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О ДЕЈ1У ПРОФЕСОРА ДР ВЛАДИМИРА-ВЛАДЕ
ЈОВАНОВИЋА

"Нема широког пупш у науку. 
Само они који се не плаше пен- 
трања по њеним стрмим лити- 
цама, имају изгледа да се успну 
до светлих висова сазнања 

(Маркс)

Србија - земља чуда, међу многим корифејима своје правне мисли, однегов- 
ала је и проф. др Владимира - Владу Јовановића, коме посвећујемо Четврти сус- 
рет правника у привреди СР Југославије у самом њеном срцу - Врњачкој Бањи.

Животни времеплов проф. Јовановића толико је богат да га је теппсо сажети 
за ове потребе. Нека овим поводом буде поменуто најважније. Рођен је у Белој 
Цркви 1923. године. Правни факултет завршио је у Београду 1950. године, где је 
и докторирао 1955. године са тезом "Право осигуравача према трећем одговор- 
ном лицу". Године 1956. сгекао је диплому Европског Универзитетског центра у 
Нансију. Универзитетску каријеру, бриљантну и метеорску, градио је на 
Правном факултету у Београду: за доцента је биран у години докторирања, за 
ванредног професора 1960, а за редовног професора 1966. године.

Професионални времеплов проф. Јовановића тешко да је сместив у оквире 
једног људског, просечног, века: декан Правног факултета у Београду, дуго- 
годишњи директор Института за упоредно право у Београду (15 година), пре- 
давач по позиву на бројним европским и светским универзитетима: Париз, 
Каиро, Александрија, Стразбур, Лисабон. Учесник и референт на бројним



међународним конференцијама правника: француско-југословенски правнички 
дани, швајцарско-југословенски и немачко-југословенски правнички дани. 
Својим рефератт^а учествовао је на Међународним конгресима за упоредно 
право у Будимпенгги, Мелбурну, Сиднеју и Бразилу. Руководилац бројних 
научноистраживачких пројеката за Републичку заједнипу науке. Ту су и бројна 
професионална задужења обављана са необичним жаром и дубоко утиснутим 
личним печатом: члан Савезног правног савета, председник Удружења правника 
у привреди Југославије, председник Избраног суда Привредне коморе Србије, 
председник Удружења за право осигурања Србије, арбитар Спољнотрговинске 
арбитраже при Привредној комори Југославије и арбитар многих ad hoc арби- 
тража, ментор бројних магистарских и докторских теза, рецензент бројних објав- 
љених књига и расправа, учесник у припреми Општих узанси за промет робе.

Научни профил проф. Јовановића изражен је кроз импозантан број радова 
(око 180) објављених у домаћим и страним правним часописима, као и у оквиру 
Коментара Закона о облигационим односима и Закона о основама система осиг- 
урања имовине и лица, Енциклопедије имовинског права и права удруженог рада 
и Економског лексикона. Од важнијих дела, поред објављене докторске рас- 
праве, нека буду поменута: Менично и чековно право (коауторски рад са проф. 
Бартошем и проф. Антонијевићем), Привредно право - привредне организације, 
Осигурање у привреди, Осигурана сума и накнада из осигурања код обавезног 
осигурања у саобраћају, Начело обештећења у осигурању, Право осигурања - 
општи део, Основна организација удруженог рада, Правно регулисање организа- 
ција удруженог рада (коауторски рад са проф. Царићем), Самоуправно право у 
правном систему СФРЈ (коауторски рад са проф. Кошутићем), Облици орга- 
низација удруженог рада, Осигурање извозних кредита, Предузећа и друштва 
према Закону о предузећима, Развој осигурања и положај осигуравајућих орга- 
низација у Југославији.

О научном доприносу проф. Јовановића могло би се много говорити. Нека 
нам буде дозвољено да овом приликом истакнемо два у сваком погледу незаоби- 
лазна научна утемељења. Прво, допринос науци и струци Права осигурања. 
Друго, допринос науци и струци Статусног привредног права (правни статус 
предузећа). У целовитој науци Привредног и Међународног привредног права, а 
посебно у области Права осигурања и Статусног привредног права, проф. 
Јовановић је испољио све одлике бриљантног правничког ума, врхунског 
правника комгтаративисге, врсног правног аналитичара и још бољег син- 
тетичара.

Искричавосг мисли, бистрина ума, елеганција правног израза, отменост и 
одмереност врхунског интелектуалца, комуникацијска отвореност, а уз све то 
урођена спонтаност и скромност - све су то одлике које су красиле људски и про- 
фесионални интелектум проф. Јовановића. Људи који су имали срећу да им се 
бар део професионалног и животног пута укршта са проф. Јовановићем, међу



које и.сам срећом спадам, миљеници су вечите животне голготе СРБИЈЕ 
ЗЕМЉЕ ЧУДА!

Посветом овог Сусрета правника у привреди проф. Јовановићу враћамо се 
његовим радовима и њиховим порукама. И не само да се враћамо и подсећамо, 
већ и учвршћујемо своја уверења, за која се и он целим својим интелектом зала- 
гао, да концепт МЕШОВИТЕ ТРЖИШНЕ ПРИВРЕДЕ са снажним елементима 
социјалне и рационалне економије, одговара најбоље локалном колориту, истор- 
ијском следу, правној сигурности, социјалној утемељености, развојној усмер- 
еносги и конкурентносги.

То су били мотиви који су нас инспирисали да овај Сусрет правника у 
привреди Југославије организујемо у спомен на живот и дело професора 
Владимира Јовановића. Подсећање има увек у себи налог настављања! И овај 
Сусрет и ова Књига чине управо то!



.
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Проф. др Оскар Ковач 
Економски факултет у Београду

ПРИВРЕДНИ СИСТЕМ МЕШОВИТЕ, ОТВОРЕНЕ 
(И СОЦИЈАЛНЕ) ТРЖИШНЕ ЕКОНОМИЈЕ

У СР Југославији се и условима нељудских санкција Уједињених нација чине 
напори да се изгради привредни систем мешовите, отворене и социјалне 
тржшпне економије. Управо је у току доношење неких, у том погледу, значајних 
закона.

Привредни систем у тржишној економији, функционално гледано, 
представља тржишне механизме алокације робе и фактора производње 
(ресурса), а у нормативном погледу се састоји из скупа закона и прописа са 
којима се обезбеђују услови за функционисање таквих механизама. Да би такав 
систем алокације ресурса добро функционисао, мора да садржи сасвим одређене 
делове (сегмента) и мора бити конзистентан.

Саставни делови тржишног привредног система су: предузећа у којима се (уз 
тврдо буџетско ограничење) обавља предузетничка функција; тржиште робе и 
услуга са правилима конкуренције, тржиште фактора производње - новца, капи- 
тала, девиза и рада, тржишне институције; и улога државе у облику економске, 
развојене и социјалне политике.

Отворена привреда има своја робна и факторска тржишта повезана са 
светским тржиштем; њена предузећа послују и у другим земљама, као што инос- 
трана предузећа послују у њој. У отвореној привреди алокација ресурса се врши 
(претежно) по критеријумима светског тржишта.

Мешовита привреда је преовлађујуће стање у већини земаља света. У њој 
коегзистирају и конкуришу предузећа у различитим облицима власништва, под 
равноправним и једнаким условима.



Социјална тржшина привреда је цивилизацијско достигнуће, али и економ- 
ска нужност. Тржишни механизми алокације ресурса не могу да функционишу у 
одређеним областима живота где постоје прихваћене скале друштвених вред- 
ности. Неповољне социјалне последице бескомпромисно економских решења 
захтевају корекције. У неким областима и добро функционисање економских 
субјеката захтева индустријску демократију.

1. ПРЕДУЗЕЋЕ, - КЉУЧНИ СУБЈЕКТ ПРИВРЕДНОГ СИСТЕМА

У привреди је много субјеката који доносе различите економске одлуке, 
почев од физичких лица купаца-потрошача, породичних домаћинстава, па до 
државе, али нову вредност стварају углавном само предузећа у којима се обавља 
предузетничка функција.

У предузећу се економске одлуке доносе у оквиру остваривања 
предузетничке функције која подразумева улагање средстава, комбиновање и 
употребу фактора производње са циљем да се произведе добит као разлика 
између тржишне вредности произведене робе и услуга и учињених утрошака.

Функција власника капитала уложеног у предузеће и предузетничка 
функција сгицале су се у једном лицу само у фази примитивног капитализма и 
задржале су се у том споју у данашњој ситној робној производњи.

Предузетничка функција се почела одвајати од фунције власника уложеног 
капитала крајем седамаестог века у Енглеској. Тада су се, наиме, појавила прва 
акционарска друшва.

Раздвајање предузетничке од власничке функције било је омогућено 
увођењем појма, односно института ограничене одговорности. Друштво са 
ограниченом одговорношћу (друштво капитала) у праву се сматра (вештачким, 
правним) лицем баш као и људско биће. Ово правно лице може да поседује 
земљиште и другу имовину, да склапа уговоре, да тужи и да буде тужено, да има 
рачун у банци на своје име, да позајмљује новац и да даје кредите и да унајмљује 
људе да раде за њега. Новац и имовина корпорације (корпус - тело, подсећање на 
сличност са физичким лицем) је својина корпорације а не чланова друштва (кор- 
порације), односно акционара. Дугови корпорације су њени дугови а не дугови 
акционара. Одговорност акционара за пословање корпорације простире се само 
до висине удела, односно акција сваког појединачног акционара и то у том 
смислу да корпорација лотттим пословањем може да изгуби тај капитал.

Корпорацијом неко мора да управља, то јест да у њено име и за њен рачун 
врши предузетничку функцију. Најмљени стручњаци за тај посао су директори 
корпорације (управни одбор) и оперативни директор. Они нису власници капи- 
тала предузећа, иако могу бити акционари.

Принцип корпорације, као лица одвојеног и различитог од других лица која 
су његови чланови и директори, је фундаментални принцип компанијског права 
(Морсе, 1987. стр. 3.). За ефнкасно функционисање корпорације је ирелевантно



да ли су власници њених акција физичка лица или правна лица, са капиталом у 
било коме облику својине (друга предузећа свих врста, банке, институционални 
инвеститори, држава). Корпорација је увек титулар своје укупне имовине и носи- 
лац својих обавеза. Акционари имају само право на деоници и из деонице (Станк- 
овић - Орлић, 1990. стр. 51.). Право на деоници је право њене продаје по 
тржишној цени. а право из деонице се своди на право учешћа у одлучивању у 
скупштинн акционара, права на дивиденду из добити (ако је има) и право на сраз- 
меран део остатка ликвидационе масе (по подмирењу поверилаца) у случају 
гашења или стечаја корпорације.

Овај концепт предузећа има своје објашњење и у економској професији. 
Предузеће се најбоље може схватити као окупљање различитих учесника који су 
неопходни за његово постојање и који сви деле његове резултате (запослени, 
потрошачи, улагачи капитала, повериоци и власници физичког окружења). 
Заједнички напор свих учесника даје производ предузећа. Ниједна група 
учесника није важнија од друге. Расподела резултата на поједине групе учесника 
зависи од њихових алтернативних могућности и релативне снаге унутар 
предузећа. У том оквиру власници удела или акција предузећа немају ништа 
повољнији третман од других учесника. Менаџмент предузећа то и признаје. Оно 
своју плаћену функцију схвата као улогу арбитра између различитих група 
учесника и алокатора ресурса на начин да се обезбеди континуелна егзистенција 
предузећа одговарајз^ћом расподелом пословног резултата (Puxty & Dodds, 1991. 
ss. 10-11.). Добитник нобелове награде за економију Ј.Е Meade предлаже облик 
предузећа које запослени оснивају ангажујући капитал и менаџемент (Ковач, 
1992. сс. 132.).

Теорија имовинских права (property rights theory) је основа горњег концепта 
савременог предузећа. Предузеће је скуп различитих власника ресурса 
(пословног простора, изнајмљене опреме, уложеног капитала, радне снаге, 
менаџерске функције и технологије). Сваки од носилаца ових права штити то 
своје право и очекује одређени приход од њега. Уместо слободне размене својих 
ресурса на тржишту, они се окупљају у предузећу као организацији у циљу сма- 
њења трансакционих трошкова. Размена ресурса путем тржишта није без 
трошкова; напротив у њих спада и заштита имовинских права од узурпације. 
Улазећи у предузеће, власници различитих ресурса избегавају трансакционе 
троппсве и деле заједнички пословни резултат (Barzel, 1991. сс. 2,45). Ова теорија 
изричито наглашава да је подела власништва на приватно и јавно са становишта 
фирме ирелевантна. За јавну својину трдити да је ничија, економски је бесмис- 
лено јер ствар која не припада никоме и нема вредност. Отуда је и бесмислено 
тврдити да ће преношење одређене имовине из јавног у приватно власништво 
повећати њену вредност. Све док коришћење имовине у јавном власништву 
подлеже ограничењима, као што је то обично и случај, нема основе за закључак 
да би имовинска права била боље заштићена у приватном власништву (исто, стр. 
71.).



Надамо се да је овим и наметнута идеолошка расправа о измишљеној мис- 
терији титулара друштвене својине у југословенским предузећима окончана. 
Друштвени капитал у пословном фонду друштвеног предузећа, као и у трајном 
капиталу друштва капитала у мешовитој својини је капитал предузећа као 
правног лида (не физичких лица у њему или неког изван њега) и у том својсгву 
остаје све док предузеће постоји (going concem). Ликвидацијом предузећа, евен- 
туални остатак друштвеног капитала, слично судбини имовине без физичког 
наследника, преноси се на републички фонд за развој као општи фонд 
друштвеног капитала.

Предлог Закона о предузећима који се налази у скупштинској процедури 
доста уважава ово становиште. У њему се друштвено предузеће сасвим логично 
третира као друпггво капитала, а друштвени капитал уложен у друштвена или 
мешовита предузећа (као и сваки други улог капитала) сматра се капиталом 
предузећа докле год оно постоји.

Сва предузећа, па и друпггва капитала имају одређени циљ, односно циљну 
функцију коју максимизирају под одређеним ограничењима. У општем облику, 
циљна фунција предузећа је добит. У пракси се овај циљ може апроксимирати и 
привидно другим циљевима као што су максимизирање тржишног удела 
предузећа или увећање вредности предузећа на дужи рок. Важно је само да 
привредни систем и економска политика у односу на предузећа делују полазећи 
од претпоставке да она максимизирају добит (профит) у односу на просечно 
ангажована средства. Да ли се предузећа понашају у складу са институционално 
тако дефинисаном циљном функцијом, сасвим је друго питање. Ако се систем и 
економска политика доследно примењују, предузећа са битно другачијом 
функцијом неће моћи да опсгану на тржишту.

Борба за опсатанак на тржшпту одређује доњу границу потребне ефикас- 
носги предузећа. Та граница се огледа у "тврдом буџетском ограничењу" коме је 
предузеће изложено. Оно значи да предузеће, у циљу постизања одређеног 
пословног резултата, не сме да утроши више ресурса него што ће бити вредност 
производње (робе или услуга) по ценама које му тржиште признаје. У супротном 
случају предузеће би производило губитке на чије покривање би убрзо утрошило 
свој капитал, постало несолвентно и отишло у ликвидацију или стечај.

Операционализацију тврдог буџетског ограничења у правним системима 
тржишних економија представљају поступци ликвидације и стечаја. За 
функционисање тврдог буџетског ограничења важно је да ове поступке, под 
одређеним условима, могу да покрену повериоци предузећа према којима оно не 
извршава о року своје уговорене финансијске обавезе. Повериоци имају право да 
захтевају поступак ликвидације предузећа да би из његове имовине наплатили 
своја потраживања. Уколико та имовина није довољна за исплату свих обавеза 
фирме према повериоцима, обавезно се покреће стечајни поступак.

Ликвидациони или сгечајни поступак не морају нужно да остваре гашење 
самог предузећа. Ти се поступци могу прекинути уколико дође до споразума



између кредитора и предузећа. Саме процедуре стечајних поступака у појединим 
земљама (чувенн одељак XI у САД) предвиђају многе начине заштите предузећа 
од беозобзирних поверилаца.

Нови енглески закон о инсолвентносги из 1986. године засновао је једну нову 
процедуру која омогујћава несолвентној или потецијално несолвентној 
компанији да постигне обавезујуће споразуме са својим повериоцима и избегне 
ликвидацију. Ако се при посгизању споразума (о начину извршавања обавеза 
дужника) попггује прописана процедура, споразум ће обавезивати и повериоце 
који се појединачно нису сложили са његовим текстом (Морсе, 1987. сгр. 659.). 
Годину дана раније у Енглеској је уведена и институција адмнистративне наредбе 
која је алтернатива ликвидацији. У случају да корпорација није у стању да плаћа 
своје дугове, суд може донети адшшистративну наредбу са циљем да се омогући 
(1) преживљавање корпорације или њеног дела у својству going concem-a; (2) 
постизање споразума са повериоцима; (3) повољнија продаја активе предузећа 
него што би било у поступку стечаја. У току трајања административне наредбе и 
деловања администратора којег је суд поставио, мирују сви захтеви за покретање 
ликвидационог или стечајног поступка (исто, стр. 691.).

Међутим, чак и ако се ликвидација или стечај заврше престанком предузећа, 
то нипошто не сме да се квалификује као поступак који производи економске 
или друштвене штете. Напротив, те штете су већ биле насгале због лошег 
пословања и губитака предузећа. Ликвидацијом или стечајем се од лошег 
газдовања спасавају преосгала средства која ће своју економску функцију нас- 
тавити у успешнијим предузећима, банкама или другим организацијама.

Мешовита тржишна привреда као окружење за предузеће има следеће 
импликације. На тржишту робе, услуга и фактора производње, у међусобној 
конкуренцији се налазе предузећа са трајним капиталом у различитим облицима 
својине. При томе су сва та предузећа равноправна и послују под једнаким услов- 
има. За правни промет је ирелевантно у ком облику својине је био капитал пре 
него што је уложен у трајни капитал фирме. У већини тржишних економија пос- 
тоји таква мешавина различитих својинских режима капитала уложеног у 
предузећа. Наравно, многа предузећа (и банке) су и појединачно гледано 
мешовита јер су улагачи у њихов трајни капитал уплатили средства из 
разлнчитих својинских извора. Ниједан аспект мешовите економије, како 
искуство развијених земаља показује, није сметња ефикасном привређивању, 
напротив.

Отворена привреда за рад предузећа значи изложеност конкуренцији не 
само увозне робе и услуга, него и конкуренцији пословања иносграних предузећа 
у домаћој привреди. Инострани капитал може да оснује сопствена предузећа или 
да купује уделе или акције у домаћим предузећима, банкама и другим финан- 
сијским организацијама. С друге стране, принцип отворене привреде намеће да и 
многа домаћа предузећа послују у иностранству не само извозом своје робе и 
услуга, него и оснивањем сопствених и зависних предузећа посредством којих се



снабдевање потребним утрошцима, као и пласман произода, глобализује. Кон- 
цепт отворене привреде захтева признавање националног третмана страних 
предузећа у домаћој привреди и либералан режим директних иностраних 
улагања, са склопљеним уговорима о гарантовању инвестиција и избегавању 
двоструког опорезивања.

