношење правилника о спољнотрговинском пословању
8. избор управног одбора предузећа;
9. именовање директора предузећа.
Оснивачка скупштина одржаће се у Београду, на ближој адреси коју одреди 

домаћи оснивач.
Право учешћа на оснивачкој скутттптини имају оснивачи предузећа који су 

уплатшш све деонице које су уписали односно могу их заступати њихови 
пуномоћници са уредном писменом пуномоћи у којој треба да се наведе кога зас- 
тупају, у коју сврху те да су овлашћени да гласају у име оснивача.

Свака уплаћена деоница даје право на један глас.
Оснивачка скупгптина може доносити ваљане одлуке ако јој присуствују 

оснивачн или пуномоћници оснивача који заједно имају две трећине или виттте 
деоница.

Одлука на оснивацкој скупштини сматра се донетом ако за њу гласају 
оснивачи који заједно имају две трећине или више деоница.

Оснивачка скупштина це изабрати свог председника одмах по преласку на 
дневни ред скупштине.

Председник оснивачке скупштине утврдиће на почетку рада скупштине 
може ли скупиггина ваљано одлучивати, тј. да ли су присутни оснивачи, односно 
пуномоћници оснивача који заједно имају две трећжне или више деоница, јесу ли 
деонице уредно уплаћене, те имају ли пуномоћници оснивача ваљане пуномоћи.

Записничар и оверач записника морају бити пунолетна лица.



О раду оснивачке скупштине води се записник. На крају рада скупштине 
записник потписују председник оснивачке скупштине, записничар и оверач 
записника. Препис записника доставља се оснивачима.

Изворник записника чува се у књизи записника са седница скупштине 
предузћа.

члаи 15 -  статут предузећа

Оснивачи су сагласни с тиме да предузеће има статут како је то утврђено у 
прилогу који је саставни део овог уговора.

члан 16 -  органи

Органи предузећа су скулштина, управни одбор и директор предузећа.
Састав скуппггине. заступање оснивача на скупштини, право сазивања, 

кворум, надлежност, начин одлучивања те друга питања рада скуттштине уређују 
се статутом предузећа.

Број чланова и састав управног одбора, начнн избора. мандат, надлежност, 
начин одлучивања те остала питања функционнсања овог органа предузећа 
уређују се статутом.

Директор је пословодни орган предузећа. Услови и поступак именовања, 
мандат и надлежност днректора те друга питања од значаја за његов рад, права, 
обавезе и одговорности уређују се статутом.

Први директор предузећа биће именован на оснивачкој скугалпши 
предузећа. Први директор ће имати сва права, обавезе и одговорности према 
статуту. Овлашћен је и за упис оснивања предузећа и других релевантаих 
чињеница у регистар предузећа код надлежног суда.

Предузеће може имати раднике са посебним овлашћењима и одговорнос- 
тима.

члан 17 -  права и обавезе оснивача

Сваки оснивач има право односно обавезу да:
-  учествује у управљању пословањем предузећа на начин предвиђен овим 

уговором и статутом
-  учествује у расподели добити сразмерно свом уделу упредузећу и у складу 

са одлукама органа предузећа донетим на основу закона и статута
-  учествује у расподели имовине предузећа по његовом престанку сразмерно 

уделу у предузећу.
Страни оснивач има право да изнесе у иностранство део добнти предузећа 

који му припада по ставу 1 овог члана те део имеовине који му припада по 
престанку предузећа.



члан 18 -  статусне промсне н промсие облнка прсдузећа

О спајању предузећа са другим друштвом или припајању другом друпггву те 
о промени статуса или облика одлучује скупштнна предузећа на образложени 
предлог управног одбора предузећа.

члап 19 -  трошкови оснивања предузсћа
Трошкове у вези с оснивањем и почетком рада предузећа, настале до дана 

уписа предузећа у судски регистар, сносиће домаћи оснивач.

члан 20 -  пренос права и обавеза

Оснивач може пренети своја права и обавезе из уговора у целости или поје- 
диначно на другог оснивача, а на друга лица под условима предвиђеним статутом 
предузећа.

He сматра се преносом права и обавеза из овог уговора трећем лицу за који 
је потребна сагласност оснивача, случај кад они пређу на универзалног сукце- 
сора.

члан 21 -  одговорност предузећа
За своје обавезе предузеће одговара својом целукопном имовином.

члан 22 -  спошење ризика п нокриће губитака

Ненаплатива потраживања, ризици из пословања и губици предузећа 
покривајусе на следећи начин и овим редом:

1. из прихода оствареног текућим пословањем
2. из средстава резерви предузећа
3. из средстава оснивачког фонда ако средства из тачке 1 и 2 нису довољна.
Органи предузећа дужни су да уз детаљно образложење обавесте осннваче о

коришћењу средстава за покриће ризика и губитка из пословања предузећа.

члан 23 -  измене и допуие уговора
Измене и допуне уговора ваљане су ако су сачињене у писаном облику и ако 

их потпишу овлашћени заступници оснивача.

члан 24 -  делимичпа ништавост уговора

У случају да дође до ништавости једне илн више одредби уговора, оснивачи 
ће одмах приступити преговорима да ништаве одредбе замене другим водећи при 
томе рачуна о томе да се измењеним одредбама посгигне исти ступањ 
задовољења интереса осиивача, али на начин који је допупгген.

Ако се не постигне сагласност о новим одредбама уговора у року од 15 дана 
по настанку ништавости, сваки оснивач има право да раскине уговор, ако се без



ништавих одредби не би могли постићи диљеви уговора који су њиме 
посгављени.

члан 25 -  решавање спорова

Уговорне сгране сагласне су с тим да за решавање сваког спора који настане 
из овог уговора или у вези с њим, укључујући и спорове о његовој ваљаности, 
надлежна Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Југославије.

Арбитража he заседати и одлуку донети у Београду. Арбитражни поступак 
ће се водити на српском језику, а одлука арбитраже he бити коначна.

члан 26 -  преписка оснивача

Било које саопштење између оснивача биће ваљано само ако је учињено 
препорученим писмом или телексом, телеграмом, телефаксом и послато на 
адресу адресата наведену у овом уговору.

Сваки оснивач дужан је да без одлагања јави осталим оснивачима сваку 
промену адресе до које би дошло за време трајања уговора.

члан 27 -  ступање уговора на снагу

Овај уговор сгупа на снагу када га потпишу оснивачи односно овлашћени 
заступниди оснивача.

члан 28 -  престанак уговора

Без обзира на одредбу члана 5, овај уговор ће престати:
а) када оснивачи утврде да не постоје услови нити њихов интерес за даље 

пословање предузећа те о томе донесу одлуку и раскину овај уговор;
б) када настану случајеви у којима предузећа престаје са радом по проп- 

исима.
Права и обавезе оснивача у случају престанка предузећа уређују се статутом. 

члан 29 -  саставни део уговора

Прилог (нацрт статута предузећа) чини саставни део овог уговора. 

члан 30 -  језик уговора

Овај уговор је сачињен и потписан на српском језику.
За сврхе коришћења од стране страних оснивача сачињен је и парафиран 

превод уговора на енглески језик. Домаћи оснивач јамчи да је енглески превод 
уговора у свему сагласан српском оригиналу.

О с н и в а ч и :



Глосар

Debt/equity Swap (конверзлја, претварање потраживања у улог)
(термини на енглеском језику)

Конверзија иностраног дуга у улог ("debt-to-equity") је трансакција у којој 
се потраживање изражено у страној валути замењује за локалну валуту 
земл>е-дужника, па се та локална средсгва користе као директан улог у 
домаћа предузећа. Заправо, поверилац по дугу (по правилу из кредитног 
односа) на секнударном финансијском тржипггу продаје, уз дисконт, своје 
потраживање потенцијалном улагачу у одређену земљу. Будући инвеститор 
конвертује затим потраживање у националну валуту земље у коју улаже и 
тако добијена средства инвестира у одређени пројекат односно предузеће.

На тзв. секнударннм тржипггима у свету потраживања иностраних повер- 
илаца по репрограмираним кредитима датим југословенским субјектима 
почели су поново да се нуде и продају.
По југословенском Закону о страним улагањима, "страно лице може дирек- 
тно инвестирати у динаре стечене откупом и конверзијом обавеза 
(потраживања) по одређеним иностраним кредитима односно конвертовати 
спољни дуг у складу са савезним законом" (члан 3 став 2). Закон користи 
термин "обавезе" (а узагради додајетермин "потраживања");међутцм,ради 
се о конверзији пограживања, а не обавеза -  југословенски прописи користе 
колоквијалну терминологију, устаљену у међународној пракси, која уместо 
да говори о конверзији потаживања, користи израз "конверзија дуга" (јер се 
на тај начин сликовито изражава идеја да земља-дужник свој дуг према 
иностраним повериоцима употребљава као елеменат режима страннх ула- 
гања помоћу кога се смањује њен спољни дуг).