Социјална тржишна привреда је категорија правног и економског система у 
већем броју развијених земаља. Она подразумева да у предузећу у коме 
различите групе власника ресурса сарађују у остваривању пословног резултата, 
сви на одређени начин учествују у доношењу најважнијих одлука. То се постиже 
индусгријском демократијом и учешћем запослених у акцијском капиталу, као и 
у добити предузећа.

2. ТРЖИШТЕ РОБЕ И УСЛУГА, ПРАВИЛА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Иако предузеће само по себи већ делом интернализује тржиште фактора 
производње у циљу избегавања трансакционих трошкова, оно не може да функ- 
ционише без тржишног окружења, односно тржишног механизма алокације 
ресурса за оне трансакције које није интернализовало.

Тржишни механизам алокације ресурса заправо јесте јединствено тржиште 
робе, услуга и фактора производње на које је свим субјектима гарантована сло- 
бода оснивања предузећа, кретања робе и услуга, рада и капитала без икаквих 
препрека. Док се овакво јединство тржишта у појединачним државама подра- 
зумева, све је више регионалних интеграција у којима већи број земаља ствара 
такво јединствено тржиште.

Институционални оквир за највећи број сегмената јединственог тржишта у 
СР Југославији ни нормативно није довољно комплетан, а посебно је питање у 
нас већ познати раскорак између нормативног и стварног стања.

Тржиште робе и услуга је саставни део јединственог тржишта са којим се 
сусреће највећи број грађана и других економских субјеката.

Формално гледано, тржиигге робе и услуга у Југославији налази се у једном 
привредном простору и на јединственом царинском подручју. Постоје савезни 
закони којима се уређује промет робе и услуга на домаћем тржишту. Поред 
савезног Закона о трговини, уочи насилне дезинтеграције Југославије 
намножили су се републички прописи из те области којима су дерогиране 
одредбе савезног закона и нарушавано јединство тржишта. Ни данас до краја 
није цела регулатива из ове области враћена у федералну надлежност.

Положај сграних субјеката на јединственом југословенском тржишту робе и 
услуга није најјасније и најповољније решен. Право оснивања предузећа и 
привређивања страни субјекти имају под условом реципроцитета (члан 70. 
Устава СРЈ) што је погоршање у односу на важеће одредбе Усгава Србије. Ипак, 
је полазећи од ресггриктивнијег приступа савезног Устава, Закон о страним 
улагањима доживео промене које сужавају слободу улагања и оснивања



предузећа у односу на ранији закон. Све ово није добро с обзиром на чињеницу да 
смањено јединствено југословенско тржиште (због малог броја произођача и 
великих купаца у појединим привредним секторима) објективно не може да 
функцнонише конкуретно ако на њему нема конкуренције и од стране инос- 
траних предузећа, робе и услуга.

Савезни Закон о трговини садржи одредбе о забрани нарушавања конкурен- 
ције (монополистичким деловањем, нелојалном конкуренцијом, шпекулацијом и 
ограничавањем тржишта). Одредбе о монополистичком понашању покривају 
материју из чланова 85. и 86. Римског уговора ЕУ; - монополско споразумевање и 
злоупотребу доминантне позиције. Невоља је, на пример, што је као доминантан 
положај дефинисано сгање у коме трговац има удео на тржишту већи од 40%. 
Такав положај данас на тржишту СРЈ имају бројни произвођачи, а производња 
која покрива такав тржишни удео ипак јесте испод прага рационалне серије у 
погледу економије обима. Други је проблем што је из ранијег система наслеђено 
договарање о ценама и условима продаје или куповине у оквиру асоцијација 
произвођача и што у јавности скоро нису прознати случајеви да је надлежни 
орган поништио одређене акте о фузији или припајању, односно о монополском 
споразумевању или злоупотреби дошшантног положаја на тржишту.

Стање је још горе на сектору услуга чије је тржиште иначе имперфектно. За 
значајне инфраструктурне услуге нису дефинисани стандарди квалитета и 
проузданосги испоруке, произвођачи не само да имају монополски положај, него 
га обилато и користе, а заштите потрошача углавном нема. Из чињенице да 
такве услуге углавном пружају противуставно подржављена, јавна предузећа, 
изведен је погрешан закључак да она не морају да послују у условима конкурен- 
ције. То је, наравно, велика штета јер се у њима више од четвртине друштвеног 
богатства нерационално користи и фактички не репродукује у пуној мери. Да не 
говоримо о ироблемима који ће настати ако и када неке од таквих инфраструк- 
турних услуга буду у положају да се укључе у одговарајуће трансевропске мреже.

3. ТРЖИШТЕ ФАКТОРА ПРОИЗВОДЊЕ

3.1. Тржиште рада

Тржиште рада није изоловано факторско тржиште чији је задатак да 
равнотежну цену рада обори на ниво који ће обезбедити максимални степен 
запослености. Због оправдане и разумљиве институционализације права запос- 
лених и деловања синдиката, ово тржиште делује несиметрично (наднице се 
лакше повећавају него смањују, број запослених такође) а прилагођавања на 
тржишту рада дешавају се са значајним закашњењем. Тржиште рада је тесно 
повезано са низом права и слобода грађана и деловањем социјалне политике.

Вишедеценијска пракса СФРЈ створила је утисак да у Југославији у том 
погледу већих прблема нема, да систем самоупрањљања гарантује већа права



него остали системи. То је било тачно у деценијама привредне експанзије, али не 
и у доба кризе и дезинтеграције. Сада је видљиво да ни област тржишта рада ни 
социјалне политике у СРЈ није уређена у потпуносги према захтевима 
фунционисања јединственог тржишта. Иако савезни и републички устави у 
целини преписују цео међународни каталог људских права, право на наста- 
њивање, запошљавање, права из раднох односа, право на надокнаду и преквали- 
фикацију за време незапослености и права из области социјалне политике само 
су у својим основама регулисани савезним законодавством, док су конкретни 
механизми дати у републичким законима. Дакле формална права, слободе наста- 
њивања, запошљавања и остваривања социјалне подршке постоје, али се ост- 
варују према републичким прописима.

Права запослених се тешко остварују јер у тој обласги тренутни југословен- 
ски и републички закони пружају мање од права запослених на партиципацију, 
индустријску и економску демократију у земљама ЕУ и ОЕЦЦ.

Постоје два међународна мултилатерална извора који регулишу питање 
учешћа запослених у одлучивању. На око 37.000 транснационалних предузећа са 
преко 206.000 пословнеих јединица широм света, односе се смернице ОЕПД о 
мултинационалним компанијама, као и Трипартитна декларација принципа 
Међународне организације рада које се односе на мултинационална предузећа и 
социјалну политику. Ови документи предвиђају да се у мултинационалним 
компанијама (додатно у односу на већ постојеће национално право запослених 
на информисање и консултовање и партиципацију у одлучивању) формирају 
тела у којима се запослени по регионима и глобално-обавештавају и консултују о 
појединим питањима рада компаније. До сада је 32 великих мултинационалних 
компанија формирало Савете запослених. Међу њима су: Alfa Laval, Asea Brown 
Boveri, Caterpillar, Chrysler, Daimler Benz, Elektrolux, Fiat, Ford, General Electric, Gen- 
eral Motors/Saab, Honda, IBM, Всеа, Matsushita, Mazda, Mitsubishi, Nestle, Nissan, 
Rank Хегох, Renault/Volvo, Siemens, Toyota, Unilever, Voksvvagen). Примера ради, 
наводимо да се сасганци Савета запослених са руководством корпорације Нис- 
сан (Енглеска) одржавају тромесечно и односе се на три области: (1) пословање 
фирме, квалитет и обим производње, удео на тржишту, профитабилност и инвес- 
тиције, (2) решавање спорних питања, (3) плате и услови рада. Преговори о 
гтлатама и условима рада воде се на нивоу фабрика, на специјалним, само томе 
посвећеним састанцима Савета запослених са руководством. Циљ је да се 
постигне споразум који ће трајати две године. За време преговора нема 
пгграјковања. Уколико се не посгигне споразум, обе сгране се обраћају спора- 
зумно утврђеној арбитражи.

Други извор права на партиципацију запослених је Директива Европске 
уније о стварању Савета запослених коју је Савет министара ЕУ прихватио 22. 
јуна 1994. гоикне (очекује се њено ступање на снагу у току 1996. године). Савете 
запослених биће дужне да формирају све фирме ЕУ са више од 1.000 запослених 
које послују у најмање две земље. Савете су дужна да формирају ценгрална руко-



водства предузећа на захтев најмање 100 запослених. Успоставља се посебно пре- 
говарачко тело запослених и руководства предузећа које доноси писани 
споразум о саставу и надлежностима Савета. Уколико се споразум не постигне, 
Савет запослених ће се формирати на основу шаблона који се даје у анексу 
директиве ЕУ. Земље чланице су дужне да садржај директиве уграде у сопствене 
законе. Очекује се да ће се у ЕУ формирати око 1.000 транснационалних Савета 
запослених.

У оквиру уругвајске рунде мултилатералних трговинских преговора у 
оквиру GATT, покренуто је и питање регулисања радничких права. Ово питање 
постављају најразвијеније земље у циљу да се забрани "социјални дампинг" који 
осгварују поједине земље у развоју (и друге) на основу ниских плата, дужине 
радне недеље и лоших услова рада запослених. Близу је време када ће се 
непоштовање радничких права сматрати не само социјалним дампингом, него и 
повредом људских права (UNCTAD, 1994, сс. 258.К 346,356,368.).

У нас се не поштују ни сва права прихваћена ратификацијом одређених 
међународних конвенција, колективно преговарање је неразвијено са небулоз- 
ним објашњењем да због чињенице да међу више стотина хиљада приватних, 
државно-јавних и мешовитих предузећа има и око 4.500 друштвених предузећа у 
којима је, наводно, непознат послодавац!? Као да у другим предузећима запос- 
лени и синдикати не преговарају са директорима него са деоничарима! Због тако 
несређеног стања у нас држава брине бригу руководства предузећа, директори 
воде политику, а синдикати би да доносе законе.

3.2. Јединствено финансијско тржиште и монетарна политика

Све што се на "реалној" страни економије дешава свој одраз налази и на 
"финансијској" страни. Не могу на реалној страни да владају тржишни, а на фин- 
ансијској страни административно дистрибутивни односи. Јединствено тржиште 
робе и услуга захтева и јединствено финансијско тржиште.

Финансијски систем СР Југославије у принципу је заснован у складу са 
захтевима јединственог тржишта. Постоји јединствена валута и јединствена цен- 
трална банка, којој је Устав поверио чување стабилности националне валуте 
одржавањем стабилносги цена, емисиону функцију и обавезу контроле оснивања 
и поузданости пословања банака.

У принципу, у савезном закону, постоји и јединствени девизни систем, једин- 
ствено девизно тржиште и јединствени девизни курс. Јединственим девизним 
резервама (кажу), за рачун савезне државе, рукује Народна банка у циљу 
интервенисања на девизном тржишту.

Између нормативног и стварног стања ствари, међутим, постоји велика раз- 
лика. Банкарски систем је на стзкленим ногама због огромних ризичних плас- 
мана пословних банака који ће се ефектуирати у велике губитке најкасније 
почетком укидања санкција. Банке немају депозитног потенцијала зато што не



постоји пггедња становништва. Санација банака није могућа без додатних сред- 
става и репрограмирања дуга иностранству.

Финансијска тржишта су неразвијена иако постоји основна законска регула- 
тива за тржиште новца и капитала. Мало је квалитетних емитената добрих 
хартија од вредносги и мали је избор врста хартија. Депозитно - кредитно 
пословање банака је замрло. Каматне стопе се не формирају тржишно и не 
делују као објективни алокатор ретког ресурса. Уместо тога, по договорној 
камати, кредити се алоцирају по другим критеријима.

Девизно тржиште фактички не постоји. Припојено је Народној банци Југо- 
славије. На њему пословне банке за своје клијенте повремено, по званичној фик- 
сној цени, могу да купују девизе за веома ограничени број намена. Курс не игра 
никакву улогу у таквом снабдевању девизама. Курс је један у званичним тран- 
сакцијама, а други међу предузећима која динарима исплаћеним у земљи 
обезбеђују да се са нечијег рачуна у иностранству изврши девизно плаћање за 
њихове потребе. Из истих разлога се девизе стечене у иносгранству не уносе у 
земљу, односно не стављају на рачуне југословенских банака у иностранству 
(независно од чињенице да то у условима санкција не би ни било рационално).

Нераеални фиксни девизни курс није упутно одржавати из страха од 
инфлације. Депресијација курса националне валуте је природна реакција на 
инфлацију, а не њен узрок. Ако нема инфлације, нема разлога за страх од 
тржишног формирања девизног курса (Рајапатирана, 1995. стр. 51.).

Робни режими су врло рестриктивни. Штедећи. наводно, девизе, практично 
се домаћим монополистима обезбеђује висока заштита на домаћем тржишту. 
Тиме се покреће и процес широке супституције увоза, мада остаје отворено 
питање колико ће та производња бити конкурентна у извозу и на домаћем 
тржишту када буде конкуренције из увоза.

Дакле, нормативна структура финансијских тржишта јесте у складу са 
захтевима јединственог тржишта, али у стварностн још је далеко од тога. 
Тржишта су неразвијена, не врше алокаторну функцију уз помоћ ценовног меха- 
низма и не одређују равнотежну цену ресурса који је предмет промета на њима. 
Тиме се доводи у питање ефикасност алокације ресурса уопнгге.

3.3. Фнскални снстем и политнка
Већ је указано на чињеницу да у СР Југославији не постоји једннствени 

фискални систем јер федерација може да уређује само основе тог система, док 
остала надлежност пршада републикама. Иако не постоји велика разлика у 
врстама и основицама пореза, разлике постоје у висини пореских стопа и у рела- 
тивном значају појединих пореских облика за економску политику двеју репуб- 
лика. Могуће је, према томе, да грађани и привреднн субјекти своја једнака права 
на југословенском простору остварују у различитим пореским условима. До сада 
није искоришћена усгавна могућност да републичке скупштине повере фед- 
ерацији да унифицира порески ситем земље.



С обзиром на значајне обавезе савезне државе у обезбеђењу функционисања 
јединственог тржишта, није добро решено ни њено финансирање. Уместо 
ослонца на царине (чији релативан значај мора да опада) и учешће у пореским 
приходима република, федерација би морала да има више сопсгвених извора 
прихода. Ослањање на задуживање на финансијском тржишту није целисходно 
због тога пгго тамошње ретке ресурсе одузима привреди, а и због тога што ће 
федерација, ако преузме обавезу за исплату дела девизне иггедње грађана, поред 
већ постојећих њених гаранција за део иностраног дуга, по европским мерилима 
већ бити презадужена.

На приходној страни у фискалном систему СР Југославије највише недостаје 
порез на додату вредност као правичан, издашан и ефикасан порески извор који 
је по природи федералног карактера иако се остварује у пореској заједници са 
републикама. Није рационална ни садашња приходна страна фискалног система 
у мери у којој се велики део јавних прихода остварује оптерећењем ионако прео- 
билног ресурса, - радне снаге, - који тако поскупљује као трошак производње и 
тиме дерогира и тај ретки преостали основ конкурентности југословенске 
производње.

4. ТРЖИШНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Упоредо са прихватањем тржишта фактора производње, неопходно је ства- 
рати институционалне и економске услове за оснивање и развој потребних 
тржшпних институција. На финансијским тржиштима то су специјализоване 
банке и други финансијски посредници. Посебно је важно да финансијска и 
робна берза постоје и добро функционишу. То опет захтева Савезну комисију за 
хартије од вредности са великим овлашћењима и ауторитетом, као и квалифико- 
ване посреднике и учеснике у берзанским трансакцијама. За развој емитовања и 
инвестирања у хартије од вредности неопходно је и појављивање државе и Нар- 
одне банке Југославије на финансијској (па и робној) берзи, као и институциона- 
лних инвеститора (фондови социјалног осигурања, осигуравајућа друштва, 
инвестициони фондови).

Да би акционарска друштва заиста могла емитовањем акција или обвезница 
да прикупљају трајни капитал или дугорочни капитал за финансирање свог раз- 
воја, неопходно је да завршни рачуни и финансијски извештаји предузећа ггрођу 
ревизију обављену по важећим међународним стандардима. Ово је, наравно, исто 
тако важно и за банке, за које се већ стара и један међународно прихваћени 
систем индикатора и стандарда проузданости пословања.

5. УЛОГА ДРЖАВЕ У МЕШОВИТОЈ ТРЖИШНОЈ ПРИВРЕДИ

Улога државе у мешовитој тржишној економији првенствено треба да се 
задржи у области вођења економске, социјалне и развојне политике. У тржишној



привреди нема превише места за државу као власника, а поготову не као 
предузетника. Ово значи да иако у мешовитој тржишној привреди држава може 
бити власник капитала или других ресурса које може да уложи у обична или 
јавна предузећа, улога државе као власника не треба да се разликује од улоге 
других власника капитала или ресурса. И за државу је најбоље да своје ресурсе 
уложи у акционарска друиггва у којима може бити већински или мањински 
акционар и да вођење предузећа препусти плаћеном стручном руководству. Као 
и други улагачи, и држава (путем својих представника) у скупштини акционара и 
у управном одбору може да одлучује о стратешким питањима пословања 
предузећа.

Много је важније да држава путем законодавне, извршне и судске власги, 
непрекидно ствара, односно побољшава услове за функционисање тржишног 
механизма алокације ресурса. То подразумева законско регулисање појединих 
сешената привредног система: предузећа, тржишта робе и услуга и фактора 
производње, монетарног, фискалнот, девизног, царинског и спољнотрговинског 
система и да у свим тим областима држава економским инструментима води мак- 
роекономску политику одржавања опнгге домаће и спољноекономске 
равнотеже.

Таквим одржавањем равнотежних услова и равнотежних цена, држава 
ствара и услове за слободно вођење развојне политике предузећа. Ипак у неким 
областима са екстерним ефектима (наука и технологија, инфраструктура, 
велики технички системи) држава може и мора да стимулише одређене развојне 
правце и пројекте. Генерално посматрано, она мора имати и средњерочни кон- 
цепт уклапања у светску привреду који ће подржавати и подстицати такве 
напоре југословенских предузећа.
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THE GREEK COMPANY LAW

A. THESOURCES

1. In Greece law two sources of law only are recognised: statute and custome. The 
statute need not be a code. There are codifications in most of the more important fielđs of 
law, with the exception of administative law. But the codes are supplemented by a most of
other statutes covering a narrower field of law or even an individual legal problem......(in
the broader sense in which the term used here) is апу legal rule that has been enacted and 
promulgated by those state authorities which are constitutionally entitted to enact and pro- 
mulgate laws. In normal times therefore all laws must derive their validity from the consti- 
tution which is the ultimate basis of all law.

Custom is defined as the regular and general public practice of law based on the opin- 
ion that binding rule is beeing put into effect (So called opinio necessitatis), provided that 
this opinion is not exclusive due to an error relating to the meaning of a written law.

2. The Greek legal system, like the other legal systems of Romano Germanie family 
of law, is permeated by the idea that the mission of law is accomphshed best by reliance 
upon enacted law.