Закон о сграним улагањима у погледу конверзије уггућује на савезни 
закон. Ову материју уређује Закон о кредитним пословима са иностранством 
(члан 15 у вези са чланом 14, те чланови 16,17 и 18) из кога произилази да су 
за конверзију у динареради претварања у улог у предузеће подобна само 
потраживања која потичу из уговора о кредитним пословима који се рефин-



ансирају односно репрограмирају, a no њима је као гарант обавезу преузела 
СР Југославија.
Југословенскн прописи, иначе. не одређују који део улога у предузеће може 
бити уплаћен путем конверзије конверзије потражнвања, под којим се 
условима откуп, а посебно конверзија врше (да ли се као улог уплаћује цео 
износ потраживања или се тај износ дисконтује); не тражи се да се улагање 
врпш у предузеће дужника. већ се може уложити у било које предузеће, 
укључујући и оснивање новог.

auction -  лицитацнја. поступак избора страних улагача којп надлежном 
државном органу (националној банци) предлажу инвестиционе пројекте за 
улагање путем конверзије потраживања у улог; у неким земљама послови 
конверзије одобравају се у директном односу улагача и надлежног органа, a 
некада се надметање по одређеним критеријумима спроводи само ако се јави 
више потенцијалних улагача (са предлогом пнвестиционих пројеката чија 
вредност превазилази вредност спољног дуга којн је предвиђен за отплату 
путем конверзије)

bid rate -  цена no којој потенцијални улагачи (купци дуга) нуде да откупе дуг на 
секундарном тржишту (secondary market), за разлику од цене коју формирају 
повериоци; в -  offered rate

cancelation -  поништавање дуга. отплата дуга локалним средствима земље- 
дужника која инвеститор потом улаже у предузеће у тој земљи; исто 
redemption

conversion -  конверзија, претварање, debt/equity conversion -  претварање дуга 
(односно потраживања по кредиту) у улог у предузеће; в. debt, equity, swap

creditor -  кредитор. поверилац no уговору о кредиту; в. loan

debt -  дуг; у овом случају: потраживање по дугу које се претвара у улог у 
предузеће

external debt -  спољни дуг; в. conversion, equity, swap

discount -  попуст, разлика између номпналне вредности дуга (face value) и цене 
по којој се дуг продаје на секундарном тржишту (secondary market), разлика 
се изражава у проценту од номиналне вредности

equity -  капитал предузећа, удео у капиталу предузећа

face value -  вредност акцнје илп износ менице (исказан у њој самој); у пословпма 
конверзије означава номнналну вредност дуга односно потражнвања; нсто 
nominal value

loan -  кредит



offered rate -  цена дуга на секундарном тржишту (secondary market) коју 
формирају повериоци, за разлику од bid rate односно за разлику од цене по 
којој настоје да дуг продају дужници

secondary market -  секундарно тржиште, тржиште на коме се нуде, пшродају и 
размењују дугови односно потраживања по основу дугова и то по цени нижој 
од њпхове номиналне вредности; v. face value, discount

swap -  замена, конверзија, претварање; мењати, претварати; замена 
потражнвања по дугу за потраживање по основу улога у капитал предузећа 
(debt-to-equity swap); израз swap употребљава се и за трансакцију прет- 
варања потраживања из једне валуте у другу



Занимљивости

"Праље повца"

Светске финансије имају и своју црну страну -  тзв. "прање" новца стеченог 
недозвољеним пословима (трговина дрогом и други облнци организованог 
криминала). To је пратећа појава стања у привреди у којој постоји "црно" 
тржиште робе и недозвољена трговина средствима плаћања (легални привредни 
субјекти са овлашћењем за пословање и рачунима код банака немају могућност 
да задовоље тражњу на тржишту, те почиње да функционише "црно" тржиште 
чији актери немају дозволе за рад; банке се укључују у шру на начин да дају 
привид легалности средствима која потичу из недозвољене трговине).

"Прање" новца је финансијска операција којом се нелегално стечена сред- 
ства усмеравају преко бројних рачуна код различитих банака, или претварају у 
други облик (готовина у акције или друге хартије од вредности и сл.). Циљ опер- 
ације је да се сакрију почетни, стварни извори средстава односно њихово 
порекло. Скривање правог извора средстава постиже се лажним представљањем 
порекла средстава. На крају поступка сгвара се дозвол^ено покриће за средства.

Државе својим законима покушавају да спрече "прање" новца. У последњих 
неколико година знатно су пооштрене санкције за кршење прописа о забрани 
оваквих илегалних операција. Акција се води и на међународном плану (прописи 
Европске уније, координирање акција више држава, формирање групе за фин- 
ансијску акцију против "прања" новца на светском економском самиту у Паризу 
1989. итд.). Међутим, промене у Европи, а нарочито појава нових земаља у 
Источној и Средњој Европи, довели су до замаха активности које за крајњи циљ 
имају легализацију новца зарађеног на недозвољени начин (овоме погодује 
неискуство власти земаља у борби против овакве врсте криминала, 
недограђеносг правне регулативе, необученост особља банака и других финан- 
сијских институција и др.).

Власти појединих држава, банке и њихове асицијације, на националном и на 
међународном плану, настоје да и практичним упутствима помогну да се



учесници пословних трансакција оспособе за препознавање недозвољене праксе 
која водн "прању" новца. Међу појавама које могу указати на "прање" новца 
тако се, између осталнх, наводе и следеће:

-  коришћење тзв. "shell" предузећаијш предузећа "фасада" (која стварно не 
посгоје него су само формално регистрована у земљама које дозвољавају оснив- 
ање предузећа преко посредника, тј. без обавезе декларисања стварних влас- 
ника); ова предузећа немају никакве активности, већ се користе за отварање 
рачуна у различитим банкама који се касније користе да се, на основу фиктивних 
послова, прикаже да средства која се на рачунима појављују потичу из легалних 
трансакција;

-  организовање трансакција на начин да се преко рачуна промећу износи 
који не покрећу механизам контроле (према правима многих земаља, свака 
трансакција на рачуну која прелази одређени износ или је из других разлога 
необнчна, мора од слране банке бити пријављена надлежним органима и 
подлеже посебним проверама, а да се тнме не нарушавају прописи о банкарском 
пословању, посебно о чувању тајне).



ПРАВНА ПРАКСА

Др Небојша Јовановић,
асистент ПравноГ факултета у Београд

Прецеденти англосаксонског компанијског права (IV)

Преседаии о ортаклуку

Посебан облик добитног пословања јесте ортаклук (енг. partner-ship). 
Англосаксонско прво га дефинжпе као правни однос заснован добровољним 
удруживањем два или виттте лица са циљем заједничког пословања ради сгидања 
добитиЧ Ортаклук се не сматра трговачким друштвом, јер се не оснива и не рег- 
иструје код надлежног органа као што је то случај са друпггвом. Ортклук се у 
англосаксонском праву не сматра правним лицем, тако да он нема одвојен 
правни субјективитет од субјективитета ортака (уговорника). To је апсолутно 
правило у енглеском праву. У америчком праву ортаклук може да има одвојен 
правни субјективитет, само ако је то изричнто регулисано ортачким уговором и 
на начин који је њиме регулисан. Међутим, и тада ортаци одговарају за обавезе 
ортаклука неограничено и солидарно целокупном својом имовином. У 
шкотском праву, пак, ортаклук се увек сматра правним лицем, различитим од 
ортака, с тим што ортаци увек одговарају повериоцима ортаклука неограничено 
и солидарно својом имовином, ако се они не могу да намире из имовине ортак-
лука1 2(

За положај ортака је битно да се они сматрају као носиоци заједничког 
пословања и да је сваки од њих заступник ортаклука, а не његов радник или

1. Чл. 6. ст. 1. Јединственог закона о ортаклуку САД, чл. 1. Закона о ортаклуку Велике Бри- 
таније из 1890.год.

2. Чл. 4. ст. 2. Закона о ортаклуку из 1890. год.



службеник. У спору Фордове протнв Мичама (енг. Ford v Mitcham) из 1974. год. у 
САД пред суд се поставило баш питање положаја ортака31 Форд и Мичам су 
били ортаци који су се бавили грађевинарством. Форд је погинуо на послу. 
Његова супруга, удовица. је тражила од ортаклука накнаду штете по основу рад- 
ног права, тврдећи да је њен покојни супруг био запослен у ортаклуку. Мичам се 
томе успротивио. тврдећи да је Форд био његов ортак, а не радник у ортаклуку. У 
насталој парници суд је одбио тужбени захев Фордове, образложивши пресуду 
следећим речима: "И када заиста ради за ортаклук, ортак се не сматра његовим 
радником. Битан елемент радног односа је право послодавца да контролише 
раднпка. Иако је ортак дужан да ради савеено и поштено, његов рад не подлеже 
контроли ортаклука на начнн на који подлеже рад радника, те зато он није рад- 
ник ортаклука у смислу правила о накнади пггете за смрт или телесну повреду 
радника на послу.

Ортаклук се регулише посебним нормама трговинског (пословног) права. 
Међутим, питања која њима нису регулисана уређују се оппггим правилима уго- 
ворног права. To очигледно произилази из прецедента донетог у спору Сиетлске 
прве националие бапке против Маршала (енг. Seattle-First National Bank v Mar
shall) пз 1982. год. y САД. Берт Маршал (енг. Burt Marshall) и Бланш Олсен (енг. 
Blanche Olsen) cy били ортаци y једној инвестиционој компанији која се бавила 
куповином и закупљивањем земљншта ради постављања рекламних паноа. 
Маршал је имао 80% удела у ортаклуку, а Олсен 20%. Олсен је умро 1971. год- 
ине, а Сиетлска прва национална банка је била постављена за извршиоца њего- 
вог тестамента у циљу расподеле заоставштине међу наследницима. Уговор о 
ортаклуку је садржавао купопродајну клаузулу. која је обавезивала надживелог 
ортака да откупи удео умрлог ортака. Уговор је, такође, садржавао одредбе о 
посгупку утврђивања тржишне вредности ортачког удела умрлог. У складу с тим 
Сиетлска банка је израчуна да удео вреди 164.649 долара, те је позвала Маршала 
да исплати тај износ. Овај је то одбио, приговарајући да је тај износ превисоко 
одређен, те да би требало да буде умањен за износ трошкова продаје и пореза на 
капиталне добитке, који морају да се плате по основу продаје ортачког удела као 
пгго је то уобичајено и приликом продаје других удела.

У насгалој парници суд је усвојио тужбени захтев Сиетлске банке који је она 
подигла у име Олсенове заосгавиштине против Маршала. Ортачким уговором је 
уређен начин продене вредности удела умрлог ортака. Њиме нису допуштени 
било какви одбици, те је зато Маршалов приговор неоснован, иако су ти одбиди 
могућни у продаји других удела. Уговор је срце ортаклука и његове клаузуле 
мора да се тумаче како је написано4).

Наши прозитивноправни извори уоппгге не регулишу ортаклук. Отуда се на 
њега могу да примене правила Српског трговачког законика из 1860 године на

3. Anderson, Fox & Twomey, Business Law, Cincinnate, 1987. god., стр. 775.
4. Anderson, Fox & Twomej, op. cit., стр. 776.