Based of the idea that there is one sphere of relations between those who govem and 
another one among private indiviđuals, Greek law is devided into public and private. Some 
laws of ordinary legislation of either pubhc or nature appear in the form of codes, that is 
comprehensive compilations gathering and organizmg systematically the regulations of 
special subjects.

3. The most importat codifications is Greek law are the following:.



Civil Code, Commercial Code, Penal Code, Code of Civil Procedure, Code of Crimi- 
nal Procedure, Code of private Maritine law and Militare Penal Code. More specific sub- 
jects are treated in the Code on Civil Servants, the Code of Greek Nationality, the 
Agricultural Code, The Forest Code, the Code on Customs, the Code on Stamp Fax, the 
Code on Attomeys and the Code on Notaries.

4. As a result of the Greek accesscon on the European Union, EU law (European 
Union) has became part of the legal system. Besides the rules of ргппагу sources of Com- 
munity law (trieties, annexes and protocols) which prevail over intemal law, secondary 
Communituy legislation, especially regulations, is directly applicable in Member States 
and, consequently, in Greece.

B. CATEGORIES OF LEGAL PERSONS AND BUSINESS 
ASSOCIATIONS

1. To be a person means to be capable of holding rights. The capacity to hold rights 
which is enjoyed by all persons, must be distinguished ffom the capacity to enter into legal 
transactions and the capacity to be responsible for civil delicts.

2. The book one of it's five of the civil Code (like the German Civil Code) to what it
calls General Principles (.....) includes regulations on natural and juridical persons, capac-
ity to hold rights and to enter into juridical acts, formal and substantive validity of juridical 
acts; representation and authority; consent and ratification, terms and conditions; prescrip- 
tion and peremption; abuse of rights, self-help and self-defense.

3. According to article 34 of law Civil Code "every human being is capable of being 
the subject of rights and duties”. This capasity, is distinguished from the capacity to enter 
into juridical acts, and the capacity to be accountable for torts.

4. Greek law distingwishes between legal persons of public law and those of private 
lawLegal persons of public law are estabhshed by the state for the promotion of a public, 
govemmental or quasi-govemmental purpose. The legal person of private law are devoted 
to a private purpose, whether for profit or not, and are regulated by private law. They are 
subdivided into commercial or business associations regulated by commercial law and 
non-commercial legal persons regulated by the Civil Code.

C. CLASSIFICATION OF BUSINESS ASSOCIATIONS

i. Onthe substative criterium of the "object" of the association one classifies compa- 
nies in a broad sense, as commercial or civil companies. Commercial companies are those 
which have as an object a "commercial undertaking". Companies formed to engage in 
"commercial acts" or "commercial activities", such as a business, are considered as com- 
mercial under art. 1 of Greek commercial Code." Commercial acts" or "commercial activ- 
ities" are defined restrictively by law in art. 2 and 3 of Royal Decree of 1835. Commercial 
companies, designated as such in a broad sense because of their object, are the general 
partnership, the limited partnership, the limited partnership by shares, the silent partner-



ship and the joint ship- ovvnership. Civil companies саггу on a civil object, such as fann- 
ing, home leasing and buying and selling land.

2. Usually the law qualifies a сотрапу form as commercial. A сотрапу character- 
ised by law as commercial by reason of its form is conmiercial even if its object is a civil 
one. Types of commercial companies designated as such on a basis of the fonnal criterium 
are the сотрапу limited by shares, the сотрапу with limited liability, the cooperative and 
the maritime сотрапу.

3. There are two elemenets consiđered to be fundamental which determine the struc- 
ture of the сотрапу: the intuitus personae (the partner as a person) and the invested capi- 
tal. Companies dominated by the intuitus personae element are called "personal 
companies", Here, the commercial object can be achived only with the cooperation and 
coaction of all the partners. Therefore, апу event related to the person of a partner, such as 
death, incapacity or bankruptcy terminates the partnership. General partenrship, limited 
partnership and silent patmership are "personal companies".

Companies, on the other hand, dominated in their structure by a fixed invested share 
capital are called "capital companies". Here, the person of the shareholđers is in principle 
irrelevant for the existence of the сотрапу. Therefore, the transfer of the shares is in prin- 
ciple free and unlimited; personal events of the shareholders have to effect on the legal 
entity of the сотрапу. "Capital companies" are considered the limited сотрапу by shares 
the сотрапу with limited liability, the limited partnership by shares (inactive in Greece for 
sixty years) and the sui generis commercial сотрапу form of the joint ship-ownership,

4. Not all commercial companies have a legal personahty. Some companies are con- 
sidered by the law as possessing eo ipso corporate personahty distinct from the individuals 
who form them. Such companies are the limited сотрапу by shares, the сотрапу with 
limited hability, the cooperative and the maritime сотрапу. Partnerships, general or lim- 
ited, тау  also aqcuire legal personality if they satisly the publication requirements the law 
provides. But even if it don't comply with the pubhcation prerequisites, partnerships тау  
be considered, in favor of third persons, as legal endties under the doctrine of factual com- 
panies, if they have already acted in commercial transactions as entities distinct from their 
membres. On the contrary, silent partnership and joint ship-ownership have no legal per- 
sonahty.

Companies which are can be legal persons are subjects of rights and duties within 
their own legal capacity and have a firm name, nationality, property and a registered office.

5. The Greek сотрапу law is based on a numerus clausus of the сотрапу forms. 
"Legal" are only the сотрапу forms which the law specificahy provides. However, atypi- 
cal forms тау  be created by modifying, reinforcing or degrading the status of the struc- 
tural elements of the сотрапу where the law does not provide the contrary. Such forms 
тау  occur in personal companies by stipulating in the statutes: the continuation of the 
partnership in case of death, bankruptcy, or incapacity of a partner, administration of the 
partnership by one partner; majority rule; and/or free entrance of new partners. On the con- 
trary, in capital companies the personal element тау  be reinforced if the statutes legally



require certain personal qualifications, increased qualified vote majority or in case of 
blocked registered shares.

6. Abnormal of factual companies are in principle partnerships or companies not duly 
established or registered. In these cases, if the partnership has carried on commercial trad- 
ing, is considered to be "relatively void" or an "abnormal or factual" legal person, a defect 
which may not be relied on as against third parties. Such a partnership is considered void 
for the future while for the past the law goveming the partnership is applicable.

I. General Partnership
1. The general partneship in Greek law is called "Omorythmi Etairia" (OE), a com- 

рапу in a broad sense in which all partners аге liable in "common rythm", jointly and sev- 
erally. The law defines the O.E. as a contract between two or more persons with the view 
to act together under a firm name (art. 20 Com. С). This defmition leaves aside the main 
characteristics of the general partnership (O.E). Therefore doctrine and courts define the
O.E. as a personal etairia (сотрапу in broad sense) with legal personality, all partners of 
which have joint and several and unlimited liability for the partnership đebts.

General Partnership is govemed by few provisions of Commercial Code (art 18-22, 
24, 39, 41-44, 64) and supplementarily by the provisions of Civil Code referring to the 
civil law partnership (art 741-784) and the legal persons (art. 61 et seq).

The firm name is the name under which the O.E. enters into commercial transactions 
and business. It is mandatority composed only by the names of the partners. Additional fic- 
tive words are not prohibited. The practice accepts, as has been common for a long time, 
that the O.E. firm name тау  be formed by the name of one or more partners followed by 
their words "kai Cia" ("and syntrofila" means "and partners").

A general partnership must be đrawn up either by a private instrument or by public 
deed (art 30 Сот.С). No oral evidence can be admitted against and / or besides the con- 
tents of the partnership deed written at the same time of the deed or afterwards (art.41 
Сот.С).

2. Management is the power to administer the pamership business amongst the inter- 
nal relationships (among the partners), while representation is the power to represent the 
partnership in extemal relationships (to third persons). Each partner тау and should take 
part in a management of the partnership affairs, uless it has been delegated to one or more 
of the partners exclusively (art.756 Civil C). The manager of the O.E. тау  be a partner or, 
as courts and doctrine accept, a third person. Management тау  be contractual if proivded 
by the partnership agreement.

3. The partnership O.E. as a legal person in law is liableitself for its commitments and 
debts. Art.22, Com. C. establishes ех lege parallel liability, of each of the partnes for the 
pamtership obligations. The provision of art.22, as regards the partner's liability, has a 
mandatory-ius cogens - character which cannot be excluded or limited by a contrary agree- 
ment. All partners are simultaneously liable with their personal propertv (unlim- 
ited),jointly and severally (passive joint debtors). Апуопе who enters the partnership 
becomes liable for its debts preexisting his entrance.



4. Partners of an O.E. may be either natural persons of dispositive legal capasity or 
legal entities which have or may have commercial character, e.g. the Umited сотрапу by 
shares, the сотрапу with Umited liability, a general or a limited partnership. Each partner 
is bound to the partnership with a pamership - share (partnership part) which is composed 
of rights and duties. The partnershipe share is, by its personal nature, in principle not trans- 
ferable (art 760, 761 Civ.C.). Nevertheless, courts and doctrine acknowledge the possibil- 
ity or the statutes to stipulate the transferability or the share or to allow аИ the partners, 
usuaUy in writing, to agree to transfer of the share to another partner or a third party.

5. The general partnership (OE) can be dissolved for several causes whether provided 
by the law or contractual:

a) A partnership entered for a definite periođ of time is dissolved on the expiry of the 
period (art 765 Civ.C.)

b) A partnership is dissolved if its objective has been attained or its attainment has 
become impossible (art 772 Civ.C.).

c) A partnership тау  be dissolved before contractual expiration by a unanimous đeci- 
sion of the partnes, unless the agreement provides a majority rule.

d) A partnership is đissolved on the opening of bankruptcy proceedings against апу 
parmer, unless otherwise provided in the partnership statutes (art. 775 Civ.C). it is disputed 
the answer to the question whether the bankruptcy of the partnership itself as a legal per- 
son is a vaUd cause of dissolution. The dominant view is negative.

e) Cause of dissolution exists if апу parmer has been given a guardianship because of 
judicial or legal prohibition (interdiction) unless othenvise provided in the parteneship stat- 
utes (art. 775 Civ.C).

f) The death of апу partner dissolves the partnership. However, it тау  be provided or 
agreed, usually in writing, among the partners that the partnership wiU continue among the 
surviving partners or among them and the theirs of the deceased partner. This agreement is 
vahd regardless of the minority in age oh the heirs (art. 773 Civ.C).

g) If the partnership is of a definite time, dissolution тау accur prior to the tirne limit 
by a partner's notice if a serious cause exists. An agreement whereby Uiis right of the part- 
ner is excluded or limited is void (art 766 Civ.C.). Where the partnership is of indefinite 
time апу partner тау  terminate the partnership by notice (art. 767 Civ.C.). In this last case 
if the partner gives untimely notice without a serious reason, he тау  be rewquired to com- 
pensate the other partner for апу damages arising therefrom (art. 767 Civ.C.).

II. Limited Partnership
1. The limited partnership in Greek law is calleđ "Eterorrythmi Etairia" (E.E), a com- 

рапу in a broad sense in which its partnes are Uable in a "different rythm" i.e. to different 
degrees of UabiUty. This form of partnership is comprised of two types of parmers; namely 
at least one (or more) general partner ("omorrythmos etairos"), who is individually 
whithout limitation Uable for the partnership debts and obUgations, and least one (or more) 
limited partner ("eterorrythomos etairos") whose UabiUty is limited to the amount of his 
respective contribution (art. 23 Com.C). The limited partnership (E.E.) is a popular com-



рапу of organization for small and medium sized business. The law does not require a 
minimun capital or a certain volume of business. It is a personal commercial partnership 
with legal personality.

2. A limited partner may be a natural or legal person. The entrance of a limited partner 
in a E.E. does not qualify him as a "merchant". A limited partner is not a "merchant", 
therefore the consequences of commerciality (e.g. bankruptcy, personal detention) do not 
apply.

The name of limited partner may not enter in the partnership ftrm name (art. 25 
Com,C). The partnership name in a limited partnership is formed only by the name of one 
or more oh the general partners. The law does not specify the concequence of the infringe- 
ment of this prohibition. Courts and doctrine accept that if the limited partner's name 
enters with his consent in the partnership name, full, joint, several, unlimited liability 
accrues to him as if he were a general partner in respect to the debts of the partnership (by 
analogy appftcation of art. 28 Com.C).

III. Silent Partnership
1. Few provisions of the Commercial Code regulate the silent partnership (art 47-50). 

The provisions of the Civil Code (art. 741 et seq.) on civil partnership are supplementarily 
applicable, unless the specific character of the silent partnership excludes this application. 
The term used by the law is "metochiki etairia", participation partneship. Practice and doc- 
trine use the term or "aphanes etairia" ("unseen" or " undisclosed partnership").

A silent partnership is a contract between pratners by which they agree to pursue a 
common objective and to cooperate and that only one partner will be disclosed and will 
appear to сапу out the mercantile business, while the other partners will remain undi- 
closed, dormant and siilent to third parties, theraby not becoming "merchants" themelves. 
The contract estabhshing a silent pamership can provide whatever the partners wish with- 
out regulatory limitation (art. 48 Com.C.).

2. АИ partners, diclosed or undisclosed, must contribute to the silent partnership, 
according to their agreement Each silent partner has аИ the rights of a partner in апу per- 
sonal сотрапу (pratnership), subject of cource to the specific nature of the silent partner- 
ship, e.g. he has no right to represent the partnership.

Each partner has the right supervise and control the disclosed partner who is account- 
able to the undisclosed partners. Profits and losses of the partnershih are shared between 
the partners in the proportion prescribed by their agreement.

IV. Joint Venture
1. Greek сотрапу law does not regular or acknowledge the joint venture. The term is 

used in commercial legal practice and imphes an agreement of cooperation of independent 
entrepreneurs in order to pursue a certain purpose or goal. It is not a legal entity, is not sub- 
ject to publication and тау  be proven by апу means.

In taxation law, the joint venture is acknowledged if it is constituted in writing, has a 
professional adress, keeps special business books and aU of its partnes are disclosed in



their independent and several persons to third person relationships as mdependent entre- 
preneurs.

2. The legal nature of a joint venutre is in dispute. If the joint venture has a commer- 
cial character, then it is dealt with as if it vvere an abnormal general partnership. If the part- 
ners are not discloseđ but one acts as a manager, then the joint venture is treated as a silent 
partnership.

The joint venlure although not a legal person has the capacity to sue and stand (art.62 
Civil Proced. Code).

У. Сотрапу with Limited Liability

1. The сошрапу with limited liabihty called in Greek law "etairia periorismenis efthi- 
nis" (E.P.E.), othervvise called in EngUsh law the "private сотрапу", or "closed corpora- 
tion"entered Greek legal practice late in relation to other European countries. It is 
govemed by the Law 3190/1955 pubhshed in the Govemment Gazette No A/91 April 6, 
1955 as amended by the Pres. Degree 419/1986 on the adaptation of the national legisla- 
tion to the Firs 68/151 E.E.C., Fourth 78/660/E.E.C. and partiaUy the Seventh 83/349/ 
E.E.C. Directives and by art. 38 Law 2065/1992.

2. The сотрапу vvith limited Uability has become in Greece a popular form of com- 
рапу, as a particularly well adapted сотрапу form in principle to smaU and medium sized 
compenies. It combines elements of the capital and personal commercial companies and it 
enables business to be conđucted with the benefit of limited liability of its members up to 
their contributions. The trait of "limited liabiUty" refers to the Uability of the company's 
membres, while the сотрапу, as a legal entity, is unlimitedly Uable for its corporate obU- 
gations and debts.

The сотрапу with limited UabiUty (E.P.E.) ia a legal person, ех lege commercial 
сотрапу, and in spite of its personal structural elements is categorized under the capital 
companies.

3. The law requires aminimun share capital of 3.000.000 drachmes entirely paid up at 
the time of the company's constitution. Half of this amount must be paid in cash.

4. The structure and operation of the E.P.E. is govemed by the сотрапу contract 
between the founders. Ат E.P.E. тау  be formed by two or more persons, natural or legal, 
called hereafter members, partners, or shareholders. Formation of a one-man E.P.E., i.e. 
with only one founder, is absolutely void. However the law provides the posibility for an 
E.P.E. to continue to exist vvith only member, only if all the shares (celled "сотрапу 
parts”) are passed over to him. It is the original formation by one founder that is prohibited.

5. The bodies through which the E.P.E. operates are the management structure and the 
meeting of its membres.

5.1.Managers of the E.P.E. тау  be appointed by the statutes or by resolution of the 
members meeting and they need not be members of the сотрапу. Managers тау be natu- 
ral or legal persons, traders or non-traders. Civil servants and university professors are pro- 
hibited from being managers of an E.P.E. (art. 17 4).



5.2. The meeting of the members is characterized by the law as the "supreme organ" of 
the сотрапу which is entitled to decide on апу of the company's affairs (art 14 1). The 
meeting of the members is exclusively competent to decide on: modifications of the stat- 
utes of the сотрапу, appointment or revocation of managers, approval of the annual bal- 
ance sheet, bringing an action against the managers, extention of duration, merger or 
dissolution of the сотрапу, and апу other matter specified by the law (art 14)

6. The dissolution of an E.P.E. takes place if апу of the following circumstances occur 
(art.44):

a) a date as provided by statutes. If not specified, a silent extension is excluded;
b) a meeting of the members a resolution for dissolution by a majority of three-quar- 

ters or the total number of the members representing three-quarters of the company’s capi- 
tal;

c) an order of dissolution made by the court upon serious grounds,
d) the сотрапу being adjudicated bankrupt;
f) an order of dissolsution made by the court on petition of апу person having a legiti- 

mate interest in the case of a sole proprietor ("one-man" E.P.E.). An E.P.E is described as a 
"one-man" сотрапу when all of its shares (parts) are held by the same person and the 
сотрапу has therefore only one member. According to Greek law an E.P.E cannot (yet) be 
incorporated with only one member. It can, nevertheless, continue to exist as a legal entiry 
if all its shares are concentrated in one had at a later date.

The сотрапу goes ех lege (art. 72,1 Civil Cođe and art. 46 1 L.3190) into liquidation 
as soon as its dissolution is effective. Liquidation does not follow only in case of dissolu- 
tion due to the company's bankruptcy. The E.P.E., during the liquidation period, continues 
to exist in its corporate state and has a corporate personality for the purpose and needs of 
the liquidation until the liquidation is completed (art 40). The сотрапу keeps its firm 
name with the addition of the words "in liquidation".

VI. Corporation or Сотрапу Limited by Shares
1. The сотрапу limited by shares, the greek Anomymous Etairia (A.E), is the purest 

form of a capital сотрапу. The feature of the capital participation and not the personae 
predominates. The "A.E." has a fixed capital diviđed by shares which are freely transfer- 
able. The "A.E." has a legal personality and it is by law characterized as having a commer- 
cial character (commercial by "form") even if it carries out no commercial business (art 1 
L.2190).

2. The formation of an "A.E" involves four stages of incorporation: the adoption of 
the statutes, the subscription of all the shares, the authorization by the Administration and 
the publication.