основу Закона о неважности правних прописа ... од 1946. године. Проблем није 
толико велики, јер су данас у нашој пракси ортаклуци ретки. Ипак, могуће је да 
ће се они раширити с развојем наше тржишне лривреде, те би их требало 
детаљније и савременије регулисати у оквиру новог Закона о предузећима или 
измена Закона о облигационим односима. Истина. нека основна правила садржи 
и важећи Закон о предузећима од 1988. године, али само о друиггву с неог- 
раниченом солидарном одговорношћу, које није исто што и ортаклук. До 
доношења нових правила о ортаклуку, судови ће имати озбиљних тешкоћа да 
заснују своје пресуде на предратним правилима. ако им се појави спор у вези с 
ортачким односом.

Англосаксонско право не захтева никакву посебну форму за уговор о 
ортаклуку. Закључак о његовом постојању може да се изведе и на основу 
понашања уговорника (ортака). За разлику од тога, Српски трговачки законик 
је захтевао писмену форму (чл. 40). Отуда се код нас тешко може да јавн питање 
да ли ортаклук уопште постоји, као што је то често спорно у англосаксонским 
земљама. У таквим случевима англосаксонски судови примењују одређене кри- 
теријуме утврђене дугогодишњом праксом (нпр. постојање заједничке контроле 
пословања, деоба профита и губитака. заједнички рачун код банке, сусвојина ...).

У парници Катлерове против Боувсна (енг. Cutler v Bowen) из 1975. год. у 
САД било је спорно постојање ортаклука. Боувен је поседовао и управљао 
Хавана клубом у изнајмљеној згради. Он је био власник целокулног мнвентара 
потребног за пословање клуба. Потом је закључио уговор са Катлеровом, 
конобаридом (шанкерицом), којим се она обавезала да води пословање клуба, 
набавља потрепштине (храну, пиће и др.), плаћа рачуне. води књиге и да 
запошљава и отпушта раднике. Било је уговорено да обоје примају 100 долара 
недељно и да деле чист профит. На пријави за порез на приход они су означили 
да послују као ортаклук. Касније је Агенција за обнову (енг. Redevelopment 
Agency) преузела зграду у којој је пословао Хавана клуб. Клуб је престао да 
послује, јер није било могуће да се нађу нове просторије. Агенција је Клубу 
исплатила 10.000 долара на име накнаде штете због престанка пословања. Потом 
је Катлерова тужила Боувена да јој исплати половину те своте, тврдећи да су они 
били ортаци. Боувен се бранио истичући чињеницу да је он био једини власнжк 
пословања клуба, јер је он једини био власник његовогинвентара.

Суд је пресудио у корист тужшве. Суд је стао на становиште да је између 
парничних странака постојао ортаклук, у који је туженик унео средства, a 
тужиља услуге. Њих двоје су делили профите остварене пословањем Клуба на 
једнаке делове. Пореске пријаве су попуњавне у име ортаклука. Због тога је 
њихово предузеће било ортаклук, а не искључиви посао Бовена, као власника
инвентара5).

5. Anderson, Fox & Twomey, op. cit., стр. 780.



У Британији се исто питање поставило у праници Кеит Спајсерове 
компаније против Менсела (енг. Keith Spicer Ltd v. Mansell) 1970. године. Менсел 
и Б. су се договорили да почну да заједнички послују и да у том циљу оснују 
друштво с ограниченом одговорношћу, које би пословало у Менселовом 
ресторану. Б. је наручио одређену робу од тужиоца, за потребе компаније, када 
буде основана. Међутим, пре него пгго је компанија основана, Б. је банкротнрао. 
Тужилац је поднео тужбу против Менсела, тврдећл да је он био Б-ов ортак. чиме 
је желео да наплдти цену за продату робу. Суд је одбио његов тужбени захтев. 
Стало се на становиште да Менсел и Б. никада нису били ортаци, јер никад нису 
намеравли да послују у ортаклуку. Све пгго су они урадпли била је припрема за 
почетак пословања, када компанија буде основана. Отуда ни тужени није могао 
да одговара за обавезе лица које није његов ортак6̂ .

Ортаклук може да има своју имовину различиту од имовине ортака. 
Међутим. у ортачккм односима често није јасно пгга је имовина ортаклука (која 
се иначе састоји од удела ортака), а пгга имовина ортака лично. To је било 
спорно правно питање у осташшској расправи поводом смрти Роберта Палмера 
1985. год. у САД. Браћа Роберт и Вилијам Палмер су управљали велнким ортак- 
луком за трговину стоком под називом "Браћа Палмер" (енг. Palmer Brothers). 
Након Робертове смртн, Вилијам је тврдио да само њему припадају средстава са 
заједничког банкарског рачуна ортаклука, поигго је он надживели ималац тог 
рачуна. Тај рачун су 1947. године заједно отворили Роберт и Вилијам, као његови 
заједнички имаоци и корисници. Њихов ортаклук је плаћао све трошкове у 
пословању ранча (укључујући куповину, исхрану и превоз стоке, као и порезе) са 
тог рачуна, као и што је на њега уплаћивао све приходе остварене продајом 
стоке. Робертова супруга, Констанс, као његов једини законски наследник, сма- 
трала је да тај рачун треба да се узме као имовина ортаклука у поступку његовог 
престанка.

Суд је правну ствар решио на штету Вилијама. Банкарски рачун је био 
једшш рачун који је ортаклук користио за исплату трошкова свог пословања и за 
наплату свих прихода од продаје сгоке. Та средства су зато била средства ортак- 
лука, те таквим мора да се сматрају и у поступку његове ликвидадије, упркос 
томе што су браћа заједнички користила рачун7^

6. Charlesworth's Business Law, 15. ed. by Paul Dobson & Clive M. Schmitthoff, London, 1991, стр. 
285.

7. Anderson, Fox & Twomey, op. cit., стр. 782.



Мр Данило Р. Пашајлић
помоћник Генералног директора „Ј1оле“ А.Д.

Пракса уставних судова

Радни одиосн

Није у складу с Уставом и Законом утврђивање као теже повреде радне 
обавезе изношење или преношење неистине које могу да повреде часг органа 
Друштва.

Уставна слобода синдикалног оргапизовања подразумева н обезбеђивање 
одговарајућих услова за деловање свих уредно регистрованих синдиката.

Из образложења:

Оспореном одредбом члана 53. сгав 2. тачка 17. Колективног уговора Групе 
"Застава" Крагујевац, као тежа повреда радне обавезе било је предвиђено 
"изношење или преношење неистина које могу да повреде част и пословни углед 
једног или више друпггва Групе "Застава", као ињегових органа".

У члану 45. Устава Републике Србије јамчи се слобода савести, мисли и јав- 
ног изражавања михиљења. Такође је у члану 48. став 1. Устава утврђено да 
грађанин има право да критикује рад државшх и других органа и организација и 
функционера, да им подноси представке, петиције и предлоге и да на њих добије 
одговор ако га тражи. У ставу 2. овог члана предвиђено је да грађанин не може 
бити позван на одговорносг нити трпети друге штетне последице за ставове 
изнете у јавној критици или поднетој представци, петицнји и предлогу, осим ако 
тиме не учини кривично дело.

Утврђујући одредбом члана 53. став 2. тачка 17. Колективног уговора као 
тежу повреду радне обавезе изношење и проношење неистина које могу да пов-



реде част и пословни углед једног или више друштава Групе "Застава" или 
њихових органа, доносилац акта је, по оцени уставног суда, прекорачио своја 
овлашћења која има на основу члана 67. став 2. Закона о радним односима 
("Службени гласник PC", бр. 45/91,18/92 и 34/94), јер су она везана искључиво за 
повреду радних дужности. Наиме, док изношење и преношење неистина о части 
и пословном угледу предузећа може представљати тежу повреду радне обавезе, 
односно нанети озбиљну шгету предузећу, то се не би могло односити и на исту 
радњу усмерену према органима предузећа за игга се одговорност утврђује на 
основу прописа о кривичној одговорности. Ово утолико пре што је дикција 
оспорене одредбе утврђена погодбено, а не у смислу да је дошло до стварне пов- 
реде части и пословног угледа предузећа и његових органа. Оваквим 
утврђивањем теже повреде радне обавезе, по оцени Уставног суда, може доћи до 
арбитрнрања и субјективне процене у вези са тим шта представља неистине које 
могу да повреде част и пословни углед Друпггва и његових органа. Уставни суд је 
такође оценио да оспорена одредба није у сагласности и са одредбама чл. 45. и 48. 
Устава, с обзнром да радња изношења и проношења неистина којима се некоме 
повређује част и углед представља кривично дело чије постојање утврђује суд, те 
стога таква радње не може бити санкционисана као тежа повреда радне обавезе.

Разматрајући одредбе чл. 154. и 210. Колективног уговора којима су 
утврђени одговарајући просгорни, административно-технички, као и други 
потребни услови за рад и деловање само овлашћеној организацији синдиката, 
Уставни суд је оценио да се на овај начин доводе у питање уставни принцип из 
члана 44. сгав 1. Устава о слободи синдикалног организовања и деловања, 
имајући у виду да уставне слободе синдикалног деловања подразумевају и 
обезбеђивање одговарајућих услова за деловање свих уредно регистрованих 
синдиката, како бп им се на адекватан начин омогућило остваривање гаранто- 
ваних уставних слобода и права.

Усгавни суд је такође, оценио несагласност са чланом 4. Закона о радним 
односнма, одредбу члана 211. Колективног уговора, с обзиром да се истом само 
представницима овлашћеног синдиката гарантује да не могу бити позвани на 
одговорност, нити доведени у неповољнији положај ако врше синдикалне 
активности које се односе на заштиту права и интереса радника из рада и по 
основу рада.

(Одлука Уставног суда Републике Србије IУ  бр. 86/93 од 13.07.1995. 
"Службени гласник PC", бр. 31/95)

Такса за електрично бројило

Законом се могла прописати обавеза плаћања таксе на електрично бројило 
као накнаде за коришћење радио-телевизијског програма



Из образложеља:

Пред Уставним судом је покретнут поступак за оцењивање уставности одре- 
даба чл. 3-7. Закона о изменама и допунама Закона о радио-телевизији 
("Службени гласник PC", бр. 55/93). Тим одредбама уведена је обавеза плаћања 
посебне таксе на електрично бројило као накнаде за коришћење радио- 
телевизијског програма. Уставни суд је оценио да оспорене одредбе нису несаг- 
ласне са Усгавом Републике Србије.

Одредбама Усгава Републике Србије утврђено је да се у буџету Републике 
Србије обезбеђују средства за остваривање Уставом зајемчених права грађана и 
законом утврђеног општег интереса у областима утврђеним Уставом, као и 
другим областима које су утврђене законом (члан 68. став 1), те да се средства 
буџета обезбеђују из пореза и других законом утврђених прихода (члан 69. став 
2)-

Полазећн од наведених одредаба Устава, Уставни суд је оценио да је Нар- 
одна скупштина Републике Србије поступила у границама уставних овлашћења 
када је одредбама чл. 3. и 4. Закона прописала да се послови из делатности Радио 
телевизије Србије, за које је законом утврђено да су од оппггег интереса, финан- 
асирају из буџета Републике и да се за ту сврху уводи као извор средстава 
одређени јавни приход.

Одредбама члана 5. Закона утврђен је обвезннк и висина овог јавног прихода 
у складу са Уставом, будући да одредба члана 52. Устава утврђује дужносг 
плаћања ових дажбина које су утврђене законом, што значи да се законом 
одређује обвезник и други елементи за утврђивање обавезе плаћања законом 
утврђених јавних дажбина.

Одредбе чл. 6. и 7. Закона, којима се уређује начин наплате, обрачунавање и 
дистрибуције овог јавног прихода не садрже повреду Устава с обзиром да имају 
значење уређивања елемената система јавних прихода који се уређује законом, 
док је поверавање дела тих послова електродистрибутившш предузећима засно- 
вано на одредби члана 94. став 6. Устава, према којој се одређена управна 
овлашћења могу законом поверити предузећима и другим организаиЈђама.

(Одлука Уствног суда Републике Србије У 257/93 од 17.01.1995.)

Нема уставних сметњи да у околностима насталим због економских саикција 
међународних организација и заједница, Републнка чланица својим прописом 
утврди мере за ублажавање последица пасталих у таквим условима живота, рада 
и привређивања. Тим мерама, између осталог, обезбеђује се и основ за накнаду 
штете у случају да штету учшш лице које управља моторним возилом стране 
регистрације.



Из образложеља:

Оспореном Уредбом прописано је да лица која управљају моторним возил- 
има нностране регистрације, односно страни превозници који обављају превоз у 
међународном друмском саобраћају на територији Републнке Србије не могу да 
пређу границу, ако немају . обавезно осигурање од одговорности за штете 
причињене трећнм лицима моторним возилима иностране регистрације на тери- 
торији Републике Србије; да уговор о осигурању мора бити закључен на 
граничном прелазу; да ће Министарство за саобраћај и везе одредити граничне 
прелазе на којима ће обавезно осигурање вршити осигуравајућа друиггва која 
одреди Влада Републике Србије; да ће са тим осигуравајућим друштвима Мини- 
старство финансија закључнти уговор о условима обављања осигурања; да осиг- 
уравајућа друштва, која је одредила Влада Републике Србије, могу обављање 
послова на закључивању уговора о обавезном осигурању поверити другим 
правним и физичким лицима; да висину премије за обавезно осигурање утврђује 
овлашћено осигуравајуће друштво у складу са законом и овом уредбом и да се 
плаћа посебна накнада за лица која не закључе уговор о осигурању према овој 
уредби.

Одредбом члана 6. став 2. Устава СРЈ утврђено је да је Република чланица 
суверена у питањима која нису овим уставом утврђена као надлежност Савезне 
Републике Југославије.

Одредбама члана 77. став 1. тачка 2) и 5) Устава СРЈ утврђено је да Савезна 
Република Југославија, преко својих органа, утврђује полнтику, доноси и 
извршава савезне законе, друге проппсе и опште акте, обезбеђује уставно-суд- 
ску заиггиту у области правног положаја привредних субјеката и облигационих 
односа.

По оценп Савезног уставног суда, произилази да нема уставних сметњи да у 
околностима насталим због економских санкција међународних организација и 
заједница, република чланица својим прописом утврдн мере за ублажавање пос- 
ледица насталих у таквим условима живота, рада и привређивања. Тим мерама, 
по митттљењу Савезног уставног суда. између осталог. обезбеђује се и основ за 
накнаду штете у случају да иггету учини лице које управља моторним возилом 
стране регистрације. јер санкције имају за последиду да онемогућавају наплату 
потраживања наше земље у иностранству. па и наплату по основу уговора о 
осигурању.

Према оцени Савезног уставног суда, Влада Републике Србије може одред- 
ити осигуравајућа друпггва која ће вршити обавезно осигурање на граничним 
прелазима са којима Министарство финансија закључује уговор о условима 
обављања осигуравања, јер се при поверавању ове врсте осигурања, пре свега 
води рачуна о економској снази осигуравајућих душтава којом се гарантује



накнада штете. О адекватности ове процене Савезни уставни суд није надлежан 
да одлучује.

(Одлука Савезног уставног суда 1У 47/92 "Службепи лист СРЈ", бр. 24/95)

Промет непокретиости 

Забрана отуђења имовине
Влада Републике Црне Горе могла је својом одлуком привремено забранити 

отуђење имовине физичких и правиих лица која ће бихи предмет разграннчења 
односа између држава насталнх отцепљењем од бивше СФРЈ и Савезне Репуб- 
лнке Југославије

Из образложења:

Савезни усгавни суд није прихватио иницијативу за покретање поступка за 
оцењивање уставности Одлуке о забрани промета одређених непокретности на 
територији СР Црне Горе ("Службени лист СРЦГ" -  поверљиво гласило, бр. 1/ 
91 и 4/91), коју је донела Влада Републике Црне Горе.

Одредбом члана 75. Устава СРЈ утврђено је да се законом може 
ограничавати располагање делом средстава правних и физичких лида за време 
ратног стања, непосредне ратне опасности или ванредног стања, док такво стање 
траје, или утврђивати посебан начин њиховог коришћења.

Одлуком о забрани промета одређених непокретности донета је на основу 
Амандмана CXTV за Устав Републике Црне Горе, којим је утврђено да кад се 
актима шш радњама органа федерације или друге репубике, противно правима и 
дужностнма која Република Црна Гора има по Уставу СФРЈ, нарушава равно- 
правност Републике Црне Горе или на други начин угрожавају њени интереси, 
надлежнн републички органи доносе акте ради запггите интереса Републике 
Црне Горе.

Оспорена одлука садржи привремену забрану отуђења имовине физичких и 
правних лида која he бити предмет разграничења односа између држава наста- 
лих отцеплзењем од бивше СФРЈ и Савезне Републике Југославије, а не уређује 
оптттти правни режим на непокретностима, нити утврђује мере ограничења из 
члана 75. Усгава СРЈ.

(Решење Савесног устсавног суда У 52/94 од 12.10.1994.)



Пословии простор 

Коришћеље пословиог простора

Град Београд урсђује и обезбеђује једипствене услове за коришћње 
пословиог просгора на подручју града Београда

Из образложења:

Одредбом члана 11. тачка 6. Статута града Београда. одређено је да град, у 
складу са Уставом и законом, уређује и обезбеђује јединствене услове за 
коришћење пословног простора.

Уставни суд је утврдио да је оспорена одредба Статута у суштини преузета 
одредба члана 113. став 1. тачка 3. Устава према коме општина, у сладу са 
законом, уређује и обезбеђује коришћење пословног простора. Иста одредба 
садржана је и у члану 22. став 1. тачка 3. Закона о територијалној организацији 
Републнке Србије и локалној самоуправи ("Службенн гласник PC", бр. 47/91,79/ 
92 и 82/92). На овај начин уређивање коришћења пословног простора сврстано је 
у послове локалне самоуправе, који су у надлежности општине, односно града 
Београда на основу члана 118. Управе.

Овлашћење опптгине, односно града да статутом уређује коришћење 
пословног простора не значи преношење законодавне надлежносги на оппггину, 
јер се коришћење пословног простора може уређивати на нивоу локалне самоу- 
праве само у складу са законом.

Исто ограничење садржано је и у оспореној одредби Статута, према којој 
град, у складу са Уставом и законом уређује коришћење пословног простора. 
Наведена одредба Статута предвидела је чак мањи обим овлашћења од проп- 
исаног Уставом, јер је утврдила да град уређује и обезбеђује само јединствене 
услове за коришћење пословног просгора без навсфења о чијем је простору реч. 
Стога је Уставни суд оценио да нема основа за утврђивање неуставности и неза- 
конитости оспорене одредбе Статута.

(Одлука Уставног суда Републике Србије У 195/94 од 9.03.1995.)

Овлашћење скупштине града

Скупштина града Београда нема овлашћеље да својом одлуком прописује 
обавезе и начин поступања у погледу уплате јавних прихода од издавања 
пословннх простора у закуп

Из образложења:

Оспореном одлуком члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама



("Службени лист града Београда", бр. 16/93) прописана је обавеза предузећа 
којима су општине, односно град пренеле лраво управљања пословним прос- 
тором да приход од издавања објеката у закуп уплате на рачун, односно партију 
која се у међувремену отвори.

Усгавни суд је оценио да је оспореном одредбом прекорачено уставно 
овлашћење скупштине града и то из следећих разлога:

Одредбом члана 113. став 12. тачка 6. Устава утврђено је да општина 
извршава законе, друге прописе и оппгге акте Републике чије је извршавање 
поверено општини.

Како је одредбом члана 89. тачка 1. Закона о јавним приходима и јавним 
расходима ("Службенн гласник PC", бр. 76/91,18/93.37/93,67/93 и 45/94) утврђено 
да министар финансија доноси ближе прописе о начину вођења евиденције о 
наплати прихода и њиховој уплати у корист буџета, финансијских планова, орга- 
низације социјалног осигурања, буџетских фондова и посебних рачуна, а Наред- 
бом о уплаћивању одређених прихода буџета Републике, оттттттина и града, 
буџетских фондова и организација обавезног социјалног осигурања ("Службени 
гласник PC", бр. 79/91 и др.) су прописани рачуни на које се уплаћују приходи од 
давања у закуп објеката општине и града, односно града Београда, то Скупштина 
града Београда није имала овлашћење да својом Одлуком пропнсује обавезе и 
начин поступања у погледу уплате односно јавних прихода, што је у овом случају 
учињено одредбом члана 5. оспорене одлуке. Из тогразлога Уставни судјеутвр- 
дио несагласност оспорене одредбе са Уставом.