The share capital of ;т  A.E. is the amount ("mathematical quantity") specified in its 
statutes. It represents the total amount of the contributions in cash or in kind made to the 
сотрапу in retum for issuance of its shares. The share capital, delferentiated from the 
company's property assets, is a fixed quantity which тау be changed only by amendment 
of the statutes pursuant to an increase or reduction of the share capital.



The ininimun capital of an A.E. is fixed at 10,000,000 drachmae (art.8 2 L.2190). The 
previous minimun capital (of 5 milion drachmae) has been mcreased by the provision of 
art.38 2 Law 2065/1992. A.E's of which the share capital in less than 10 mil. drach. are 
required to increase their share capital within two years (expiry 30.6.1994). Inffigement of 
this obligation brings about revocation of the administrative authorization. The law pro- 
vides a way out by pennitting the A.E. to be transfonned in another busines form within 
the two years period (arL 8 4 as replaced by art. 38 2 L.2065/1992). If the сошрапу issues 
puplic shares by subscription, the minimun share capital is 10,000,000 drachmae (art.8a 1 
L.2190).

The share capital of an A.E is formed by the contribution of its members, in cash or in 
lcind (non-cash consideration) in retum for shares in the сотрапу.

Payment of the capital means fulfillment of the shareholder's obligation undertaken 
by the subscription.

3. The increase of the company's capital тау  occur:
a) by new contributions, or
b) by self-financing out of the company's own resources; or
c) by conversion of bonds into shares
4. The inain classes of shares are beare-shares (anonymous shares), registered shares 

(nominative shares), preferred shares (privileged shares) and reimbursed shares (shares of 
"usufruct").

4.1. Bearer shares are the inost coinmon type of shares of the greek AEs. The name of 
the holder does not appear on the share certificate. Instead, the words "Bearer share" or 
"To the bearer" or "Anonymous Share" usually appear. The anonymity and the physical 
possession of the certificate by the holder has a consequence that the holder of the bearer- 
share is presumed to be the owner of the rights intrinsic to the share and their rightful 
recipient of the company's obligations attendant to the share (presumption based on 
art.1110 Greek Civil Code). Bearer shares are negotiable securities which are transferable 
by agreement and effective delivery in the same manner as other types of movable prop- 
erty (art. 35 Com. Code and 1034 Civil Code).

4.2. Registered shares indicate, directly on the face of the share, the entitled share- 
holder. The statutes шау provide апу of approved types of shares, e.g. bearer or registered 
shares. Partiahy paid-up shares (art.12 2, c L.2190) must be registered.

Registered shares are negotiable nominative securities. They are transferable by 
agreement and dehvery. However, the transfer of registered shares is subject to some addi- 
tional requirements. The law defferentiates the mode od the contractual transfer of regis- 
tered shares listed on the stock exchange and not listed (art. 8b L.2190).

4.3. Peferred or "privileged" share entitle their holders to special "priviliges", benefits 
not enjoyed by the ordinaly shareholders. Therefore, they are considered to be an ехсер- 
tion to the rule equality of shareholders' rights, a principle institutionalized in art.30 1 
L.2190. The issue of preferred shares, must be authorized by the company's statutes or by 
amendment to its statutes (art.3 1 L.2190).



4.4. In case of redemption of the share capital, shareholders whose shares are wholly 
or partially redeemed retain their rig hts in the сотрапу, except the rights to repayment of 
the first dividend (art 15 4). New shares are issued, designated as reimbursed shares or 
shares of usufruct (art 15a 4 and 42e 10 L.2190), because in this case the ргореПу rights 
of the shareholder are modified.

5. Fundamental administrative rights of the shareholder are the right to participate in 
the bodies of the сотрапу, to vote, to inspect and to request information. The most impor- 
tant right is the voting rigth.

6. Property rigths are the rights to participate in the company's profits and in the pro- 
ceeds of liquidation. The percentage interest of participation is pro-rata, i.e. in proportion 
to the nomhnal amount of the shares held. The right to a pro-rata share of the profits in the 
most important. It is an inalienable rigth. The shareholder, however, has a claim against the 
сотрапу for payment of dividends only after a resolution has been passed by the general 
meeting for approval of the balance sheet and the profits and loss statement (art.4 2). This 
claim, embodied in a dividend coupon, is freely transferable.

7. The primary obfigation of the shareholder is to defiver the contribution for his 
shares. The law prescribes that even the shareholders of a null and void сотрапу, pursuant 
to art.4a 1.2190, remain obliged to рау up the capital subscribed by them but which has not 
been paid-up, to the extent that this is necessary for the purposes of the company's fiquida- 
tion (art 4a 5 L.2190). The share, in Greek law, if fully paid-up embodies only rights. An 
obfigation for supplemental contributions, for disclosing acquisition of shares, or for ехег- 
cising subscription rights in a capital increase тау  not be imposed upon shareholders.

8. Greek Law follows the traditional form of management structure. The body of the 
board of directors possesses the executive powers of the сотрапу. The relationship 
between the directors and the сотрапу, as a legal entiry, is an organic one. The directors 
act as an arm-organ of the сотрапу (Civil Code art.70,71).

The board of directors is a collegiate body. Article 18 1 L.2190 provides: "Ihe com- 
рапу shall be represented in court or extrajudicially by the board of directors acting collec- 
tively". Directors are elected by the shareholders's meeting which alone is competent to 
decide upon this issue (art 34, b L.2190).

The board of directors has broad authority to decide on every rnatter related with the 
managemenet of the сотрапу, the administration of its ргореПу and generally with the 
implementation of the company's objects. It has the authority to represent and to manage 
the сотрапу. The board of directors represents the сотрапу (A.E) in and out of the court, 
acting as a body, jointly (art 18 1). This power is unlimited and unlimitable. The "joint 
action“ does not imply co-action of all the directors, but action according to the rules of 
passing a valid resolution.

9. Art.33 L.2190 characterizes the general meeting of shareholders as the "supreme 
organ", the supreme bodv of the сотрапу having the rigfit to decide on aU matters con- 
ceming the сотрапу, such decisions being binding also on absent or dissenting sharehold- 
ers. The ligislature establishes the general meeting as the "supreme authority" because,



from the economic point of view, shareholders appear to be the owners, the entrepreneurs 
of the сотрапу who are at risk and contribute capital.

10. The general meeting of shareholders alone is competent to decide upon (art 34 1):
1) amendments of the company's statutes, including changes in the company's, i.e. 

increases or reductions of the share capital;
2) appointment of members of the board of directions and auditors;
3) approval of the company's annual accounts;
5) issue of a debenture loan, including the issue of convertible bonds in accordance to 

art 3aL.2190;
6. merger, extension of duration or dissolution of the сотрапу;
7) appoitment of liquiđators.
11. The protection of minority shareholders against the will of the тајогку is a 

"moral" as well as legal problem for public companies. This problem arises expecially in 
cases of oppression of the minority interests by the тајогку of shareholders, when they 
manage the сотрапу with they unfair advancement of their own personal interest. The 
protection of the minority does not refer to "each" shareholder irrespective of his number 
of shares, but it presupposes one or more shareholders as a group holding a certain per- 
centage of the company's capital.

Under Greek law the following of the minority shareholders are protected:
(i) Right to Convene an extraordinary General Meeting (art 39 1)
(ii) Right to Adjoum a General Meeting (art 39 3)
(iii) Right to Disclosure (art 39 4,a)
(iv) Right to Information (art 39 4,b and art. 39 5)
(v) Right to Adopt Resolution by Roll-Call Vote (art. 39 7)
(vi) Right to Inspection (art 40)
12. Auditors are the third body of the A.E. Under Greek law a supervisory board not 

exisL The provisions of the law (art.36 seq) goveming the rights and duties of the auditors 
are of mandatory nature. The auditors are appointed by the ordinary general meeting (art 
34 1).,

13. The annual accounts of the сотрапу (annual financial reports) comprise: the bal- 
ance sheet, the profit and loss account, the table of distribution of results and the notes on 
the accounts. All these documents constitute a composite whole, subject to examination, in 
accordance with art. 36, 36a and 37 (art. 42a 1).

D. PRINCIPLES OF THE GREEK COMPANY LAW

Сотрапу law is govemed by basic principles. The fundamental principle is the 
freedon, guaranteed by art. 5 of the Greek Constitution of 1975, of апу person to establish 
a сотрапу or to choose the сотрапу fonn which best serves his interests. This freedom 
тау  lead to a certain extent to "atypical" сотрапу forms. Yet the rules that govem com- 
рапу law have mostly a mandatory character, therefore sometimes commercial companies 
have an institutional character.



Another principle is the conjunction of the power to administrate with the unlimited 
responsibihty. This is more clear in personal companies than in capital companies where 
administrators act as instruments of the legal entity.

A third principle is the distinction between the legal entity of the сотрапу and its 
members.

Greek сотрапу law is in principle inspired by civil liberaUsm. However, modem 
social factors often impose legislative intervention to secure the interest of borrowers, 
laborers and the pubhc interest. The tradihonal character oh the сотрапу law as neutral 
from political poUcy has been invaded by the sociaUzation of business of the public sector 
such as banks and insurance companies of wich the State owns the majority (Law 1365/ 
22.6.1983 "on socializahon of business of pubhc character and common utiUty").-
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LA LEGISLATION HELLENIQUE CONCERNANT LES 
ENTREPRISES EXTRA -  TERRITORIALES

I. Le Premier contract du juriste ou d'un autre scientifique ou encore entrepre- 
neur avec la question des entreprises ou societes extra - territoriales (supra - territori- 
ales, off-shore) dirige, helas, quasi-spontanement la pense vers des chemins suspects 
ou au moins "unorthodoxes". Cela a cause d'une part augmentee de la pratique 
economique internationaie, qui a utilise le statut de ces entreprises extra - territori- 
ales (dorenavant, E.E.T) pour la "deviation" de quelques regles juridiques formelles. 
Cet essai dans les plus simples de cas avait comme but d'eviter quelques charges 
tarifaires ou fiscales plus largement.

Cornrne resultat de cette pratique, l'institution d'E.E.T semble d' etre confondue 
avec les "paradis fiscaux", la contrebande, le "blanchissement" de l’argent et autres 
activites illegales ou semi - illegales. Ceci a conduit plusieurs pays d'etre au moins 
reserves vis-a-vis du reglement juridique des E.E.T. De plus, en ce qui conceme les 
pays ayant deja introduit un cadre juridique relatif, on observe une certain hesitation 
pour l'amelioration et la modemisation du statut de cette institution. Cela a cause de 
la preoccupation de ces pays qu'ils ne soient pas comptes parmi ceux qui favorisent 
le developpement des activites illćgales a leur territoire.

La Grece pourrait se ranger dans cette derniere catćgorie de pays. Le cadre 
institutaire pour le fonctionnement des E.E.T se base principalement a la Loi 
Obligatoire (L.O.) 89/1967, comme elle a etć modifić ulterieurement par la L.O.



378/1968 et les Lois 27/1975 et 814/1978. En plus, le fonctionnement des entre- 
prises etrangeres techniques se fond specialement a la L. 4171/1961. Ensuite, on va 
s'occuper d'abord avec la notion et les formes des E.E.T selon le droit hellenique 
(II). D’autre part, on va se referer aux conditions d'etablissement et de fontionne- 
ment de ces entreprises (III), ainsi qu'aux exonerations et aux facihtes у accordes 
par le droit grec (IV). Cette breve presentation va se terminer avec les conclusions 
relatives (V).

II. NOTION ET FORMES

A. Notion
D'abord, il faut noter que selon le droit hellenique au statut des E.E.T ne peu- 

vent entrer qu'entreprises etrangeres. Mais cela ne defend pas dans quelques cas pre- 
cis, dont nous allons parler ensuite, d'en profiter aussi certaines types d’entreprises 
grecques, avec bien sur d'activites principalement extra - territoriales. Or, on com- 
prend bien qu'au sujet des E.E.T se confond inevitablement le probleme connu de la 
nationalite des societes, dont la science juridique contemporaine confronte sous 
l'angle du siege rel et non seulement statutaire en combinaison d'autres elements, 
comme par example celui de critere du controle de la societe.

II faut encore remarquer que le statut privilegie des E.E.T ne doit pas se confon- 
dre en aucun cas avec le droit substantiel d'etablissement en Grece des societes 
etrangeres en general. Cela est regle par le droit des societes hellenique (art. 50 L. 
2190/20 pour les s.a et art. 57 - 59 L. 3190/55 pour les s.a.r.l) en combinaison avec 
les dispositions relatives du droit communautaire. Bien sur, les frontieres entre 
l’etablissement essentiel ou extra - territorial d'une societe ou entreprise etrangere ne 
sont pas toujours clairement distinctes. Le critere decisif se base selon le droit helle- 
nique sur le lieu d'etablissement principal d'une entreprise, c.a.d. le lieu ou elle a le 
centre economique de ses activites. Si ce centre economique se trouve dehors le 
pays, Г entreprise pourrait se constituer sous le statut extra - territorial.

B. Formes
Tour d'abord, la loi grecque permet d'entrer au statut des E.E.T toute enterprise 

etrangere s'occupant d'activites commerciales ou industrielles en general et ceci 
indepenđamment de la forme ou du type societaire qu'elle a au lieu de son etablisse- 
ment principal. Or, dans ce statut privilegie peut entrer toute entreprise etrangere, 
independamment si elle dispose ou non la personnalitć morale, c.a.d. у compris les 
entreprises individuelles.

Dans le meme statut, la loi grecque permet d'entrer les entreprises maritimes 
etrangeres, mais helleniques aussi, qui ont le centre de leurs activites dehors la 
Grece. De meme, les etablissements de credit ou fmanciers etrangers peuvent у



V. Douvlis: LA LEGISLATION HELLENIQUE CONCERNANT 
LES ENTREPRISES EXTRA - TERRITORIALES

entrer (Offshore Banking Units - OBU's) ainsi que les entreprises techniques 
etrangercs, mais helleniques aussi, dont le centre principal d'activites reste hors du 
pays.

III. CONDITIONS D ’ ETABLISSEMENT ET DE 
FONCTIONNEMENT

La condition principale formelle d'etablissement d'une E.E.T en Grece est 
d'avoir une licence specifique par le Ministere de l'Economie Nationale. Pour l'obte- 
nir, l'entreprise interesse etrangere doit deposer une application au Ministere ci - 
dessus indique avec toutes les informations necessaires concernant le plan de son 
fonctionnement extra - territorial, les dirigeants etc. II faut encore deposer une lettre 
de garantie d'une somme de 50.000 $ et une autre lette de garantie de la meme 
somme afm de couvrir les depenses du personnel.

S’il s'agit specialement d'entreprise maritime, il est necessaire d'obtenir une 
licence commune par les Ministeres de la Marine Marchande, des Finances et de 
l'Economie Nationale. En cas d'ailleurs d'un etablissement de credit ou financier, la 
licence doit se procurer par la Banque de Grece moyennant le Ministere de ГЕсоп- 
omie Nationale.

IV. ENONERATIONS ET FACILITES

Tout d'abord, la loi grecque permet aux E.E.T d'obtenir pour leur personnel 
licence de travail et de sejour. Leur personnel peut aussi apporter en Grece sans obli- 
gation de taxation ses effets du menage, L'E.E.T meme peut apporter en Grece sans 
taxation l'equipement de ses burreaux. Mais, la mesure la plus importante est celle 
concemant Г exoneration fiscale des revenus des E.E.T obtenus meme en Grece, 
mais provenus par des activites dont l'objet reste hors du pays. De plus, les E.E.T ne 
sont pas obliges de garder leurs livres officiels en langue grecque, comme se passe 
pour toutes les autres socićtes selon la legislation hellenique (art. 53a L. 2190/20).

Quant aux entreprises maritimes extra - territoriales etrangeres ou helleniques, a 
part du statut privilegie ci - dessus indique, la loi dispose que toutes les differences 
entre elles et l'Etat se soumettent obligatoirement en arbitrage. Les memes a peu 
pres mesures favorables s'appliquent d'ailleurs en ce qui conceme les E.E.T du sect- 
eur de credit - financier et technique.

V. E n c o n c l u s i o n ,  on pourrait constater que la reglementation des E.E.T 
раг le droit hellenique n'est pas satisfaisante. Elle se distingue par un caractere frag- 
mentaire et incomplet, peut - etre & cause des raisons indiques a l'introduction. 
L'application du droit communautaire des que la Grece est devenue membre des 
Communautes Europennes a sans doute aggrave la situation, etant donne qu’il n'y en 
a pas d'harmonisation ехрНске jusqu'a maintenant.



Ог, la Grčce, contrairement а l'exemple d'autres pays europens et non seulement 
-comme le Сћурге - ne semble pas d'avoir montre l'attention impose en matiere. 
Sans doute, la legislation hellenique en a besoin de modemisation et de complete- 
ment. C'est le тоуеп le plus efficace pour obtenir par les E.E.T l'aide indispensable 
canalisee vers l'accroissement des investissements etrangers et la fortification des 
transactions intemationales. Cela, bien sur, reste valide non seulement pour la 
Grece, mais pour tout autre pays du monde.



Нове тенденције у законодавству 
и тржишна привреда





Проф. др Мирко Васиљевић
редовни професор Правног факултета у Београду

НЕСТАНДАРДИЗОВАНИ ОБЛИЦИ ПРЕДУЗЕЋА 
У УПОРЕДНОМ ПРАВУ И ПОВЕЗАНЕ ТЕМЕ

Pecunia homini subiecta esse 
debet, non homo illi.
Новац мора бити подређен 
човеку, а не човек новцу.

1. Постављање проблема

Предузеће, предузетник н предузетништво. Ово свето тројство је, без сумње, 
стартинг поинт нечег новог, тржштшог, "великог" (иако све "велико" стоји на 
вихору, како поручи Платон). Али како му креирати повољан, подстицајни и 
гаранцијски законски миље, а не бити заробљеник нових утопија, иако нам 
О.Вајлд поручи да "карта света која не укључује Утопију није вредна ни једног 
јединог погледа". Свакако да се за то ново "велико" треба, попут Клаузевица, 
"одрећи лакоумне наде у спас игром случаја", али се такође критички треба 
одредити према "механицистичком преношењу" механизама и модела савре- 
мених "саксофониста" и свеприсутних комерцијалних "суперексперата", који су 
одавно постали заробљеници софисгицираности и еуклидовци залутали у науку 
и струку, некритички се залажући за "угодну фгаталност" тзв. "новог светског 
поретка" и гурајући у наш већ добро насукани привредни брод сваковрсне 
фикције и фалш митове (чак и за "једнократну употребу”) и обезбеђујући им 
својом позиционираношћу и нашом познатом лаковерношћу и склоношћу ка 
"новотаријама" лак "пролаз".



2. О неким претпоставкама приватизације
Нема спора да доминантносг друштвене својине у нас не ствара повољан 

тржишни амбпјент. Ипак, динамика стварања повољније својинске структуре за 
тржишну конкурентност не зависи само од законског оквира, већ и других у овом 
моменту недостајућих чинилаца: оскудност приватног капитала, непостојање 
поуздане основе за процену друпггвеног капитала (затвореност тржишта), 
бројност предузећа које треба приватизовати, оскудност институција финан- 
сијског тржишта, недостатак правне сигурносги.