(Одлука Уставног суда Републике Србије У 253/93 од 16.03.1995.)

Банке и друге фииаисијске оргаиизације

Пословање штедно-кредитннх задурга

Није у складу са Уставом одредба закона којом је прописано да штедно- 
кредитна задруга може имати филнјале, експозитуре и друге организацноне 
делове само на територији, односно у седншту или пребивалишту њених 
оснивача.

Из образложења:

Оспореном одлуком члана 74. Закона о банкама и другим финансијским 
организацијама ("Службени лист СРЈ", бр. 32/93) прописано је да иггедно-кред- 
итна задруга може имати филијале, експозитуре и друге организационе делове, 
који немају својство правног лица и да пггедно-кредитна задруга може имати 
организационе делове само на територији, односно у седишту или пребивалипггу 
њених чланова.



По одредби члана 13. став 1. Устава СРЈ. СР Југославија је једцнствено 
прпвредно подручје и има јединствено тржидгге. Значење те одредбе Устава СРЈ 
састоји се у праву свакога ко се бави одређеном делатношћу или услугама, да 
своју делатност обавља на јединсгвеном привредном подручју и на јединственом 
тржииггу СР Југославије. To право не може бити ограничено одредбама савезног 
закона којпм се уређује обављање одређене делатности. Право на обављање 
делатности на једпнственом привредном подручју и јединственом тржипггу не 
може битп огранпчено на део тог подручја. С обзнром на то да оспорена одредба 
члана 74. наведеног закона, пословање штедно-кредитнпх задруга ограничава на 
одређено подручје, Савезни уставни суд сматра да та одредба наведеног савезног 
закона није сагласна са Уставом СР Југославије.

(Одлука Савезног уставног суда У 123/93 од 17.11.1994)

Осинвање штедно-кредитпих задруга
Као један од услова за осниваље штедно-кредитинх задруга савезним 

законом се могло одредитн да оснивачи обсзбсде новчаии дсо оснивачког капи- 
тала у одређеном износу.

Из образложења:

Оспореном одредбом члана 72. Закона о банкама и другим финансијским 
организацијама ("Службенн лист СРЈ", бр. 32/93) прописано је да се штедно- 
кредитна задруга може основати ако оснивачи обезбеде новчани део оснивачког 
капитала који не може бити мањи од 50.000 УСА долара у динарској проткв- 
вредности, по курсу на дан уплате тих средстава.

Полазећи од одредаба члана 69. став 1. и члана 74. Устава СРЈ, Савезни 
уставни суд сматра да се зајемчена слобода рада и привређивања остварује у 
складу са савезним законом. Такво определ>ење проистиче из одредбе члана 77. 
тач. 2. Устава СРЈ. по којој СР Југославија доноси и извршава савезне законе у 
области јединственог тржишта, правног положаја предузећа и других привред- 
них субјеката, монетарног, банкарског. девизног ситема и основа пореског 
система. Слобода рада и прквређивања и слобода организовања за обављање 
делатности или услуга, зајемчене Уставом СРЈ. остварују се у складу са условима 
прописаннм савезним законом за обављање поједине делатности или услуга. По 
схватању Савезног уставног суда, обављање рада и привређивања у складу са 
условима прописаним савезним законом значи и право савезног законодавца да 
прописује услове под којима се могу оснивати одређене организације за 
обављање привредне, финансијске и друге делатности. Дакле, савезним законом 
могу бити прописанн и услови под којима се могу основати иггедно-кредитне 
задруге, као организације које се баве пословањем у области банкарског 
система. Стога се савезним законом могло прописати и то да је оснивање тих 
организација условљено обезбеђењем одређеног оснивачког капитала као јем-



ства за успешно пословање тнх организација, као и за поштовање финансијске 
дисциплине. Прописујућл обавезу обезбеђења оснивачног капитала за оснивање 
штедно-кредитних задруга, законодавац, у складу са утврђеном политиком коју 
води у тој области, слободно одређује и износ оснивачког капитала неопходног 
за оснивање наведених финансијских организација. Одређивање внсине тога 
износа ствар је, дакле, слободне оцене законодавца. Отуда, висина оснивачког 
капитала за оснивање птгедно-кредитних задруга коју пропише савезни закон не 
значи, по оцени Савезног уставног суда, повреду слободе рада и привређивања, 
слободе организовања за обављање делатности или услуга, или повреду других 
слобода и права грађана, зајемчених Уставом СРЈ.

(Одлука Савезног уставног суда У 123/93 од 17.11.1994)

Усклађивање пословања финансијских оргаиизација са законом
Закопом се могла проплсати обавеза за фииансијске организације, које су 

основане по ранијем закону, да у одређеиом року усагласе своје пословање, 
организацнју н акте са новнм Законом о банкама и другим фннансијским орга- 
низацијама.

Из образложења:

Оспореним одредбама члана 84. ст. 3,4. и 5. Закона о банкама и другим фнн- 
ансијским организацијама ("Службени лист СРЈ", бр. 32/93) прописано је да су 
друге финансијске организације које су основане по раније важећем Закону о 
банкама и другим финансијским организацијама дужне да усагласе своје 
пословање, организадију и акте са одредбама овог закона и да обезбеде 
оснивачки капитал најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу 
овог закона, а уколико тако не поступе престају са радом.

Одредбом члана 77. став 1. тачка 2. Устава СРЈ утврђено је да СР Југославија 
преко својих органа, доноси и извршава савезне законе, друге прописе и оппгге 
акте, а одредбама члана 114. став 1. утврђено је да је Народна банка Југославије 
самостална и јединствена емисиона установа монетарног система, одговорна за 
монетарну политкку, за стабилност валуте и фшансијску дисциплину и 
обављање других послова одређених законом.

Савезни уставни суд сматра да су оспореним одредбама наведеног савезног 
закона утврђенн услови које финансијске организације морају у одређеном року 
да испуне да би могле да наставе да обављају дозволзену делатност или да 
престану са радом ако те услове не испуне, ствар законодавне политике која је у 
овом случају у функдфи остваривања менетарне и банкарске политике. По 
оцени Савезног усгавног суда, оваквим уређивањем односа не доводе се грађани 
у неједнак положај нити се грађани онемогућавају да остваре своје право на јед— 
наку заштиту у законом утврђеном поступку, јер у случају да имају потраживање 
према финансијским организацијама, које су престале да раде, то своје



потражнвање могу под једнаким законским условима да остваре код редовног 
суда. Из тих разлога Савезни уставни суд је оценио да су оспорене одредбе 
наведеног савезног закона сагласне са Уставом СРЈ.

(Решење Савезног уставног суда У 22/94 од 25.05.1994)

Нема правног основа за утврђивање доспелости наплате награде за адвока- 
тске услуге адвокатском тарифом

Из образложења:

Чланом 1. Одлуке о измени тарифе о наградама и накнади трошкова за рад 
адвоката, коју је донео Управни одбор Адвокатске коморе Србкје, одређено је да 
се награда за адвокатске услуге обрачунава по тарифи која важи на дан 
испостављања обрачуна за извршене услуге. а да се награда за адвокатске услуге, 
као део трошкова судског поступка, обрачунава по тарифи која важи на дан 
доношења првостепене одлуке у смислу члана 189. Закона о облигационим 
односима.

Чланом 7. Закона о изменама и допунама Закона о адвокатури и служби 
правне помоћи ("Службени гласник СРС", бр. 1/88) одређено је да тарифу о 
наградама и накнади трошкова за рад адвоката утврђује Адвокатска комора 
Србије у складу са прописима којима се уређује друштвена контрола цена. На 
основу ове законске одредбе Адвокатска комора Србије је могла преко својег 
Управног одбора да врши измену наведене тарифе али не на начин наведен у 
члану 1. Одлуке. Наиме, попгго питање доспелости наплате награде за адвока- 
тске услуге није посебно уређено наведеним законом, доспелосг може бити 
предмет уговора између адвоката и његовог властодавца, а ако такав уговор не 
буде закључен онда доспелосг, сагласно члану 314. Закона о облигационим 
односима, настаје одмах по извршеној адвокатској услузи. Из ових разлога 
Одлуком није могло бити уређено питање доспелосги, јер је у питању однос 
облигационо-правног карактера за чије је уређивање према члану 72. сгав 1. 
тачка 4. Устава Републике Србије надлежна Република. Поред тога, одредбе 
члана 1. Одлуке имају повратно дејство јер се у случају када није уговорена 
доспелосг наплате за адвокатске услуге, тарифа која важи на дан испостављања 
обрачуна за извршене услуге, односно на дан доношења првостепене пресуде, 
примењује и на услуге адвоката доспеле на наплату пре ступања на снагу те 
тарифе, што није дозвсивено чланом 121. став 1. Устава Републике Србије.

(ОдлукаУставногсуда Републике 1У 5/95 "СлужбенигласникPC",бр. 31/95.)



Ставови мипистарства за рад Рспублике Србије

1. Радник је поднео захтев за пресганак радоог односа ради ост- 
вариваља права па породичпу пензију. Да ли је послодавац 
дужап да радннку испалатн отпремшшу и у којој внсини?

Општим колективним уговором ("Службени гласник PC", бр. 18/90, 10/92, 
34/94, 65/94 и 14/95), у члану 29. алннеја 2. прописано је да је послодавац дужан да 
обезбеди отпрелошну при престанку радног односа ради коршлћења права на 
пензију или прн престанку радног односа по сили закона због губитка радне 
способносги у висини троструког износа нето зараде коју би остварио за месец 
који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим игго исплаћена 
отпремнина не може бити нижа од троструке просечне нето зараде по раднику 
исплаћене код послодавца за месец који претходи месецу у којем се врпш 
исплата отпремнине.

Отпремнина се, према неведеним одредбама Општег колективног уговора, 
обезбеђује при престанку радног односа ради коришћења права на пензију. To 
значи да се отпремнина обезбеђује у свим случајевима престанка радног односа 
ради остваривања права на старосну, инвалидску или породичну пензију.

(Из Минисгарства за рад, борачка и соцжјална 
пнтања, бр. 01-00-59/95-02 од 14.6.1995. год.)

2. Појединачннм колективннм уговором нису прописани корек- 
тивпи критеријуми за утврђивање престанка потребе за радом



радника. На осиову којпх критсрпјума се може утврдити 
престаиак потрсбе за радом радника?

Престанак потребе за радом радника, у складу са одредбама члана 22. став 1. 
Закона о радннм односима ("Службени гласник РС",бр. 45/91, 18/92 и 34/94), 
може да утврди надлежни орган у предузећу у складу са програмом тех- 
нолошких. економских и организационих промена у предузећу и критеријума 
утврђених колективним уговором.

Одредбама члана 32. Општег колективног уговора ("Службени гласник 
PC", бр. 10/92, 34/94. 65/94 и 14/95). прописани су критеријуми на основу којих се 
утврђује престанак потребе за радом радника. Полазни, основни критеријум при 
предлагању и утврђпвању радника за чијим је радом престала потреба је 
успешност у раду. У случају када радници остварују једнаке резултате рада при- 
мениће се. као корективни, други критернјуми по следећем редоследу, и то: 
стручна спрема, радно искуство на том радном месту и стаж осигурања.

Када посебним, односно појединачним колективним уговором нису утврђени 
други корективни критеријуми, престанак потребе за радом радника утврђује се 
на основу извршеног рангнрања по свим критеријумима прописаним Опиггим 
колективним уговором.

(Из Министарства за рад, борачка и социјална 
гаггања. бр. 123-02-626/95-02 од 3.2.1995.год.)

3. У предузећу иије закључеи појединачни колективни уговор. 
Да лн се зараде могу исплаћивати на основу Правилника о 
зарадама?

На основу члана 46. Закона орадним односима ("Службени гласник PC", бр. 
45/91,18/92 и 34/94), радник има право на одговарајућу зараду у складу са колек- 
тивним уговором, односно законом. Према одредбама члана 121. став 2. Закона о 
радним односима, ако је предузеће општим актом уредило питања и односе за 
које је овим законом предвиђено да се уређују колективннм уговором, сматра се 
да су та питања и односи уређени на одговарајући начин.

Из наведених законских одредби произилази да предузеће које није 
закључило колективни уговор може права, обавезе и одговорности запослених 
из радног односа, пгго значи н право на одговарајућу зараду запослених, уредити 
општим актом који доноси надлежни орган у предузећу.

(Из Министарства за рад, борачка и социјална 
питања, бр. 110-00-151/95-02 од 1.6.1995. год.)



4  Радник ради у два предузећа (са непуним радним временом) и 
на тај начин остварује пуно радно време. Да ли у овом случају 
радник може да ради и до једне трећине пуног радног времена?

Радник који ради на радном месту за које је предвиђено радно време краће од 
пуног радног времена може да заснује радни однос у више предузећа и да на тај 
начин осгвари пуно радно време. За раднике који раде пуно радно време, 
предвиђена је могућност допунског рада -  највише до једне трећине радног вре- 
мена, под условима утврђеним овим законом.

To значи да и радник који ради са непуним радним временом у два предузећа 
и на тај начин осгварује пуно радно време, може, само под условима утврђеним у 
члану 13. Закона о радним односима ("Службени гласник PC', бр. 45/91.18/92 и 
34/94), да ради још у једном предузећу највише до једне трећине пуног радног 
времена.

(Из Министарства за рад. борачка и социјална 
питања, бр. 119-01-8/95-02 од 22.2.1995. год.)

5. Послодавац није исплатио зараде два месеца. Која су права 
запослених?

Према члану 6. Уредбе о зарадама за вр&ме примене санкција међународних 
организација ("Службени гласник PC", бр. 10/94,29/94,36/94 и 19/95), послодавац 
је дужан да запосленом исплати одговарајућу зараду у складу са колективним 
уговором, законина и другим прописом. Ако послодавац није у могућности да 
обезбеди исплату зараде, дужан је да запосленом исплати најмање гарантовану 
нето зараду.

У случају када послодавац није извршио ни исплату гарантоване нето зараде, 
запослени може поднети захтев инспекцији рада у чијој надлежности је вршење 
надзора над применом прописа о радним односима којима се утврђују права, 
обавезе и одговорности радника.

Такође, у овом случају, у складу са наведеном Уредбом о зарадама, посло- 
давцу који није у могућности да обезбеди средства за исплату гарантоване зараде, 
а претходно је свим запосленнма исплатио најмање две месечне гарантоване 
нето зараде у току календарске годнне, могу се одобрити недосгајућа средства из 
Фонда средстава за исплату најнижих зарада и накнада.

(Из Министарства за рад, борачка и социјална 
питања, бр. 112-01-82/95-02 од 12.7.1995. год.)

6. У деоничарском друштву запослени су на збору донели одлуку 
о разрешењу чланова управиог одбора и директора. Да ли је 
одлука закоиита?

На основу одредаба члана 125. Закона о предузећима ("Службени лист 
СФРЈ", бр. 77/88, 40/89 и 46/90), чланове управног одбора у деоничарском



друпггву бира и разрешава скупштина деоничара, а на основу одредаба члана 
127. овог закона, управни одбор, поред осталог, посгавља и разрешава дирек- 
тора.

Полазећн од неведеннх законских одредаба, запослени нису овлашћени да на 
збору донесу одлуку о разрешењу чланова управног одбора, односно директора. 
Тако донесена одлука смагра се да није донета у складу са законом.

(Из Министарства за рад, борачка и социјална 
пнтана. бр. 119-04-42/95-02 од 14.8.1995. год.)

7. Радница је напунила 60 година живота и 31 годину стажа осиг- 
урања. Да ли може да јој пресгане радпи однос без њене саглас- 
ности?

Одредбама члана 75. став 4. Закона о основним правима из радног односа 
("Службени лист СФРЈ", бр. 60/89 и 42/90), прописано је да раднику који наврши 
40 година стажа осигурања илн 65 година живота престаје радни однос без 
његове сагласности, ако пословодни орган, односно послодавац, у складу са 
условима утврђеним законом, општим актом или колективним уговором, не 
одлучи да радник може да остане у радном односу.

Радници која је наврпшла 31 годину стажа осигурања и 60 година живота, 
радни однос без њене сагласности, у смислу наведене одредбе закона, не може да 
пресгане док не наврши 65 година живота.

(Из Министарства за рад, борачка и социјална 
питања, бр. 131-04-3/95-02 од 30.1.1995. год.)

1. У којим случајевима отац детета може да користи 
породиљско одсуство?

Одредебама члана 55. ст. 1. и 2. Закона орадшм односима ("Службениглас- 
ник PC", бр. 45/91, 18/92 и 34/94), прописано је између осталог, да отац детета 
може да користи породил>ско одсуство у случају кад мајка напусти дете, ако умре 
или ако је из других оправданих разлога спречена да користи то право 
(издржавање казне затвора, тешка болест и др.).

Из наведених одредаба Закона произилази да отац детета може да користи 
породиљско одсуство у случајевима утврђеним Законом, као и у случају када је 
мајка из других оправданих разлога спречена да користи то право. To значи, да у 
захтеву за остваривање права на породиљско одсуство треба навести разлоге 
због којих је мајка у немогућносги да користи породиљско одсуство чија се 
оправданосг у сваком конкретном случају оцењује.



2. Да ли посгоји могућност заснивања радног одпоса са корисни- 
ком инвалидске пензије?

Право на инвалидску пензију по утврђивању инвалидности I категорије на 
начин прописан Законом о пензијском и инвалидском осигурању може да ост- 
вари осигураник код кога посгоји губитак радне способности. Губитак радне 
способности, према прописима о пензијском и инвалидском осигурању постоји 
ако се ухврди потпуна и трајна неспособност за обављање свог или другог одго- 
варајућег посла, као и када се преквалификацијом или доквалификацијом не 
може да изврши оспособљавање ра рад.

Како је за заснивање радног односа, према прописима о радним односима, 
општа здравствена способност општи услов за заснивање радног односа, то лице 
које је остварило право на инвалидску пензију по основу утврђене прве категор- 
ије инвалидности не испуњава услов у погледу опште здравствене способносги за 
заснивање радног односа.

(Из Министарства за рад, борачка и социјална 
питања бр. 111-00-4/94-02 од 14.03.1994. год.)

3. Да ли раднику који је проглашен "технолошким вишком" 
може престати радни однос за време примене сапкција међунар- 
одпнх организација?

Раднику за чијим је радом престала потреба због технолошких, економских 
или организационих промена у предузећу на начин и по поступку утврђеним у 
члану 22. Закона оп радним односима ("Службени гласник PC", бр. 45/91,18/92 и 
34/94), обезбеђује се једно од следећих права: заснивање радног односа у другом 
предузећу; стручно оспособљавање, доквалификација, преквалификација за рад 
у истом или другом предузећу; докуп пензијског сгажа ради остваривања права 
на старосну пензију; једнократна новчана накнада-отпремннна (чл. 24 -  28. 
Закона).

Раднику коме није могло да се обезбеди ни једно од напред наведених права, 
пресгаје радни однос ако му се обезбеди право на новчану накнаду, пензијско, 
инвалндско и здравствено осигурање у трајању од две године, ако се у међувре- 
мену не запосли или оствари право на пензију (члан 29. Закона).

Према томе и за време примене санкција међународних организација, рад- 
нику за чијим је радом престала пслреба, односно којн је утврђен као "тех- 
нолошки вишак", а коме није могло да се обезбеди ни једно од права утврђених 
Законом може, у складу са одредбама члана 29. Закона да престане радни однос.

(Из Министарства за рад, борачка и социјална 
питања бр. 118-00-135/94-02 од 15.11.1994. год.)



4  Која права има радник који ради са скраћеним радним вре- 
меном иа осиову старања о детету оболелом од дечје парализе?