Ипак, кључна препрека, чак и са идеолошким обележјима, постављања 
оквира својинским променама у привреди је питање обезбеђења социјалне 
правде у овим процесима. Приватизација, без сумње, не води развоју и расту људ- 
ских слобода, ако је њено исходиште концентрација својине на изузетно узак 
круг "одабраних". Не садржи, отуда, без разлога, Устав једне од привредно 
најмоћнијихземаља (Немачка) одредницу о "социјалној тржишној привреди".

Отуда, промена својинских односа и статус нашег спецификума - друштвеног 
предузећа мора бити у функцији релевантних уважавања, пре свега, следећих 
одлучујућих момената:прво, приватизација мора бити у функцији карактера 
привредних делатности (модел секторске приватизације); друго, приватизација 
мора бити различито постављена за капитално интензивне и радно интензивне 
привредне гране; треће, приватизација мора бити различито моделирана за раз- 
вијена и неразвијена подручја; четврто, модели приватизације морају уважавати 
путеве настанка друштвеног капитала; пето, модели приватизације морају бити 
различито посгављени према средствима која су предмет приватизацнје 
(предузећа, банке, станови, грађевинско земљиште, шуме и шумско земљиште, 
пољопривредно земљиште, пословни простор итд.); шесто, модели приватиза- 
ције морају бити различито постављени зависно од величине предузећа (мала, 
средња и велика).

3. О својини и управљању
Стручна сцена (као и друге) данас је пуна контроверзи око домашаја на 

привредну ефикасност својине и управљања. На једној страни су присталице 
апсолутизације својине (разуме се приватне)за привредну ефикасност, уз одба- 
цивање било какве улоге државе, чак и у развојном и контролном смислу. На 
другом полу су заступници гледипгга да својина јесте значајна, али да у истој 
равни лежи с њом и управљање предузећем. Апсолутизацијом приватне својине 
не могу се објаснити лоше привредне позиције мношх земаља у којима је то 
убедљиво доминантан својински облик, као што се не могу објаснити ланчане 
серије стечајева приватносвојинских предузећа у развијеним земљама.

АпсолутизациЈИ управљања не иде у прилог приватизација државног сектора 
у свим земљама као светски тренд. Чини се да приватносвојински сектор има 
недвосмилсене предности код малих (и делом средњих) предузећа, где су својина 
и управљање концентрисани код власника (једног или више, али у сваком случају



малог броја - приватносвојински контролисана предузећа). Кад је пак реч о 
великим (и делом средњим) предузећима, где су својина и управљање раздвојени, 
чини се да управљање ( уз додатне факторе) добија у тежини (ово посебно због 
чињенице да су ова предузећа и у приватизованим привредама у колективном 
власништву великог броја акционара, који због велике дисперзи]е не постижу 
критичку масу утицаја и контроле управе предузећа - менаџерски контролисана 
предузећа).

Кад је реч о додатним факторима за успешносг менаџмента у великим 
(делом и средњим) предузећима, чак и независно од својинске основице, онда 
овде првенствено мислнмо на следеће: прво, посгизање оптималније својинске 
структуре којом се обезбеђује конкуренција и елиминишу монополи(од 
државних или друштвених монопола опаснији су свакако приваатни монополи, 
посебно у сектору делатности од јавног сектора и код постојања тзв. природних 
монопола); друго, професионализација управе предузећа и професионализација 
одговорности (уз закључивање уговора о менаџменту предузећа, са строго рег- 
улисаним правима и обавезама); треће, мотивација (постигла би се кроз решење 
да и управа предузећа и запослени имају право учешћа у добити предузећа); 
четврто, ослобађање предузећа значајног дела социјалних функција (праведнија 
расподела овог терета између предузећа и државе); пето, професионализација 
унутрашње и спољне контролне функције (унутрашња ревизија, контролори 
књига, независни ревизори); шесто, обезбеђење дејства клаузуле недозвољене 
конкуренције и клаузуле конфликтности интереса (на економској основи и 
делом на контролној); седмо, самосталност и професионалност управе код 
доношења инвестиционих одлука.

4. О моделима контроле предузећа-управе

Релативизација својинске функције код великих (делом и средњих) 
предузећа видљива је и из данас владајућих модела контроле управе предузећа, 
који су по правилу индиректни, а не директни. У свету су данас владајућа три 
таква модела.

Први модел је англосаксонски - основна одлика овог модела је развијеност 
тржишта хартија од вредности (званично и незванично берзанско тржиште, ван- 
берзанско тржиште) и контрола успешности предузећа и његове управе кроз 
котацију вредносги њихових хартија на тржишту.

Други модел је немачки - основна одлика овог модела је неразвијеност 
тржишта хартија од вредности и доминантност кредита у односу на акцијски кап- 
итал. Центар финансијског система у овом моделу чине три велике банке које 
имају тесне контакте са привредом по два основа: првожао кредитори и, друго, 
као директни акционари (банке могу пласирати до 25% свог капитала у акције 
предузећа) и као представници (заступници) других акционара који депонују 
своје акције код банке с овлашћењем да их заступа у скупштини и управи 
предузећа.



Трећи модел је јапански - овај модел карактернше постојање великих гру- 
пација предузећа, на чнјем је челу водећа компанија, чији су главни акционари 
држава и "главна банка", који тиме битно утичу на пословање и управљање 
чланова групација предузећа. У Јапану тако 9 највећих компанија контролише 
преко 1.5оо водећих индустријских предузећа поседујући контролне пакете 
акција.

Демаркациона линија између привреде и банака промовисана англо- 
америчким моделом (банке не контролишу водећа предузећа кроз акционар- 
ство, већ путем тзв. рестриктивних кредитних клаузула покушавају дисциплино- 
вати управу предузећа) није увек гаранција оптималног финансијског система 
(ово је филозофија тзв. менаџерског капитализма).

Симбиоза између предузећа и банака (са контролом предузећа од стране 
банака) показује се, дугорочно посматрано, ефикаснијом алтернативом (ово је 
филозофија тзв. капитализма за људе).

5. Стандардизоване форме предузећа
Чини се да се данас без изузетка може рећи да све земље прихватају четири 

стандардизоване форме предузећа: две форме друштва лица (тзв. јавно 
трговачко друштво или друштво под заједничким именом, односно ортачко 
друштво - partnership н командитно друштво/обично, док неке земље познају и 
командитно друштво на деонице, док га друге не познају) и две форме друштва 
капитала (акционарско друштво и друштво с ограниченом одговорношћу). По 
својој правној природи друштва лица спадају у друштва уговоре, док друштва 
капитала иако настају на уговорној основи спадају у друштва институције.

Према неким истраживањима у Француској више од 8о% малих "предузећа" 
изабрало је форму индивидуалног трговца (индивидуални предузетник), будући 
да је ова форма крјње једноставна: једно физичко лице управља, прима добит и 
сноси ризик. Овај проценат се у новије време смањује, будући да је у Француској 
тек од 1985. године могуће оснивање друштва с ограниченом одговорношћу од 
стране само једног оснивача, мада је и даље примамљивија форма индивидуалног 
трговца (физичко лице са регистрованом привредном делатношћу), посебно за 
индивидуалне предузетнике и занатлије. Међу формама привредних друиггава у 
Француској друштво с ограниченом одговорношћу је најбројније код малих 
предузећа до 100 запослених, док су акционарска друштва најбројнија код 
предузећа преко 100 запослених (скоро 8о%). Слободне професије су најчешће 
организоване у тзв. грађанска друштва, а ређе у форми трговачких друштава, 
тајних друпггава или удружења.^

1. Vidi:A.Bizaguet, Le petite et гаоуеппе entreprise.PUF, 1991., c, 15-17.



6. Нестандардизоване форме предузећа
И поред начелно прихваћене стандардизације правних форми предузећа у 

упоредном праву, чини се да су правне традиције, историјско наслеђе и локални 
колорит условили и постојање и опстанак одређених форми предузећа карактер- 
исгичних најчешће само за поједине земље или за неколико земаља.

Прво, Енглеска има две специјализоване форме компанија: компаније са 
ограниченом одговорношћу гаранцијама и компаније с неограниченом одго- 
ворношћу.Одлика првих је оснивање без почетног капитала, уз обавезивање 
власника да ће у случају стечаја уплатити капитал одређен гаранцијама. Ове 
компаније могу бити са акцијским капиталом и без акцијског капитала. У фирми 
ових компанија може стајати ознака "limited". Одлика других компанија је неог- 
раничена одговорност сваког оснивача(док је члан) и доцнијег члана компаније 
за обавезе компаније, као и код partnership-а.Ипак, ове компаније потпадају под 
Сотрапу Law, а не под Partnership Law. Капитал им може бити изражен у акци- 
јама или уделима.^

Друго, Француска има специјализовану форму предузећа типа привредног 
друштва: "поједностављено" акционарско др}'штво (societe par actions simplifiee). 
Ово друштво могу основати два или више друштва која имају уплаћен капитал 
који је прописан за акционарско друштво с јавним уписом акција.Минимални 
оснивачки капитал је капитал прописан за акционарска друштва с јавним уписом 
акција. Ако оснивач овог друштва смањи свој капитал испод минималног проп- 
исаног законом, има рок од шест месеци за трансформацију у друш друштво за 
које се захтева мањи капитал или пак да повећа свој капитал до тошзноса, у про- 
тивном друштво се ликвндира. Микимални оснивачки капитал за ово друштво 
мора бити уплаћен одмах након уписа. Ово друштво не може прикупљати капи- 
тал јавним уписом акција. Функцију управног одбора у овом друштву врши пред- 
седник овог друштва. Председник овог друштва, у границама предмета друштва, 
има неограничена овлашћења према трећим лицима, те статутарне одредбе које 
ограничавају његова овлашћења немају правно дејство према трећнм лицима. 
Функцију скупштине у овом друштву врше чланови-акционари колективно, а 
статутом се одређују питања о којима се одлуке доносе на овај начин. Огатутом 
друпггва може се прописати неотуђивост акција за време које не може прећи 10 
година. Статутом се такође може предвидети да је за пренос акција на треће лице 
потребна сагласност друштва. Статутом се може предвидети и дужност усту- 
пања акција, са санкцијом суспензије неновчаних права (дакле управљачких 
права). Такође, ако се над неким акционарем овог друштва промени контролни 
пакет (на базн капитала, уговора или фактички), он је дужан да информише ово 
друштво, које му може суспендовати управљачка права по основу акција које 
поседује у овом друштву. Све ове статутарне клаузуле могу бити предвиђене 
само једногласном одлуком акционара овог друштваС

Види: Ivamy, Сотрапу Law, Лондон 1978, с. 18-21.



Неке земље познају и тип тзв. тајног друпггва (societe en participation у фран- 
дуском праву, тајно друштву у ранијем југословенском праву, "тихо друштво" у 
немачком и енглеском праву - stille GeseUschalt u silent partnership)^. Основна 
одлика овог друштва је настајање на основу уговора између тајног члана који 
улаже уговорени улог у подухват неког предузетника , као дрругу уговорну 
страну.Ово друштво постоји само у интерним односима између уговорних 
страна(за интерне односе важе уговорена правила,а у њиховом недостатку 
правила ортаклука), нема правни субјективитет и не улисује се у судски 
регистар.Трећа лица ступају само у правне односе с означеним пословођом, који 
исгупа у своје име и одговара за преузете обавезе (може се, што је правило, уго- 
ворити и обавеза тајног члана да учествује у сношењу губитка друштва до износа 
његовог уговореног улога).Тајно друштво може се доказивати свим доказним 
средствима.^

Мађарска поред форми привредних друштава познаје и форму тзв. 
заједничког предузећа, кога оснивају правна лица одређеним уговореним 
улогом. Специфичност овог предузећа је што његови чланови сносе ризик 
пословања до висине свог улога, али и одговарају за његове обавезе као јемци до 
висине својих улога. Добит и губитак се дели међу члановима сразмерно улоз- 
има. Сваки члан друштва има по једног предсгавника у управном одбору 
друштва као органу управљања, а уговором о оснивању се може предвидети и 
постојање посебне управе коју бира управни одбор, као и постојање надзорног 
одбора.Обавезни орган у овом предузећу је и директор. Оснивачким актом 
предвиђа се и начин прпступања, иступања и искључења из предузећа.^

Бугарска својим Трговачким законом предвиђа поред форми трговачких 
друштава и државна предузећа и предузећа територијалних јединица, која могу 
бити основана у форми трговачких друштава са једним оснивачем (single-person 
private limited сотрапу, single-person public limited сотрапу), али и не морају имати 
ову форму.^

У Француској се прави разрраничење између јавних предузећа (les entreprises 
publiques) и индусгријских и трговачких услуга без субјекгивитета (јавне 
службе). Јавна предузећа се пак деле на предузећа националног или локалног 
значаја.Јавна предузећа се могу конституисати у форми јавне установе са индус- 
тријским или трговачким карактером или у форми трговачког друиггва. Јавна

3. Види: Loi... н 94-л од 3. јанв. 1994., пар. 262-1 - 262-20.
4. Види: Cođe civil, чл.1£71-1873; Закон о хрговачким друштвима Француске, чл. 419-422; 

Трговачки закон из 1937., пар. 489-499; Закон о трговачким друштвима Словеније, чл. 159- 
168; Закон о трговачким друштвима Хрватске, чл. 148-158.

5. ВидшСиуоп, Droit des affaires, Paris, 1984.,c. 508-510; Hamel-Lagarde, Drot commercial, Paris, 
1980., c. 202-203; Стражнјицки, Тумач трговачког закона, Загреб, 1939, с. 480-487;Васнл- 
јевић, Трговинско правњ Београд, 1993., с. 216.

6. Види: Закон о привредним друштвима Мађарске, пар. 127-154.
7. Види: Lavv on Commerce, 1991., чл. 61-62.



предузећа конституисана у формн трговачког друштва могу бнти: друштва с јав- 
ннм капиталом (национализована друштва, друпггва основана од државе), 
друштва с мешовитим капиталом (национална и локална).^

У Енглеској, с обзиром на начин оснивања и на делатност, постоји подела на 
регистроване компаније, компаније основане законом (у пракси су то делатности 
од јавног интереса: железница, гас, вода, електрична енергија, инфраструктура - 
многе од ових компанија сада су приватизоване и постају регистроване 
компаније) и компаније основане краљевском повељом (обично се оснивају за 
добротворне или квази добротворне делатности , као што су: школе и колеџи, 
уметничка друштва, клубови, пријатељска друштва, друштва за подучавање , 
берза итд. - многа од ових друштава имају форму неинкорпорисаних друштава- 
удружења^. која се ослањају првенствено на установу траста (Trust). а не на 
установу компаније (корпорације).^

И у Европској Унији јавна предузећа и јавне службе имају унеколико дивер- 
гентан статус.^

Најзад, занимљиво је да је Европска Унија донела посебну Директиву о при- 
ватном друштву с ограниченом одговорношћу, које оснива само један оснивач, а 
која се примењује и у случају кад је реч о таквом јавном друштву. Функцију 
органа овог друштва врши једини члан, који је дужан да одлуке које доноси у 
функцији скупштине упише у посебну књигу или да их донесе писмено.Исто 
важи и за уговоре између таквог члана и његове компаније, осим ако се ради о 
текућим операцијама закљученим под нормалним и уобичајеним условима.^)

7. Уместо закључка

Предузеће наших простора преживело је многе експерименте ин виво, што 
наумом "неумог" законодавца, то диктатом креатора тзв. новог светског 
поретка. Најтежи експеримент учињен је свакако системом удруженог рада, који 
је максимално запостављајући капитал функцију предузећа ишао линијом 
његове "синдикализације".Од релативно конкурентног предузећа, које је дуго 
продуковало конкурентну и у светским размерама стопу раста друпггвеног 
производа,чак и у условима монопола једног својинског облика, дошло се до 
атомизираних субјеката неспособних и за властиту репродукцију.Данас нашим

8. Види Hapo4iiTo:Dufau, Les entreprises publiques, Paris, 1973, c. 54-118.
9. Види noce6Ho:Warburton, Unincorporated associations, London, 1992., c. 1-18.
10. BtiflH:Gower's, Principles of modem Сотрапу Law, London, 1992., c. 5-7.
11. O статусу јавних предузећа види: Thiry et Vandamme, Les entreprises publiques dans L' Union 

Europćenne: entre concurrence et interet gćneral, Paris, 1995.
O коцесији јавних служби види Hapo4HTo:Brechon-Moulenes i dr., La concession de service 

public face au droit. communautaire, Paris, 1992.
12. Види: Council directive (EEC) 89/667 од 21. децембра 1989. године.



простором кружи још један баук, баук "саксофонизације" предузећа. Да би био 
делотворнији ("тврд је орах, воћка чудновата" - рекао би Његош) овај баук је, за 
све упућене и добронамерне с јасним циљем, потпомогнут и међународним 
санкцијама у име "тријумфа" међународног права и "јенкијевог" концепта људ- 
ских права ("добар Индијанац је само мртав Индијанац"), који у држави Миси- 
сипи на измаку двадесетог века формално укида робовласништво ("Политика", 
2. април, стр. 5.).

Без сумње, потребна нам је оптималнија својинска стрзжтура, али која не 
води апсолутизацији само приватносвојинског облика."Међу две стотине најк- 
рупнијих корпорација у САД, а управо те корпорације сачињавају срце и језгро 
индустријског система, мало је таквих у којима власници имају било какав 
значајннји утицај кад се ради о доношењу одлука, а и тај утицај, тамо где још пос- 
тоји, слаби из године у годину", поручи нам Галбрајт.^Уместо "саксофоннзира- 
ног" предузећа, нашем социјалном, развојном, историјском и локалном колориту 
више одговара модел "скандинавизираног" предузећа, идеолошки неоп- 
терећеног, тржшнно профилисаног, управљачки моћног. развојно усмереног и 
мотивацноно попуњеног.

13. Галбрајт, Нова нндустријска држава, Загреб, 1970, с. 92.



Проф. др Ивица Јанковец 
Правни факултет у Крагујевцу

ВЕЈ1ИКИ ПРИВРЕДНИ СИСТЕМИ 
(осврт на нека правна питања)

(1) У савременој привреди свих земаља значајну улогу играју групације 
предузећа која су међусобно повезана у велике привредне сисгеме. Има и таквих 
великих привредних система чије пословање није ограничено на подручје једне 
земље. То су тзв. мултинационалне компаније.

Правни поредак треба да уреди читав низ питања у вези са великим привред- 
ним системима, а нарочито: како могу настати велики привредни системи; какви 
све односи могу да постоје између предузећа у оквиру једног таквог система; 
какву заштиту уживају мањински власници предузећа која улазе у састав 
система; како обезбедити повериоце предузећа од опасности да самосгални 
правни субјективитет предузећа у оквиру групације буде злоупотребљен на 
њихову пггету; како онемогућити монополисање тржишта кроз груписање 
предузећа у велике привредне сисгеме.

У наредним редовима осврнућемо се на неке новине које се у погледу ових
питања предвиђају предлогом за нови Закон о предузећима ЈЈ Наиме, предлогом 
се предвиђају неки облици груписања предузећа који нису били изричито 
уређени Законом о предузећима из 1988. године (са изменама и допунама из 1989. 
и 1990. године), а холдинг-однос, који је у нашој пракси био основни начин пов- 
езивања предузећа путем капитала, мења неке од досадашњих карактерисгика.

1. Предлог Закона о предузећима који је Савезна влада утврдила фебруара 1995. године.



Осим тога, пажњу заслужује и питање шта ће све морати да буде урађено у 
оквиру посгојећих великих привредних система ради њиховог усклађивања са 
новим законом.

(2) Многи наши садашњи велики привредни сисгеми настали су од сложених 
организација удруженог рада и радних организација у њиховоМ саставу, који су 
постојали у периоду важења Закона о удруженом раду. Основ за такву транс- 
формацију биле су измене и допуне Закона о предузећима из 1989. године (члан 
145-е), које су дозвољавале да се предузећа која су удружена у сложени облик 
предузећа могу, на начин предвиђен самоуправним споразумом о удруживању, 
односно уговором, повезивати путем капитала, издавањем деоница или усту- 
пањем удела сложеном облику до висине нето вредности имовине предузећа. То 
су таква предузећа по правилу чинила зато пгго је повезивање било у 
заједничком пословном интересу свих чланова групације. На пример, оценила су 
да заједно, као велики привредни систем, имају боље шансе за успех на тржишту.

Законска решења из 1989. године била су излаз из нужде. У време када се 
наша привреда почела враћати тржишту и успостављању капитал-односа у 
предузећу, требало је и повезивање предузећа у велике привредне сисгеме 
успоставити по основу капитала. А сложене организације удруженог рада нису 
према Закону о удруженом раду имале неки свој капитал.

Било је различитих тумачења у пракси о томе да ли предузеће које је 
бесплатно пренело друпггвени капитал има по том основу право да учествује у 
управљању предузећем на које је пренело капитал. Ако би одговор на ово 
питање био потврдан, и даље би се наставило дејство центрифугалннх сила у 
оквиру великих привредних сисгема, што је било карактеристично за период 
договорне економије. Зато је изменама и допунама Закона о предузећима које су 
извршене 1990. године прецизирано да предузеће може без накнаде пренети свој 
капитал или део свог капитала на друго предузеће без права управљања тим 
предузећем (члан 145-6 став 2).

Предлог за нови закон не предвиђа могућносг повезивања предузећа 
преношењем капитала без накнаде. Али, то према предлогу не би било ни 
забрањено. У складу са начелом које треба да важи у свакој правној држави, а 
које каже да је дозвољено све оно што није забрањено, таква могућност није 
искључена. Власник акције може је пренети на друго лице, па и бесплатним 
правним послом. Он ће имати интереса да то учини ако жели да његово акцио- 
нарско друштво постане део групације предузећа у чијим ће оквирима успешније 
пословати.

(3) Закон о предузећима из 1988. године, после измена и допуна из 1990. год- 
ине, познавао је два начина за повезивање предузећа: путем уговора (члан 145-а) 
и путем капитала (члан 145-6). Повезивање путем капитала вршило се кроз тзв. 
"холдинг предузећа" 7^ Холдинг предузеће је према Закону о предузећима било 
предузеће које је од дела своје имовине основало ново предузеће, или је стекло 
капитал у већ постојећем предузећу или је инвестирало свој капитал у ново



предузеће, и по томе обављало делатности оснивања, финансирања и управљања 
другим предузећем (члан 145-6 став 1). Законске одредбе о тим тзв. сложеним 
облицима предузећа биле се врло штуре.

Предлог за нови закон је много детаљнији што се тиче групација предузећа. 
Тој проблематици посвећен је четврти део предлога закона, који обухвата чак 23 
члана (чл.411-433). Нужно се намеће питање није ли се из поднормираности 
отишло у другу крајност, у пренормираност? Примера ради, у члану 429. став 3. 
предлога предвиђено је да извршна исправа против укљученог предузећа није 
основ за извршење против матичног предузећа. Није ли то само по себи јасно, 
ако се имају у виду субјективне границе дејства извршне исправе? Матично 
предузеће може изузетно одговарати за обавезе зависног предузећа, ако је тако 
прописано за одређене ситуације, али само на основу извршне исправе (пресуде, 
на пример) која гласи против матичног предузећа.

Начине за повезивање предузећа који су предвиђени у предлогу можемо 
сврстати у четири групе: повезивање путем капитала, повезивање путем учешћа 
у управљању независно од капитала, повезивање путем уговора и фактичко пов- 
езивање. Сваки од ових начина има випте варијанти.

У овом тексту ограничићемо се на повезивање предузећа путем капитала.
(4) Предлогом се (чл.412,413. и 427) прави разлика у погледу обима повези- 

вања предузећа путем капитала. Прво, ако капитал једног предузећа (матичног 
предузећа) чини најмање 25% основног капитала другог предузећа (зависног 
предузећа), сматра се да постоји значајно учешће. Друго, ако капитал матичног 
предузећа чини најмање 50% основног капитала зависног предузећа, сматра се 
да постоји већинско учешће. Треће, ако 90% свих акција или удела зависног 
предузећа припада матичном предузећу, сматра се да постоји однос укључења 
(инкорпорације).

У предлогу није довољно разрађено у чему се састоје последице значајног, 
односно већинског учешћа. Те последице могу наступити како у односу према 
акционарима, тако и у односу према повериоцима друштва.

Према неким страним правима (француском, енглеском), лице које је стекло 
значајно учешће у једном друштву капитала дужно је да о томе обавести то 
друштво.71 Циљ таквог обавеиггења је у томе да би други акционари могли 
продајом својих акција иступити из друштва, ако им не одговара то што је један 
акционар сгекао у друштву значајно учешће. А кад је матично предузеће стекло 2

2. Синтагму "холдинг предузеће" увео је у нашу правну терминологију Закон о обављању 
привредних делатности у иностранству из 1985. године ("Сл. лист СФРЈ" број 71/85). У 
члану 23. тог закона било је одређено да ће се организацији удруженог рада одобрити да 
предузеће које је основалау иностранству обавља и холдинг пословање, односно да оснује 
предузеће за холдинг пословање, ако тиме доприноси успешнијем обављању привредних 
делатности у инострансгву, при бављању повољнијих кредита у иностранству, повећању 
извоза и бољој организацији мреже те организације у иностранству. Под холдинг 
пословањем подразумевало се у смислу тог закона оснивање, управљање и финансирање 
других предузећа.



у зависном предузећу већинско учешће, оно је на захтев било ког другог акцио- 
нара дужно да откупи његове акције.^ У Енглеској је обичај да акционар који је 
стекао 30% и више акција једног акционарског друштва понуди осталим акцио- 
нарима да откупи њихове акције.^

Најкрупније последице наступају ако између матичног и зависног предузећа 
постоји однос укључења. Наиме, ако матично предузеће поседује 90% или више 
акција зависног предузећа и ако је скупштина зависног предузећа уз сагласност 
скупштине матичног предузећа донела одлуку о укључењу зависног предузећа у 
матично предузеће, и то је уписано у судски регистар, све акције зависног 
предузећа које не припадају матичном предузећу прелазе на матично предузеће. 
Акционари који иступају из укљученог предузећа имају право на одговарајућу 
отпремнину у акцијама матичног предузећа (члан 428. ст.1. и 2. предлога).

Укључено предузеће остаје правно лице. У томе је разлика између 
укључења и припајања зависног предузећа матичном предузећу.

Посебну пажњу предлог посвећује заштити поверилаца у случају укључења 
зависног предузећа у матично предузеће. Према члану 429. став 1. предлога, 
матично предузеће од момента укључењајемчи за обавезе укљученог предузећа 
које су настале пре и после укључења. То је солидарно генерално јемство за све 
обавезе укљученог предузећа. Матично предузеће је дужно да покрије губитак у 
годишњем обрачуну укљученог предузећа, ако се не може покрити из резерви 
тог предузећа (члан 430. став 2. предлога). Али зато матично предузеће има 
право да управи укљученог предузећа даје обавезна упутства (члан 430. став 1. 
предлога).

Са становишта правне сигурности посматрано, повериоци који послују са 
укљученим предузећем не треба да буду у лошијем положају од поверилаца који 
послују са пословном јединицом матичног предузећа. Зато чак и кад није донета 
одлука о укључењу, матично предузеће може одговарати за обавезе зависног 
предузећа уколико могу бити примењена правила о привиду правне личности 
(као што је случај кад је матично предузеће злоупотребило правни субјективитет 
зависног предузећа).

Посебно је предвиђено (члан 414. предлога) какве правне последице насту- 
пају у случају кад два предузећа узајамно учествују једно у основном капиталу 
другог. Због могућих изпгравања^ прописи многих страних земаља ограннчавају 3 4 5

3. Француски Закон о трговачким друштвима из 1966. године, после измена и допуна из 1985. 
и 1987. године (члан 356-1). Charlesworth and Cain, "Сотрапу Law”, by G. Morse, London, 
1983, стр.720.

4. Члан 413. став 4. предлога предвиђа да ова последица наступа већ и код значајног учешћа. 
Мислимо да је то претерано јер нема разлога зашто би се, на пример, акционару који 
поседује 70% акција једног друштва дало право да прода друштву своје акције ако је други 
акционар стекао преосталих 30% акција. Већински акционар и даље може управљати 
друштвом, исто као да постоје још три акционара сваки са по 10% акција.

5. Charleswoith, нав. дело, стр.724.



повезивање предузећа путем узајамног учешћа у капиталу (енг. cross sharing). 
Предлогом се прави разлика између две ситуације: прво, ако је међусобно 
учешће два предузећа релативно исто (на пример, свако предузеће поседује 51% 
акција другог предузећа), она морају смањити своја учешћа на највише 25%; 
друго, ако међусобно учешће није исто, свођење на прописана ограничења 
уредиће се споразумно. а ако се споразум не постигне, предузеће које има мањи 
проценат учешћа капитала у другом предузећу мораће до прописаног 
ограничења (25%) смањити број својих акција у другом предузећу.

(5) Једна од значајних новина које би према предлогу биле унете у наше 
право о предузећима представљају правила о преузимању контролног пакета 
акција (члан 413. став 5. предлога). Наиме, у акционарским друштвима с јавним 
уписом акција стицање већинског или значајног учешћа остваривало би се на 
основу јавне понуде која се објављује у "Сл. лисгу СРЈ" и уз одобрење надлежног 
савезног органа.

Матично предузеће које није поштовало овај поступак не би могло осг- 
варивати право гласа по основу већинског или значајног учешћа капитала у 
зависном предузећу (члан 413. став 6. предлога). Међутим, ова је санкција 
практично неприменљива кад је у питању пренос акција које гласе на доносиоца. 
Ималац таквих акција може их пре седнице скупштине друштва фиктивно пре- 
нети на неколико других лица и на тај начин остваривати право гласа.

Сличне, или чак и знатно детаљније одредбе о овом питању постоје у многим 
страним правима. Нјихов је ratio legis вишеструк: очување реда у промету акција, 
запггита од нефер поступака у конкурентској борби приликом преузимања кон- 
троле у акционарском друштву, заштита равноправности акционара зависног 
предузећа, заштита мањине акционара матичног друштва од штета које могу 
наступити због пада цене њихових акција на тржишту.^

Преостаје да се прописом о хартијама од вредности уреди који је савезни 
орган надлежан за давање одобрења за преузимање контроле у акционарском 
друпггву и у којим случајевима тај орган може одбити да изда одобрење за сти- 
цање контролног пакета акција.

(6) Холдинг предузеће је према предлогу (члан 432) једна врста матичног 
предузећа. У поређењу са законом из 1988. године, појам холдинг предузећа је 
предлогом значајно измењен.

Према закону из 1988. године, са каснијим изменама и допунама, једна од 
битних карактеристика холдинг предузећа било је то што је оно по основу капи- 
тала који је стекло у другом предузећу или илвестирало у друго предузеће 6 7

6. Узајамним учешћем вештачки се ствара капитал којег, у ствари, нема. На пример, ако 
друштво А уложи 100 динара за куповину акција друштва Б, па изда нову серију акција у 
номиналној вредности од 100 динара које откупи друштво Б, основни капитал друштва А 
повећан је за 100 динара без неких нових, додатних средстава.

7. Јовановић, мр Н., "Преузимање контроле у акционарским друштвима", Правни живот, 
број 9-10/94, стр.1113.



учествовало у управљању тим другим предузећем. И у светској пракси то је има- 
нентно појму холдинга. Међутим, предлог не истиче ову функцију холдинг 
предузећа. Првенствена делатност холдинг предузећа је према предлогу стицање 
капитала у другим предузећима и располагање тим капиталом кроз пренос 
акција, односно удела (члан 432. став 1), свакако ради сгицања добити. То је кон- 
цепција тзв. финансијског холдинга. На пример, банка је основала предузеће 
ради тога да би продала његове акције кад њихова тржишна цена порасте изнад 
номиналне вредности.

На овакав закључак о појму холдинга упућује и то што према предлогу холд- 
инг предузеће може поседовати и акције које не дају право гласа (члан 432. став
4).

Да ли је било потребно уносити посебну одредбу о финансијском холдингу у 
предлог за нови Закон о предузећима? Чини нам се да није. Прво, тешко је 
очекивати да ће у догледно време финансијски холдинг заузети неко иоле 
значајније место у нашем привредном животу. Друго, холдинг предузеће не мора 
учествовати у управљању зависним предузећем ако то не жели. Учешће у 
управљању зависним предузећем је право а не дужност холдинг предузећа. Зато 
би у коначном тексту закона требало корисгити појам холдинга у оном смислу 
како се он већ широко примењује у нашој пракси: за означавање матичног 
предузећа са већинским учешћем у основном капиталу зависног предузећа, које 
по том основу има право да одлучујуће учествује у управљању тим другим 
предузећем.

Према предлогу нема сметњи да холдинг предузеће учествује у управљању 
зависним предузећем, али ће у таквом случају бити примењена правила која 
важе за матична предузећа. Исто тако, било би могуће да холдинг предузеће 
обавља уз финансијску и неку привредну делатност (тзв. мешовити холдинг).

(7) Постојећа предузећа наставиће са радом и после ступања на снагу новог 
Закона о предузећима, и то онако како су уписана у судски регистар (члан 455. 
став 1. предлога). Значи, ако је холдинг предузеће било организовано као акцио- 
нарско друштво, оно ће као такво наставити са радом. Међутим, предузећа ће 
бити дужна да се организују и да ускладе своје опште акте према новом закону 
(став 2. истог члана). То важи и за постојећа холдинг и зависна предузећа.

Због тога ће зависна предузећа бити дужна да обавесте своје акционаре о 
значајном или већинском учешћу матичног предузећа у њиховом основном капи- 
талу. Предузећа с узајамним учешћем мораће о томе извршити обавештавање у 
"Сл. листу СРЈ" (члан 414. став 6. предлога) и мораће то учешће да сведу у проп- 
исане оквире. Матична предузећа која поседују више од 90% акција зависног 
предузећа моћи ће да се определе за примену правила о укљученим предузећима.

Разуме се, могуће су и промене у облику и организацији матичних предузећа, 
или у величини њиховог основног капитала, али у складу са одредбама новог 
закона. Могућ је и престанак матичних предузећа. У том погледу примењиваће 
се на матична предузећа она правила која буду важила за предузећа уопште.



Тако, скупштина матичног предузећа (претпоставимо да је у питању акционар- 
ско друштво) може донети одлуку о смањењу основног капитала предузећа, с 
тим да се акције зависног предузећа које представљају то смањење основног кап- 
итала матичног предузећа пренесу на одређене акционаре матичног предузећа. 
Акционари матичног предузећа ће у замену за акције матичног предузећа које се 
повлаче добити акције зависног предузећа чији је ималац било матично 
предузеће. Зависно предузеће на тај начин иступа из система. Предузеће које се 
издвојило из састава система више не сме користити у фирми означење које 
упућује на то да је део тог система.^ Или, акционари матичног предузећа могу 
донети одлуку да поделе то предузеће, с тим да се поједини делови припоје 
одређеним зависним предузећима без накнаде. Она ће за то издати акционарима 
матичног предузећа своје акције. Матично предузеће које је остало без имовине 
може се реорганизовати у пословно удружење, пошто се пословно удружење 
може основати без основног капитала (члан 433. став 3. предлога), или може 
престати да пос^оји.

Такве промене се врше на основу одлуке скупштине матичног предузећа. 
Оне се не могу вршити раскидом акта на основу којег је матичног предузеће нас- 
тало. Зато, ако је једно холдинг предузеће настало бесплатним преносом 
друштвених средстава у поступку трансформације сложених облика друштвених 
предузећа, на основу одговарајућег самоуправног споразума, у складу са тада 
важећим прописом, раскид таквог споразума био би правно ирелевантан, 
односно чак и немогућ.

У прилог таквог става говори више разлога.
Прво, самоуправни споразум представљао је оснивачки акт холдинг 

предузећа. Оснивањем холдинг предузећа, дакле уписом холдинг предузећа у суд- 
ски регистар, дејство тог акта је престало, исто као што дејство уговора престаје 
кад буде извршен. Споразумни раскид уговора није могућ након што су уговорне
обавезе испуњене.^ То из разлога што су обавезе престале испуњењем, па 
логички није могуће да престану још једном, споразумом уговорних страна. Уго- 
ворне стране из уговора који је испуњен могу једино закључити нови уговор 
којим ће поништити ефекте ранијег уговора. Аналогно томе, оснивачи акцио- 
нарског друштва који су одлучили да ликвидирају друштво могу то учинити само 
у својсгву акционара, доношењем одговарајуће одлуке скупштине друиггва.

Друго, средства која су холдинг предузећу бесплатно пренета постала су 
његова имовина. Холдинг предузеће одлуком својтх органа располаже том имов- 
ином. Зависна предузећа која су својевремено пренела холдинг предузећу та 
средства, немају више на њима никаква права. 8 9

8. Пресуда Вишег привредног суда Србије, Пж.4035/90 од 26.1Х 1990, Информатор, бр.3826
од 7.Х1 1990, стр.5.

9. Перовић, др С , “Раскид уговора у робном промету", у зборнику радова "Уговори у
међународној трговини", свеска 1, Београд, 1987, стр.175.



Tpehe, мора се имати у виду и заштита сигурности поверилаца холдинг 
друштва. Ако би се дозволио раскид самоуправног споразума, то би морало 
имати за последицу враћање друштвених средстава која су пренета без накнаде 
на холдинг предузеће оним предузећима која су извршила пренос. Из којих би 
средстава холдинг предузеће затим извршавало своје обавезе према поверио- 
цима?

Четврто, постоје и одређени рокови о којима треба водити рачуна. Чак и кад 
би се у неком случају утврдило да је упис холдинг предузећа у судски регистар 
извршен мада су незаконито или манљиво били спроведени бесплатни пренос 
друштвених средстава на холдинг предузеће и трансформација зависних 
предузећа у акционарска друпггва, истекли су рокови у којима се могао захтевати 
поништај уписа. Тужба за поништај уписа у регистар може се поднети у року од 
три године од дана извршеног уписа (члан 62. став 3. Закона о поступку за упис у 
судски регистар, "Сл. лист СРЈ" број 80/94).