Законом о радним односнма ("Службени гласник PC", бр. 45/91, 18/92 и 34/ 
94), одредбом члана 58. утврђено је да родитељ или старатељ, односно лице које 
се стара о особи оштећеној церебралном парализом, дечјом парализом, неком 
врстом плегаје или оболелој од мишићне дистрофије и осталих тепжих 
обољења, може на свој захтев да ради са скраћеним радним временом, али не 
краћим од половине пуног радног времена. За време рада са скраћеним радним 
временом, радник има право на одговарајућу зараду сразмерно времену 
проведеном на раду.

Време које је радник провео на раду са половином пуног радног времена у 
смислу члана 133. став 2. тачка 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, 
рачуна се у стаж осигурања.

Према наведеним одредбама закона. у стаж осигурања рачуна се све време 
проведено на раду са скраћеним радним временом на основу старања о оболелом 
детету.

(Из Министарства за рад, борачка и социјална 
питања бр. 112-01-79/94-02 од 18.08.1994.)

5. Радпик за чијим је радом престала потреба испуњава услове за 
остварпвање права на превремену пензију. Да ли у овом случају 
радник може да оствари право на отпремшшу у висшш од 20 
просечиих месечних зарада?

Према одредбама члана 28. став 1. Закона о радним односима ("Службени 
гласник PC", бр. 45/91,18/92 и 34/94), право на отпремнину може да оствари рад- 
ник за чијим је радом престала потреба, ако се са надлежним органом у 
предузећу споразуме да му се исплати отпремнина у висини утврђеној колек- 
тивним уговором, која не може да буде већа од 36 просечних мссечних зарада 
које је остварио у тромесечју пре остваривања права на отпремнину.

Остваривање права на отпремнину условљено је употребом добијених сред- 
става на име отпремнине за остваривање права на рад (оснивање приватног 
предузећа, радње, улагање у друга предузећа и др.). Право на отпремнину, у 
смислу наведене законске одредбе, може да оствари и радник који испуњава 
услове за осгваривање права на превремену пензију.

Висина отпремнине утврђује се колективним уговором. Законом је проп- 
исана само горња граница отаремнине (од 36 просечних месечних зарада).



6. У ком је року, радник коме мирује радни однос по основу 
избора на јавну функцију, дужан да се вратн на рад у предузеће?

Раднику, који је изабран, односно именован на функцију у државни орган или 
другу јавну функцију чије вршење захтева да привремено престане да ради у 
предузећу, за време одсуствовања са рада мирују права и обавезе које се стичу на 
раду и по основу рада, осим права и обавеза за које је законом, односно колек- 
тивним уговором друкчије одређено (члан 45. сгав 1. тачка 3. Закона о радним 
односима).

Радник који је, у складу са наведеним одредбама остварио право на 
мировање радног односа, у року од 30 дана од престанка функдије, има право да 
се врати на рад.

Ако се радник у року од 30 дана од дана престанка функције не врати на рад, 
може се сматрати да истеком тог рока то право и не може да оствари.

(Из Министарства за рад, борачка и социјална 
питања бр. 120-00-184/95-02 од 13.06.1995.)

7. Који орган у предузећу утврђује распоред радног времена и да 
ли радинк који ради са скраћеним радиим временом има право 
на одмор у току рада?

Законом о радним односима ("Службени гласник PC", бр. 45/91,18/92 и 34/ 
94) у члану 30. став 1. утврђено је да радно време радника износи 40 часова у рад- 
ној недељи (пуно радно време). Распоред, почетак и завршетак радног времена 
утврђује се у складу са колективним уговором (члан 37. став 1. Закона), а посло- 
водни орган, на основу члана 106. став 1. тачка 14. доноси одлуку о распореду, 
почетку и завршетку радног времена.

Према томе, распоред радног времена у оквиру 40-часовне радне недеље у 
складу са колективннм уговором утврђује пословодни орган. Распоредом радног 
времена може се утврдити петодневна или шестодневна радна недеља.

Право радника на одмор у току рада, дневни и недељнн одмор утврђено је 
одредбама члана 38. Закона. Право на одмор у току рада у трајању од 30 минута 
има радник који ради са пуним радним временом, као и радник који ради најмање 
са половином радног времена.

(Из Минисгарства за рад, борачка и социјална 
питања, бр. 120-02-26/94-02 од 17.06.1994.).

Да ли подносилац захтева за покретање дисциплинског пос- 
тупка, који је у конкретном случају пословодни орган, нма 
активну легитимацију да покреие посгупак пред судом?

Одредбама члана 76. Закона о радним односима ("Службени гласник PC", 
бр. 45/91, 18/92 и 34/94), прописано је да против одлуке дисциплинског органа



донесене у другом степену, радник може покренути поступак пред надлежним 
судом, у року од 15 дана од дана достављања другостепене одлуке.

Ако надлежни другостепени орган не донесе одлуку о приговору у року од 30 
дана, може се покренути поступак пред надлежним судом у року од 15 дана, по 
истеку рока у коме је другостепени орган био дужан да донесе одлуку о приго- 
вору.

Из наведених законских одредаба произилази да, против одлуке дисциплин- 
ског органа донесене у другом степену, радник може покренути поступак пред 
надлежним судом у прописаном року.

Према томе, подносилац захтева у конкретном случају пословодни орган, 
нема активну легитимацију да против одлуке дисциплинског органа донесене у 
другом степену, покрене поступак пред надлежним судом.

(Мишљење Министра за рад, борачка и социјална 
питања Републике Србије бр. 116.04.18/94 од
5.12.1994. год.)

Првосгепеном одлуком дисцишшнске комисцје раднику је 
изречена мера престанка радног односа. За доношеље одлуке 
другостепене комисије, у конкретном случају, потребно је пет 
гласова, а од тога је гласачо три делегата за, а два против. Да ли 
је донета одлука?

Одредбама члана 75. став 1. Закона о радним односима ("Службени гласник 
PC", бр. 45/91, и 18/92) прописано је да против одлуке првостепеног дисциплин- 
ског органа, радник, односно подносилац захтева за утврђивање одговоркости 
радника може изјавити приговор органу управљања, односно комисији утврђеној 
колективним уговором, у року од осам дана од дана достављања одлуке.

Начин и поступак доношења одлуке утврђен је општим актом предузећа:
Имајући у виду да је у конкретном случају за доношење одлуке другостепене 

дисциплинске комисије потребно пет гласова а од тога је гласало три делегата за, 
а два против, у том случају није донета одлука с обзиром да није добијен потре- 
бан број гласова за доношење одлуке.

Према томе, сагласно одредбама члана 76. став 3. Закона о радним односима 
раднику не може да престане радни однос, ,ако надлежни другостепени орган не 
донесе одлуку о приговору против првостепене одлуке којом се изриче мера 
пресганка радног односа, односно таква првостепена одлука не сматра се 
коначном.

С обзиром да одлука није донета из rope наведених разлога, потребно је на 
новој седниди онако како је предвиђено актом предузећа поново обавити гла- 
сање, како би одлучили о приговору радника уложеног на првостепену одлуку 
којим му је изречена мера престанка радног односа.



Против радника је покренут дисциплнпски поступак. Да лн 
привремена неспособност за рад заусгавл>а време вођења днс- 
циплинског поступка?

Одредбама члана 77. Закона о радним односима ("Службени гласник PC", 
бр. 45/91 и 18/92), прописано је да покретање дисциплинског поступка застарева 
за три месеца од дана сазнања за повреду радне обавезе и за учиниоца, односно у 
року од 6 месеци од дана када је повреда учињена.

Ако повреда радне обавезе садржи обележја кривичног дела, покретање 
дисциплинског поступка застарева протеком 6 месеци, од дана сазнања за пов- 
реду радне обавезе и за учиниоца.

Всфење дисциплинског поступка застарева протеком 6 месеци од дана 
сазнања за повреду радне обавезе и учиниоца, односно протеком једне године од 
дана када је повреда учињена (апсолутни рок застарелости).

Из наведних законских одредби произилази да до истека рока (апсолутна 
застарелост) треба да се покрене поступак, утврди одговорносг радника и донесе 
коначна одлука.

Према томе, околност што је радник био привремено неспособан за рад, не 
зауставља време за вођење дисциплинског поступка, па стога ако је протекао 
рок утврђен у члану 77. Закона, против радника не може да се води дисциплински 
поступак.

(Мишљење Министарства за рад, борачка и соцн- 
јална питања бр. 116-05-7/94 од 14.04.1994. год.)

Да ли радпици којн иемају потребну школску спрему могу да 
осгану на радном месту за које имају признату радну способ- 
ност?

Радници који имају признату радну способност, стечену радом, не могу да 
остану на радном месту за које имају признату радну способност, а немају 
потребну школску спрему. Такви радници морају бити распоређени на друго 
радно место које одговара њиховој стручној спреми, сагласно члану 18. став 2. 
Закона орадним односима ("Службени гласник PC", бр. 45/91,18/92 и 34/94).

(Мишљење Министарства за рад, борачка и соцп- 
јална питања Републике Србије бр. 112-01-99/95 од
17.07.1995. год.)

Да лн се закашњавање на посао сматра тежом повредом радне 
обавезе?

Радник приликом заснивања радног односа преузима радне обавезе у сладу 
са законом.

Неизвршавање и несавесно, неблаговремено и немарно извршавање радних 
обавеза и других обавеза представља тежу повреду радне обавезе, за коју се



нзриче дисциплинска мера престанка радног односа (члан 67. став 1. тачка 2. 
Закона о радним односима).

Колективним уговором ближе се утврђују околности и услови под којима he 
се повреде наведене у ставу 1. овог члана сматрати тежом повредом радне 
обавезе за коју се изриче мера престанка радног односа у складу са природом 
делатности, односно природом посла који врши поједини радник.

Колективним уговором. утврђује се повреда радне обавезе, као околности и 
условн под којима се те повреде могу сматрати тежом повредом радне обавезе. 
To практично значн. да ли ће се закашњавање на посао сматрати тежом повре- 
дом радне обавезе и под којим условима утврђује се колективним уговором у 
предузећу.

(Мишљење Министра за рад. борачка и социјална 
питања Републике Србије бр. 101.00.26/95 од
24.03.1995. год.)

Да ли се радник -  инвалид може распоредити на свако радно 
место?

Чланом 62. Закона о радним односима утврђено је да радник -  инвалид има 
право на распоређивање на радно место према преосталој радној способносги, 
право на преквалификацију или доквалификацију, право на распоређивање на 
радно место за које је оспособљен, као и право на одговарајуће новчане накнаде 
у вези са коришћењем тих права, у складу са прописима о пензијском и инвалид- 
ском осигурању.

Одредбама члана 41. Закона о пензијском и инвалидском осигурању проп- 
исано је да се другим одговарајућим послом осигураника сматра посао кога је 
према стручној спреми и преосталој радној способности способан да ради 
одређено радно време, са радним напором, који не погоршава његово 
здравствено стање, односно стање инвалидности.

Према томе, радник инвалнд са преосталом радном способношћу се 
распоређује на другн одговарајући посао сагласно решењу фонда пензијског и 
инвалидског осигурања.

(Мишљење Министра за рад. борачка и социјална 
питања Републике Србије, бр. 155-00-2/93 од
022.04.1993. год.)

Какав је статус директора предузећа, који по протеку времена 
на које је изабран, не буде поново биран, односно који је 
разрешеи пре истека времена на које је изабран?

Одредбама члана 13. Закона о основним правима из радног односа 
("Службени гласник PC", бр. 60/89 и 42/90), прописано је да послодаводни орган 
који по протеку времена на које је изабран, не буде поново биран, односно који 
буде разрешен пре истека времена на које је изабран распоређује се на друго



радно место које одговара његовом степену стручне спреме одређене врсте зан- 
имања, знања и способностима.

Сходно наведеном произилази да директор предузећа, који по протеку вре- 
мена на које је изабран, не буде поново биран распоређује се на друго радно 
место које одговара његовом степену стручне спреме одређене врсте занимања, 
знању и способносгима....

(Мишљење Министра за рад, борачка и социјална 
питања Републике Србије бр. 120-01-152/95 од
26.06.1995. год.)

Радник је примљен на одређепо време, ради замене привремено 
одсутног радиика, коме је престао радии однос због одласка у 
пеизију. Да ли радник којн је засновао радни однос на одређено 
време, аутоматски заснива радпи однос на неодређено време?

Одредбама члана 10. став 3. Закона о радним односима ("Службени гласник 
PC", бр. 45/91 и 18/92). прописано је да радник који је засновао радни оснос на 
одређено време, заснива радни однос на неодређено време, ако раднику кога је 
замењивао престане радни однос шш када привремено повећани обим рада 
посгаје трајан.

Према томе, радник који је засновао радни однос на одређено време ради 
замене привремено одсутног радника, заснива радни однос на неодређено време. 
с обзиром да је радшжу кога је замењивао престао радни однос, због одласка у 
пензију.

(Из Министарства за рад. борачка и социјална 
гаггања Републике Србије, бр. 117-00-897/92 од 
16.10.1992.год.)

Радпица је засновала радни одиос на одређено време по основу 
привремено повећаног обима рада, Да лп има сва права, обавезе 
и одговорностн као и радпик којп је примљен на неодређено 
време посебно у односу на заштиту права радннка?

Одредбама члана 10. став 5. Закона о радним односима ("Службени гласник 
PC", бр. 45/91,18/92 и 34/94), прописано је да радник који је засновао радни однос 
на одређено време, има сва права, обавезе и одговорности као и радник који је 
засновао радни однос на неодређено време.

Раднику се у писменом облику доставља свака одлука о остваривању права, 
обавеза и одговорности, са поуком о правном леку (чл. 94 Закона).

Радник који није задовољан одлуком надлежног органа може у року од 15 
дана од дана уручења одлуке, да поднесе приговор другостепеном органу 
утврђеном колектнвним уговором, ако овим законом није предвиђен краћж рок.

Према томе, радннк који је примљен на одређено време по основу привре- 
меног повећаног обима рада, има сва права, обавезе и одговорности као и радник



који је засновао радни однос на неодређено време, па и права која су прописана у 
члану 92. до 98. Закона о радним односима.

(Из Министарства за рад, борачка и социјална 
питања Републике Србије, бр. 118-00-47/95-02 од
15.9.1995. год.)

Да ли се лице које се налази на редовиом школовању, сматра 
незапосленим лицем?

Законом о запошљавању и остваривању права незапослених лица 
("Службени гласнпк PC", бр. 22/92, 73/92, 82/92, 67/93 и 34/94), у у члану 3. став 5. 
прописано је да се незапосленим лицима (лице које није у радном односу, нити је 
на други начин остварило право на рад, а уведено је у прописану евиденцију 
завода), не сматра ученик, односно студент којн се налази на редовном 
школовању.

Одредбама члана 8. сгав 1. тачка 3. Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању ("Службени гласник PC ', бр. 27/92 и 82/92), прописано да осигураници 
запослени су: лида која у складу са прописима о радним односима, обављају пов- 
ремене или привремене послове, осим пензионисаних лида, ученика и студената 
који се налазе на редовном школовању, ако нису осигурани по другом основу. 
Према томе, лица која се налазе на редовном школовању не сматрају се незапос- 
леним лицима и као таква не могу да остваре право на рад (заснују радни однос), 
док се налазе на редовном школовању.

(Из Министарства за рад, борачка и социјална 
питања Републике Србије, бр. 112-01-93/95 од
8.9.1995. год.)

Радник је засновао радни однос без јавног оглашаваи>а до 90 
радпих дана. Радник је замењивао привремсно одсутног радника. 
Да ли посгоји могућност прерастања радног односа на нео- 
дређено време?

Одредбама члана 11. Закона о радним односима ("Службени гласник PC", 
бр. 45/91 и 18/92), прописани су случајеви када радник може да заснује радни 
однос без јавног оглашавања.

У тачки 8. утврђено је радни однос на одређено време али не дуже од 90 рад- 
них дана, може да заснује, када је у питању оправдана хитност да радник пгго пре 
ступи на рад, без спровођења поступка јавног оглашавања.

По истеку од 90 радних дана, радни однос мора да се раскине, без обзира да 
ли још увек траје потреба за радом радника на одређено време. Овако заснован 
радни однос не може да прерасте у радни однос на неодређено време ни у случају 
да замењиваном раднику престане радни однос, јер се одредбе члана 10. став 3.



Закона о радним односима, примењују само када је радник засновао радни однос 
на одређено време на основу јавног огласа.

(Из Министарства за рад, борачка и социјална 
питања Републике Србије, бр. 112-03-65/93 од
17.6.1993. год.)

Да ли се прнправпик који је примљен иа одређепо време, може 
распорсдити на упражљсно радно место на пеодређено време?

Одредбама члана 16. став 2. Закона о радним односима ("Службени гласник 
PC", бр. 45/91,18/92 и 34/94), прописано је да радни однос са приправником може 
да се заснује на неодређено време и одређено време под условима и на начин 
утврђен у члану 7. до 9. овог закона.

Општим актом утврђују се радна места на којима радник заснива радни 
однос у својству приправника и дужина трајања пршравничког стажа који не 
може да буде дужи од годину дана, ако законом није другчије одређено.

Чланом 87. Закона уређено је да, раднику може да престане радни однос без 
његове сагласности, ако је засновао радни однос у својству приправника на 
одређено време у смислу члана 16. овог закона.

Према томе, након истека приправничког стажа и полагања стручног испита 
за приправника, предузеће може приправника да распореди на упражњено радно 
место, на неодређено време.

(Из Министарства за рад. борачка и социјална 
питања Републике Србије, бр. 112-02-107/95 од
8.9.1995. год.)

Да ли радпику коме је одређеи притвор који траје дуже од шест 
месеци, може престати радпи одпос и да ли предузеће може 
престати са исплатом накпаде зараде због нсажурног 
рефундирања средстава од страие оргаиа који је одредио 
притвор?

Одредбом члана 89. тачка 3. Закона орадним односима ("Службени гласник 
PC", бр. 45/91, 18/92 и 34/94), прописано је да раднику престаје радни однос по 
сшш закона даном ступања на издржавање казне затвора, ако због ове казне 
мора бити одсутан са рада дуже од шесг месеци.

У питању је дакле престанак радног односа по сили Закона, и то даном сту- 
пања на издржавање казне затвора у трајању од шест месеци.

Радник коме је одређен притвор, удаљује се са рада од првог дана притвора, 
док притвор траје (чл. 80 Закона).

Накнада зараде за време привременог удаљења радника коме је одређен 
притвор, изплаћује се на терет органа који је наредио прптвор. Према томе, рад- 
ник коме је одређен притвор, удаљује се са рада и прима накнаду зараде у висини 
утврђеној колективним уговором од првог дана притвора, док притвор траје.



Раднику који се налази у притовору дуже од шест месеци не може престати 
радни однос.

Предузеће не може престати са исплатом накнаде зараде раднику коме 
прнтвор траје дуже од шест месеци. као и због неажурног и неблаговременог 
рефундирања средстава од стране органа којн је одредио притвор, односно на 
чијн терет пада нсплата накнаде.

(Из Министарства за рад, борачка и социјална 
питања Републике Србије. бр. 11-00-55/95-02 од
20.9.1995. год.)

Радница се начази на породиљском одсуству од 1994. године. Да 
ли у 1996. ГОД1ШИ »ма право да искорнсти годишњи одмор за 
1994. и 1995. годииу?

Одредбом члана 39. став 4. Закона о радним односима ("Службени гласник 
PC", бр. 45/91, 18/92 и 34/94), прописано је да радник који због одсуствовања са 
рада, у смислу прописа о здравственом осигурању није могао да искористи 
годшпњи одмор у току календарске године, има право да тај одмор искористи до 
30. јуна наредне године.

Према томе, радница која није могла да искористи годишњи одмор (у току 
календарске године, била је на породиљском одсуству) има право да искористи 
годишњи одмор за 1995. годину до 30. јуна 1996. године. Годишњи одмор за 1994. 
годину, радннца која је била на породиљском одсусгву, нема право да користн у 
1996. години.

(Из Министарства за рад, борачка и социјална 
питања Републике Србије, бр. 131-04-68/94 од
22.9.1994. год.)