Ако се смањење основног капитала матичног предузећа ради преношења на 
зависно предузеће врши по одлуци скупштине матичног предузећа, а на терет 
друштвеног капитала који је својевремено зависно предузеће пренело на 
матично предузеће, треба водити рачуна о томе да ли је неки део тог капитала 
отписан у поступку трансформације друштвеног капитала путем издавања 
акција са попустом (интерних акција). Ако јесте, тај део капитала матично 
предузеће не би могло вратити зависном предузећу. Тај деокапитала је одненом- 
инираног (друштвеног) постао номинирани капитал, он припада акционарима 
матичног предузећа. Судбина тог номинираног капитала не мора бити иста као 
судбина неноминираног капитала. Акционари матичног предузећа могу 
одлучити да основни капитал тог предузећа смање тако што ће његов неномини- 
рани део бити пренет зависним предузећима, али да матично предузеће задржи 
номинирани део основног капитала.

Да закључимо. Односи у великим привредним системима морају се 
прилагођавати новонасталим околностима. Али, то треба радити тако да се не 
доводи у питање правна сигурност.



Проф. др Славко Царић,
редован професор ПравноГ факултета у Новом Саду

КОНЦЕРНИ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ

Уводна разматрања

У савременој светској привреди и сгручној литератури појава све већег броја 
концерна и других облика интеграције и повезивања различито се оцењује.

С једне стране, у процесу сталног изналажења што рационалнијих облика 
пословања и сталног трагања оптималних облика пласмана капитала, појава 
концерна представља прогрес, тј. савршенији и бољи облик пословања. Концерн 
у ствари представља после спроведене хоризонталне интеграције и сличних 
трговачких друштава, накнадни вертикални облик интеграције већ остварених 
хоризонталних облика повезивања.

С друге стране концерн, као и сви други облици монопола, могу пред- 
стављати велику кочницу привредном развоју једне земље или одређеног 
привредног подручја, јер такви повлашћени облици на тржишту најчешће нису 
заинтересовани за примену најсавременијих техничких и других научних 
достигнућа, јер практично немају конкуренцију које их економски принуђава на 
то, концерни су најчешће заинтересовани једино да стално подижу цене и да на 
различите друге начине злупотребљавају свој монополски положај.

Управо због ових контрадикторних последица појаве концерна и других 
облика удруживања, у стручној литератури се истиче да сваки облик интеграције 
исговремено представља и прогрес и декаденцију, и због тога је најбоље да се уз 
сваки облик интеграције истовремено економски свакодневно прати и процесом 
дезинтеграције, као нека врста економске критике недоказаних и некорисних 
интеграција.



Посебно полазећи од потребе привредног развоја у једној земљи, а у циљу 
превентивног спречавања злоупотребе монополског положаја, концерни и сви 
други монополски облици морају бити подвргнути што стручнијој и што ефикас- 
нијој државној контроли.

У нашој привредној пракси нажалост веома су чести случајеви монопо- 
лисања и злоупотребе монополског положаја, почев од најнижих комуналних 
монопола, па до највиших државних. Међутим, у нашој свакодневној привредној 
пракси још увек је много више концерна из иностранства преко спољнотрговин- 
ских размена добара, него домаћих. Ту не значи да се концерни неће брзо појав- 
ити код нас и да ће својом појавом и позитивно и негативно утицати на наш 
привредни развој. На појаву концерна у већем обиму код нас сигурно ће утицати 
и бројне одредбе у Предлогу Закона о предузећима а које се односе на концерне.

Потребно је посебно нагласити да су у упоредном праву ретке материјалне 
правне одредбе о концернима. Најчешће се сматра да је то фактичко питање и 
конкретан интерес, а не правно питање које треба регулисати законом. 
Међутим, у страном законодавству су веома честе и веома бројне одредбе којима 
се друштво штити од злоупотребе монопола и концерна и којима се стимулише 
лојална и коректна конкуренција.

Материјално правне одредбе о концернима су ретке у странама законо- 
давству, али није ретко да се поред фактичких концерна у пословној пракси, 
конкретни концерни конституишу законски и посдипломским актима. Тада се 
најчешће тим конкретним правним актима конституишу и надлежносги поје- 
диних државних органа у погледу рада концерна.

Посебно треба нагласити да су концерни највиши облици удруживања и да 
се најчешће појављују као вертикални облици удруживања већ до тада ост- 
варених хоризонталних облика удруживања трговачких друштава, а не као 
непрецизних облика трговачких друштава.

У нашој пословној пракси у последње време концерни се све чешће појав- 
љују као облици пласмана финансијског капитала од стране банака и других 
финансијских организација у друге привредне области и друге привредне гране. 
Велики број банака је на пример, основала своје трговачке организације не само 
због наглог пораста компензационих послова, него и због условљавања плас- 
мана одобрених кредита једино преко тих трговачких организација. Оваква 
пракса вероватно код нас има много више штетних појава него корисних, јер се 
најчешће јавља као облик злоупотребе монополског положаја. Ова штетна 
појава има велике негативне импликације и због тога што наша држава још није 
довољно стручно оспособљена да контролише монополе и да ефикасно спречава 
њихову злоупотребу.

Посебну штетну појаву представљају концерни на основу државне својине, 
јер тада држава често нема посебног интереса да сама себе контролише и да сама 
себи забрани све погодности монопола и његове злоупотребе. Државни кон-



церни има изразито бирократску особину и због тога све земље света кад год то 
могу избегавају овакве концерне.

Концерни представљају највише облике финансијске и управљачке концен- 
трације. Посебно је опасно да се управљачка концентрација осгварује у 
државном апарату или на њега наслања. Јер тада наступају велике бирократизо- 
ване деформације у привреди као и низ других пггетних последица. Због тога је у 
многим земљама света држави забрањено да ствара сопствене концерне.

Концерни најчешће превазилазе границе једне државе и границе привредног 
система једне земље. Многе транснационалне компаније. али исто тако и многе 
континенталне и светске организације појединих струка и делатносги у ствари 
представљају концерне. И код таквих концерна, иако је то тада много теже него 
унутар једне земље, свака држава има посебан интерес и многе разлоге да се 
заштити од ових негативних појава антимонополским законодавством и многе 
државе света то и чине. Нажалост, антимонополско законодавство и примена 
тог законодавства у пракси нажалост код нас није уоппгге развијена.

Многи инострани концерни који су на разне начине присутне и код нас гурају 
нас у заостајање, фактички нас своде на завистан колонијални положај. Управо 
је због тога то и најтеже и најзначајнија битка у области антимонополског закон- 
одавства и његове примене.

У нашем позитивном праву практично нема прописа о концернима, а то не 
значи да нема концерна. У Предлогу Закона о предузећима из марта 1995. год- 
ине, то је велика новина код нас, постоје многа материјално-правна правила о 
концернима, много више него у другим земљама. Овим правилима се углавном 
штите повериоци и други учесници на тржипггу од концерна и негативних 
одлука концерна. Ова правила међутим, нису довољна са аспекта заштите 
друштва и заштите привредних развоја од злоупотребе монопола од стране кон- 
церна.

Другим речима, ова правила у Предлогу Закона о предузећима се могу 
поздравити као корисна и потребна, иако се у знатној мери могу и редуцирати, 
али и поред тога постоји недостатак разуђеног антимонополског законодавства 
и ефикасно организоване државне контроле које треба да спречавају злоупо- 
требе монополског положаја.

Појавне врсте концерна

У члану 416. Предлога Закона о предузећима из 1995. године се у ствари 
говори и појавним врстама концерна, а не о појму концерна, иако наслов испред 
овога члана упућује на одређивање појма концерна.

Приликом одређивања појма концерна као претходно се појављује терми- 
нолошка дилема, тј. да ли је бољи назив "концерни" или "концерна предузећа". 
Наш законодавац у томе погледу није досгижан и брка ова два израза, употре- 
бљава један и други, а то је у ствари најгоре. Промискуитет термина отежава не



само креацију, него и примену права. Ако би упоређивали ова два израза 
утврдили би да се у страном праву много чешће говори о концернима, него о кон- 
церним предузећима. Постоје и други теоретски разлози који упућују да је 
назив"концерн" бољи од назива "концерно предузеће”, нарочито због тога што 
ни сам израз "предузеће" у амбијенту посгојања трговачких друштава није дово- 
љно одређен ни прецизан.

У члану 416. Предлога Закона о предузећима из 1995. године говори се и три 
врсте концерна:

1. Уговорни концерн;
2. Факгички концерн;
3. Концерн с односима координације.
Код уговорног концерна је битно да се два или више предузећа уговором о 

предузетништву тако повезују да се под јединственом управом матичног 
предузећа, тј. концерне. Ови уговори о предузетништву имају два своја основна 
облика:

1. Уговор о вођењу послова предузећа којим се предузеће подређује вођењу 
послова другом предузећу;

2. Уговор о преносу добиги којим се предузеће обавезује да своју добит прен- 
есе на друго предузеће, и то у целини или делимично. Битно је да се не ради о 
учешћу у добити на основу текућег пословног промета или по основу лиценце јер 
се ови облици не сматрају уговором о делимичном преносу добити.

Фактички концерн је фактички облик повезивања предузећа у ком матично 
предузеће има непосредно или посредно већинско или значајно учешће у капи- 
талу (најмање 25%) а то омогућује да матично предузеће тј. концерн управља 
зависним предузећима. Фактички концерн може настати на основу уговора или 
на основу статута. Битно је да је концерн има управљачку доминацију у односу на 
зависна предузећа. Поставља се питање законске контрадикције, тј. ако је у 
закону регулисан овај облик концерна, онда то није више фактички, него правни 
концерн. Други проблем се јавља у томе што законодавац није доследан у тер- 
минима, тј. час је то фактички концерн, час је то матично предузеће итд.

Концерн са односима координације посгоји онда када се међусобно незави- 
сна предузећа повезују уговором тако да ни једно од повезаних предузећа није у 
зависном положају од другог предузећа са којим је закључио уговор. Пошто код 
овога облика концерна нема онога што је битно код концерна, тј. управљачке 
вертикале, сматрамо да ово и није концерн. Код концерна је битна заједничка 
управа и однос потпуна хијерархијске потчињености.

У правној теорији је спорно да ли се уопште може говорити о концерну ако 
претходно није спроведена хоризонтална интеграција. Ако се прихвати то 
схватање, онда је то под великим знаком питања да ли се ови појавни облици кон- 
церна у Предлогу у Закону о предузећима из 1995. године уопште могу сматрати 
концернима.



Управљање и одговорност коицерна

Концерни стичу основна управљачка овлашћења према зависним 
предузећима у своме саставу. То може бити заједничка управа, упутства за 
вођење послова или непосредно вођење послова.

Зависно предузеће мора поступати по упутствима матичног предузећа и 
онда када поступање под тим упутствима ствара штету зависном предузећу а 
корисно је за матично предузеће.

С друге стране, матично предузеће је дужно да измири зависном предузећу 
годишњи губитак ако он није измирен на неки други начин или из неких других 
фондова. Исто тако чланови управе матичног предузећа одговарају као соли- 
дарни дужници за накнаду штете у случајевима ако у зависном предузећу не дају 
упутства савесно и пажњом доброг привредника.

Битно је да уговор о предузетништву подлеже обавезном регистровању код 
регистарског суда јер се на тај начин желе заштити повериоци и други савесни 
тржишни учесници. Уговор о предузетништву увек мора бити у писменом 
облику а овај уговор производи правне последице тек од дана уписа у судски 
регистар.

Зависно предузеће има право да има резервни фонд и да обезбеђује средства 
за тај фонд ради покрића губитака који могу наступити у пословању.

На посебан начин уговором о предузетништву се морају заиггитити мањин- 
ски акционари, јер ако овај уговор не садржи одредбе о накнади спољним 
члановима и акционарима је ништав.

Уговор о предузетништву мора да садржи одредбе о обавези матичног 
предузећа да на захтев спољњег акционара или члана зависног предузећа 
преузме његове акције или уделе према уговору одређеној отпремници.

Закључна разуматрања

Без обзира што појава концерна може створити не само позитивне него и 
негативне последице, ми морамо бити свесни чињенице да је то неминовност у 
тржишној привреди, а исто трако и у постојећој светској подели рада.

Поред бројних материјално правних одредаба о концернима у Предлогу у 
Закону о предузећима из 1995. године., многи од тих одредаба нису ни неопходни, 
у нашем позитивном праву недостају одредбе о ефикаснијој заштити од злоупо- 
требе концерног положаја на тржипггу, као и од других облика злоупотребе 
монопола, Исто тако се држава мора стручно оспособити да може да оствари 
ефикасну превентивну и накнадну контролу монопола.
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КОНЦЕПТ ОРГАНИЗОВАЊА ЗАДРУГА И ЊИХОВ 
ПРАВНИ СТАТУС СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА 

НОВИ ЗАКОН О ЗАДРУГАМА

УВОД

Задружне организације, задруге су се на просторима југословенских народа 
јавиле релативно рано, само неколико деценија касније од формирања првих 
задруга у свету. Земљорадничко задругарство прошле и ове године је обележило 
век свог организовања, постојања и деловања. Задругарство представља велику 
цивилизацијску тековину напшх народа, преко кога су они ушли у свет. Краљев- 
ина Србија је са још 10 земаља света 1895. године била оснивач Међународног 
задружног савеза.

На просторима Србије и СР Југославије, још у почетним фазама су се 
формирале задруге различитих облика: произвођачко-занатске, потрошачке, 
штедно-кредитне и др.

У дугој, више од стогодишњој историји, развојни пут задругарства није био 
праволинијски. Било је успона и падова, многих промашаја и заблуда. Иако се не 
могу порицати чињеница да су задруге одиграле значајну улогу у развоју 
привреде, посебно пољопривреде наше земље, стоје чињенице да задругарство 
није на прави начин искоришћено за решавање многих питања из области



привредног и друштвеног живота Зато се историја задругарства може да 
обележи као дуга и бурна али не баш славна.

Данас се налазимо у ситуацији када се трасирају правци савременог задру- 
гарства у Југославији.

1. НАСТАНАК ЗАДРУГА, ЊИХОВ РАЗВОЈ И 
КАРАКТЕРИСТИКЕ У ПЕРИОДУ ДО II СВЕТСКОГ РАТА

Задруге, на подручју Србије се јављају седамдесетих година XIX века у град- 
ској привреди у виду занатско-произвођачких и потрошачких.^ Године 1894. у 
околини Смедерева формирају се у сеоским подручјима кредитне земљо- 
радничке задруге Рајфајзеновог типа.^ Већ 1895. године 12 задруга овог краја 
формира у Смедереву Главни савез српских земљордничких задруга, чије је 
седшнте 1898. године пренето у Београд. Број задруга у Србији се веома брзо 
ширио. Обзиром на закаснели привредни развој, задруге на подручју Црне Горе 
су се јавиле нешто касније. Прва кредитна земљорадничка задруга на иниција- 
тиву Зетске банке, основана је 1904. године у селу Милишићима код Подгорице. 
Иако су прве задруге у Црној Гори биле кредитне, оне су се бавиле и снаб- 
девањем села робом пшроке потрошње, снабдевањем земљорадника средствима 
за производњу и продајом пољопривредних производа.

У периоду између два светска рата, обзиром на спор општи и привредни раз- 
вој и пољопривреду, са неразвијеним производним снагаМа, неповољном аграр- 
ном и поседовном структуром и натуралним карактером производње, 
задругарство је било релативно добро развијено.

Карактеристично је да је у овом периоду постојало богатство форми 
задружног организовања: кредитне задруге, набавно-продајне, потрошачке, 
специјализовано-произвођачко прерађивачке, аграрне заједнице и др.

У периоду до 1933. године у структури броја задруга доминирале су кредитне 
задруге, после чега то месго по броју препуштају набавно-продајним и 
потрошачким задругама. У пољопривреди поред наведених облика задруга биле 
су веома развијене специјализоване произвођачко прерађивачке задруге; житар- 
ске репарске, виноградарско-винарске, воћарске,сточарско-ливадарске- 
пашњачке, млекарске, пчеларске, водне, у Војводини аграрне заједнице, а у 
Црној Гори задруге сељачке самопомоћи.

Задруге су имале значајну улогу у привредном развоју земље. Омогућавале 
су да градско становништво лакше долази до кредита, да се под повољнијим 1 2

1. Прва потрошачка задруга у Србији основана је септембра 1879. године у Београду, под 
називом “Прва дружина за потрошњу у Београду".

2. Прва кредитна земљорадничка задруга у Србији основана је 29.III1894. године у селу Вра- 
нову. Исте године основане су задруге у Азањи (11.IV), Малом Орашју (6.V), Михаиловцу 
(25.VIII) и Ратарима (17.Х 1894.године).



условима снабдева индустријском робом и прехрамбеним производима и тиме 
штити од ексгтлоатације финансијског и трговачког капитала. У пољопривреди 
су поред обезбеђивања јефтиног кредита, доприносиле снабдевању земљо- 
радничких газдинстава средствима за производњу, утицале на повећање роб- 
ности производње, њену специјализацију и лакшу реализацију. У задругама су се 
рађале и преко њих пробијале демократске идеје и демократски принципи 
управљања привредним и другим пословима. Иако су доприносиле ублажавању 
тешког положаја сиромашнијих слојева друштва, оне су ипак превасходно екон- 
омски и политички служиле богатијим слојевима друштва.

Општи важећи принципи задружног рада: принцип слободе уласка и изласка 
из задруге, принцип демократичности, ограничена камата на уделе, подела рис- 
торна у потрошачким задругама, принцип неутралности, принцип задружног 
образовања - васпитања, поштовани су само у почетним фазама развоја задру- 
гарства. Касније они су деформисани и девалвирани. Неки су проглашавани 
факултативним а неки у Законодавству нису уопште помињани.

Задруге као привредни и правни субјекти, посебно са гледипгга њихове 
делатности нису биле на прави начин дефинисане.

Према Закону о привредним задругама из 1937. године,^' задруге су биле 
дефинисане као привредне организације, што је требало да значи да не могу да се 
баве непривредним делатностима. У дефиницији се истиче да задруге могу да се 
баве свим делатностима које нису забрањене а могу да доприносе повећању 
њиховог дохотка. На овакав начин дефинисана делатност задруга, отварала је 
могућност да су под фирмом задруге пословале многе незадружне организације: 
трговачка, извозна и друга предузећа, млинови, кланице и др.

2. ЗАДРУГАРСТВО И ЗАДРУГЕ У ПЕРИОДУ ПОСЛЕ II 
СВЕТСКОГ РАТА, ДО 1989. ГОДИНЕ

У периоду после II светског рата задруге су имале одређено месго у привред- 
ном систему и друиггво им је предодредило улогу у развоју привреде и друштва.

Већ у Уставу ФНРЈ из 1946. године истиче се задружна својина као посебан 
облик својине. У Основном закону о задругама, из 1946., и Основном закону о 
земљорадничким задругама, из 1949. године,^ исгиче се да су задруге доброво- 
љне економске организацијерадногнарода, које путемзаједничкограда повезују 
привредна газдинства, занатску делатност, организују снабдевање и расподелу 3 4

3. Закон о привредним задругама, кога је Скупштина прихватила 16. и 17. јула 1937. године, 
ступио је на снагу 24. септембра када је објављен у службеним новинама. Овим Законом је 
прекинуто шаренило у задружном законодавству, које је трајало скоро 20 година на прос- 
торима где су живели југословенскн народи.

4. Основни закон о задругама: "Службени лист ФНРЈ" број 54/46 и Основни закон о земљо- 
радничким задругама: "Службени лист" број 49/49.



роба у градским средствима у циљу унапређења народне привреде. Били су 
предвиђени следећи облици задруга: земљорадничке набавно-продајне задруге, 
потрошачке, радничко-службеничке, стамбене, кредитне задруге, зем- 
љордничке произвођачке и прерађивачке задруге, сељачке радне задруге и др.

Из објективних и субјективних разлога задругарсгво као систем организо- 
ваног привређивања и поједини облици задруга су у послератном периоду били 
често у кризним ситуацијама.

Многи задружни облици су се споро развијали или нестајали: набавно-прода- 
јне, потрошачке, кредитне, сгамбене и друге. Основни објективни фактори који 
су ограничавајуће утицали на развој задругарства били су: релативно дуго непос- 
тојање система тржишног привређивања и велике ингеренције државе у 
привреди а у пољопривреди њено заостајање за општим привредним развојем, 
натурални карактер производње и спутавање сељачких газдинстава да се само- 
стално развијају као привредни субјекти.

Карактеристично је да су само земљорадничке задруге у целом послератном 
периоду деловале успешно и на широм фронту у сеоским и градским срединама. 
Иако су носиле назив земљорадничке, оне су се нарочито после 1957. године, 
када су добиле назив огапте земљорадничке задруге, бавиле разноврсним делат- 
ностима.

После неуспелог покушаја са сељачким радним задругма (СРЗ) колхозног 
типа, путем којих је требало, методом колективизације, извршити 
подруштвљавање пољопривреде и социјализацију села (1945-1953.), од 1957.год- 
ине на значају и пољопривреди добијају опште земљорадничке задруге.

Период 1957-1965. године се сматра периодом просперитета задругарства у 
нас. Земљорадничке задруге општег типа су одиграле велику улогу у развоју 
пољопривреде и села. Оне су се поред организовања пољопривредне производње 
бавиле и: откупом пољопривредних производа, њиховом дорадом и прерадом, 
снабдевањем земљорадника средствима за производњу, сеоског становништва 
индустријском и другом робом широке потрошње, обезбеђивале финансијска 
средства за пољопривредне произвођаче и сл. Оваквом својом делатношћу оне 
су инкорпорирале и своју активност и делатност: потрошачких, набавно-прода- 
јних, кредитних и произвођачких.

Опште земљорадничке задруге преко своје делатности кооперације, 
омогућиле су уношење савремених средстава за производњу на поседима земљо- 
радника (средства механизације, хемизације) увођења у производњу нових сор- 
ата бил>а и нових раса стоке, довођење у селима стручњака (агронома, 
ветеринара, економиста и др.). Све је ово омогућило да се разбија традиционални 
начин сељачке производње, да се производња интензивира, повећа продук- 
тивносг рада, обим производње, доходак произвођача а тиме и животни стандард 
пољопривредног и сеоског становништва.

У периоду 1965-1974. године испољавају се негативне тенденције у развоју 
задругарства. Дејство мера привредне и друштвене реформе из 1965. године, које



су увеле принцип економије рада у пословању привредних субјеката, негативно 
се одразило на рад и пословање задруге. Оптерећене винжовима механизације и 
стално запослених радника из претходног периода, многе задруге су запале у 
тешкоће и губитке. Да би опстале значајан број задруга се спајао или улазио у 
неекономске интеграције са другим субјектима у агроиндустријском комплексу.

Усвајањем Устава СФРЈ (1974.) и Закона о удруженом раду (1976.) 
продужава се криза у задругарству. Иако се у периоду до 1989. године говорило о 
значају удруживања и задруга у пољопривреди, задруге су у пракси, као облици 
економског организовања земљорадника, запостављене. У настојањима да се 
земљорадничка газдинства и земљорадници укључе у целовит систем самоу- 
правног удруженог рада, поред задруга се уводе нови облици организовања и 
удруживања земљорадника: радне (РОК) и основне организације коопераната 
(ООК). Објапгњава се да велики агроиндустријски системи директном сарадњом 
или организовањем земљорадника могу да на задовољавајући начин врше 
подруштвљавање производње на газдинствима земљорадника. Број задруга се 
стално смањивао а у Војводини, нашем најразвијенијем пољопривредном 
подручју, у периоду 1978. до 1992. године није било ни једне задруге.

После 1989. године, са променама у привредном и политичком систему, 
којима се уводи систем тржишне економије, мења се однос друпггва према пољо- 
привреди посебно према земљордничким газдинствима, створене су објективне 
могућносги за развој задруга и задругарсгва на новим основама.

У периоду после другог светског рата развој задругарства у нашој земљи 
прате неке контроверзе. Иако се стално говорило о значају задруга и задру- 
гарсгва за привредни развој земље, задругарству није у пракси поклањана одго- 
варајућа пажња а задруге су, под утицајем објективних друштвених и 
идеолошких фактора, често губиле основне конституишуће елементе и мењале 
своје унутрашње друпггвено-економско и организационо биће.

Сељачке радне задруге (СРЗ), начин њихове организације, својински односи 
и управљање у њима, само су по имену биле задруге, јер класични задружни 
принципи скоро да уопште код ових задруга нису уважавани.

У законским актима који су доношени, после реорганизације сељачких 
задруга, односно до усвајања Устава 1963. године, многа питања из задружне 
теорије и праксе почињу да се дефинишу тако да омогућавају девијације у задру- 
гарству:

- чланство задруге се дефинише флексибилно тако да чланови задруга могу 
да буду радници и службеници који раде у задругама, и они равноправно 
управљају са задругама;

- задружна имовина се изједначава са друпггвеном,
- укидају се удели задругара а уводи чланарина, чиме се умањује један извор 

финансијских средстава и кида спона која задругаре везује за задруге;



- Године 1961, Скупштина задруге као највииш орган управљања губи многе 
своје функције које преузимају задружни савети и управни одбори као органи 
управљања,

- Уставом СФРЈ из 1963. године укида се задружна својина а задруге се 
изједначавају у начелу са предузећима друштвеног сектора а Уставом СФРЈ из 
1974. године задруге у начелу добијају статус организација удруженог рада.

У једном случају некритички копирајући модели задружног организовања у 
источноевропским земљама са централистичко-планским системом привре- 
ђивања а у другом настојећи да налазимо оригхшалне моделе задружног органи- 
зовања примерених карактеру нашег привредног и политичког система, 
разграђивали смо класичне задруге и претварали их у организације у којима су 
све више утрађивани елементи државних институција.

Концепт задружног организовања који се инаугурише после 1989. године и 
за који се залажемо има следеће битне карактеристике:

- задруге треба да се конститушпу и послују на опште важећим задружним 
принцинима универзалног карактера;

- оне треба да буду организације задругара а не организације за задругаре;
- задругари треба да обезбеђују средства за почетак рада задруга, преко 

удела и на друге начине;
- они треба да гарантују својом имовином, за успешан рад задруга и 

управљају свим пословима од животног интереса за рад и живот задругара и 
задруге као њихове властите организације;

- треба развијати све облике задруга и успостављати чвршћу међусобну 
сарадњу.

Овакав концепт задружног организовања је прихваћен и заживљава у 
пракси. Одбачени су сви облици организовања који нису познати у пракси других 
земаља као пгго су биле радне (РОК) и основне организације коопераната 
(ООК).

3. "НОВИ" ЗАКОН О ЗАДРУГАМА

Кад се говори о "новом" Закону о задругама, мисли се на савезни Закон о 
задругама који је већ дуже време у припреми. Последњи Закон о задругама на 
савезном нивоу донет је 1990. године^, а пре тога је материја о земљорадничком 
задругарству на савезном нивоу била дефинисана Основним законом пољо- 
привредним задругама -1965. године.^ У периоду после доношења Устава из 
1974. године материја о задругарству била је дефинисана Законом о удруженом 
раду и Законом о удруживању земљорадника као републичким законимаЗ 5 6

5. "Службени лист СФРЈ", бр. 3/1990.године.
6. "Службени лист СФРЈ", бр. 13/1965.године.



Србија је 1989. године донела Закон о земљорадничким задругама^ док је Црна 
Гора користила савезни Закон о задругама из 1990. године.

Овај Закон има за циљ да сумирањем нашег искуства дужег од једног века и 
коришћењем искуства других, пре свега развијених земаља, осмисли интегрални 
концепт задружног организовања и привређивања у привреди и пољопривреди 
СР Југославије. У систему тржишног привређивања, задружним организовањем 
многи проблеми привредног и друштвеног развоја могу да се решавају јед- 
носгавније,рационалније и ефикасније.

Новим Законом се настоји:
- да се реафирмишу принципи задружног рада, који су у једном дужем вре- 

менском периоду у нашој пракси били девалвирани и деформисани,
- да се начини јасно разграничење између задруга као специфичних орга- 

низација, организација "sui generis" и привредних предузећа,
- да се дефинише разлика између задруга и деоничарских - акционарских 

друшггава и укаже да удели задругари и акције акционара немају исти карактер 
како са гледишта пласирања тако ни са гледишта остваривања права у 
управљању. Задруге су друиггва лица а акционарска друнггва друиггва каиитала,

- да се дефинише делатност појединих облика задруга и створе могућности за 
формирање специјализованих задруга у пољопривреди, будући да је отворен 
процес слободног развоја земљорадничких газдинстава у робне произвођаче,

- да се укаже на значај и неминовност постојања задружне својине, као 
својеврсног облика колективне својине настале удруживањем приватне својине. 
Без овог облика својине нема развоја задруга и задругарства.

А у нашој пракси се десио својеврстан апсурд јер у Уставу СР Југославије се 
не помиње задружна својина као облик својине. Закон треба јасно да дефинише 
садржај задружне својине, начин њене репродукције и судбине у случајевима кад 
задруге престају са радом. Недефинисање овог облика својине омогућило је и 
омогућава да се задружна својина, која је третирана као друштвена, лако отуђује 
од задруга и задругара. Отуда се овим Законом и предвиђа повраћај задружне 
имовине задругама која је отуђена после 1974. године, када су се задруге у орга- 
низационим променама олако припајале великим агроиндустријским системима 
и постојале њихове организационе јединице у својству радних организација кооп- 
ераната (РОК) или основних организација коопераната (ООК),

- да се оживи институција члансгва у задругама и јасно дефинише статус 
задругара, његова права и обавезе;

- да се уведе задружна ревизија, која је у нашем задругарству скоро и забо- 
рављена а има важну улогу у контроли задруга са гледишта у којој мери оне 
поштују задружне принципе у свом пословању; 7 8

7. "Службени гласник Социјалистичке Републике Србије", бр. 19/1974. године и "Службени
гласник СРС", бр. 12/1979. године.

8. "Службени гласник СР Србије”, бр. 59/1989. године.



- једно од питања које треба да се реши овим Законом јесте организовање 
задружних асоцијација - задружних савеза на нивоу региона, република и савезне 
државе. Наиме, питање је да ли задруге треба добровољно да се удружују у 
савезе или то треба да чине обавезно. У принципу смо за слободно удруживање у 
савезе под условом да то важи и за друге субјекте, као што је рецимо удруживање 
предузећа у коморе. Обзиром на конкретно сгање у задругарсгву, да се оно 
налази у фази опоравка можда би било целисходно да се задруге у овој фази 
задругарства обавезно удружују у савезе.

4. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Задружне организације су се на просторима на којима живе југословенски 
народи појавиле релативно рано. Оно на тим просторима егзистира више од јед- 
ног века.

Задруге и задругарство је одиграло значајну улогу у привредном и 
друштвеном развоју наше земље, посебно у развоју пољопривреде и села у пери- 
оду 1957-1965. године.

У настојањима да и у задругарсгву тражимо сопствена оригинална решења, 
чињене су грешке што је доводило до деформација при организовању задруга. 
Често се губило из вида да су задруге специфичне организације и да имају 
посебне принципе свога рада.

И поред дугогодишње историје и богате традиције, може се рећи да задру- 
гарство у нашој земљи није ни прави начин искоришћено за успешно решавање 
многих привредних и друштвених питања.

Данас, када се задругарство опоравља, када нагло расте број скоро свих 
облика задруга, задругарству се не поклања адекватна пажња, оно нема место 
које му припада у остваривању циљева економске политике земље.
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Проф. др Предраг Шулејић 
Правни факултет у Београду

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ У СВЕТЛУ 
НОВОГ ЗАКОНОДАВСТВА

1. ОСОБЕНОСТИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Организације за осигурање су специфичне привредне организације финан- 
сијске делатности, регулисане посебним изворима права. Њихова посебност 
проистиче из карактера делатности осигурања, из предемета ове делатности и 
сврхе која се њоме жели да постигне. Основни предмет делатносги осигурања је 
заштита од ризика који прете имовини и лицима, а која се постиже пре свега кроз 
обезбеђивање накнаде штете или одређене суме новца ако се деси унапред 
одређени догађај (осигурани случај). Будући да је делатност осигурања од 
значаја не само за економску сигурност појединаца, већ и за привреду земље, 
установљава се (свуда у свету) читав низ посебних организација. Та правила се 
односе на начин и услове оснивања, правне облике у којима се оне могу оснивати, 
формирање и употребу средстава и фондова у циљу очувања солветности и сиг- 
урности, облике контроле и надзора, степен отворености домаћег тржипгга 
осигурања и начин иступања на међународном тржишту осигурања, итд. 
Основни принципи на којима се у нашем праву заснива правни положај организа- 
ција за осигурање су следећл: економска и правна самосгалност организација за 
осигурање, тржишни услови пословања, добровољност заснивања односа 
осигурања, постојање законских услова ради очувања солвентости, слобода 
пословног и професионалног удруживања и повезивања, поштовање начела 
понашања на тржишту, могућност учешћа сталног капитала у делатности



осигурања (до одређеног степена), одређене мере државног надзора над радом 
осигуравајућнх организација.

Правни положај осигуравајућих организација у нашем праву подробно је био 
регулисан законом у читавом периоду после Другог свестког рата - за разлику од 
облигационоправног посла осигурања (уговора о осигурању), који је тек 
доношењем Закона о облигационим односима од 1897. године добио свој закон- 
ски извор права. У том периоду било је неколико суштинских промена у орга- 
низацији осигурања (од Државног осигуравајућег завода-ДОЗ-а, преко завода за 
осигурање удружених у републичке заједнице осигурања и у Југословенску зајед- 
ницу осигурања, затим, заједница осигурања имовине и лица -ЗОИЛ-а, па до 
организација за осигурање у облику деоничких друштава и друштава за узајамно 
осигурање). Сагласно томе облици и начин организовања организација за 
осигурање суштински су мењани. Тако, на пример, у погледу управљања, у пери- 
оду ДОЗ-а то је био типичан државни начин управљања (ДОЗ је био у сасгаву 
Министарства финансија), док је у периоду ЗОИЛ-а управљање средствима и 
пословима осигурања припадало осигураницима '  према схватању да су средсгва 
која се налазе у фондовима осигурања "отуђени део њиховог вишка рада." 
Према закону који је сада на снази организацијом за осигурање управљају њени 
оснивачи, по основу уложених средстава (као акционари), а не више осигураници 
(уколико није реч о узајамном осигуравајућем друштву). У моменту писања овог 
рада наше позитивно право представља Закон о основама сисгема осигурања 
имовине и лица, од 1990. године; међугим, сачињен је предлог новог Закона о
организацијама за осигурање, од 1994. године^ (у даљем тексту: Предлог ЗОО). 
Овај текст представља 1ех specilalis за материју правног положаја осигуравајућих 
организација, док као пропис општег значења представља Закон о предузећима: 
"На организације за осигурање и агенција за пружање других услуга у осигурању 
примењује се савезни закон којим се уређује правни положај предузећа, ако овим
законом није друкчије одређено." (Члан 10. Предлога 3 0 0 ) ^

2. ВРСТЕ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ ОСИГУРАЊА

Посгоје различите организације у области осигурања зависно од послова 
којима се баве. То су, најпре, организације за осигурање, које се баве пословима 
осигурања имовине и лица (закључивање и извршавање уговора о осигурању, 
саосигурање и реосигурање). Организације које се баве првенствено услугама у 
осигурању су агенције за пружање услуга у осигурању (посредовање и заступање 
у осигурању, пружање разних правних и техничких услуга). Посебну организа- 1 2

1. Савезна влада, Предлог Закона о организацијама за осигурање, октобар 1994.
2. Да је то полазна идеја редактора Предлога 3 0 0  истакнуто је и у образложењу овог тек-

ста: При конципирању овог одељка максимално су коришћења решења дата у Предлогу
Закона о предузећим" (стр. 62. Образложења).



дију у области осигурања представља Удружење осигуравајућих организација 
Југославије. Поред функција које ово удружење има као добровољна профе- 
сионална струковна организација осигураваоца (унапређење струке осигурања, 
представљање у међународним организацијама, усклађивање правила осигурања 
и тарифа, оспособл,авање кадрова, итд.) оно је раније обављало и веома важну 
функцију националног бироа у систему зелене карте осигурања, пре него што је. 
садашњим позитивним законом, основан Југословенски биро осигурања, који је 
на себе преузео ову функцију. И у Предлогу новог ЗОО, предвиђен је Југослов- 
енски биро осигурања, који задржава својсгво националног бироа и као такав 
обавља послове и представља југословенске организације за осигурање у 
међународним организацијама за осигурање власника моторних возила од одого- 
ворности.

Организације за осигурање се појављују у различитим облицима. Према 
важећем закону постоје: акционарско друштво за осигурање, друштво за уза- 
јамно осигурање, сопствено друштво за осигурање, јавно друштво за осигурање и 
мешовито друштво за осигурање. Критеријуми ове поделе су измешани -они 
полазе и од облика својине и од облика трговачких друштава. Неки од њих (као 
што су: сопствено, јавно и мешовито друштво, практично нису ни познати у 
пракси). Предлог новог закона о осигурању, међутим, предвиђа само три облика 
осигуравајућих организација, полазећи пре свега од критеријума облика 
трговачког друштва. Од познатих модела трговачких друштава у кашем праву 
прихваћен је као основни модел акционарско друпггво за осигурање. Други тип је 
друпггво за узајамно осигурање. Предвиђено је и јавно друштво за осигурање, 
али (за разлику од садашњег закона) готово да се ништа више од саме 
могућносги оснивања оваквог друштва не предвиђа.(Према садашњем закону 
ова друштва може да оснује друштвено-политичка заједница ради покрића 
одређених ризика на територији оснивача; такође је законом предвиђено шта 
може бити предмет осигурања, карактер средстава почетног фонда сигурности, 
начин управљања). - Поред наведених облика, организације за осигурање могу се 
удруживати ради обављања послова саосигурања и реосигурања у пулове. Пул се 
оснива писменим уговором, има својство правног лица, не бави се непосредно 
пословима осигурања, већ се тим пословима баве његове чланице - пул обавља 
послове у име и за рачун својих чланова.

Иако није реч о осигуравајућим организацијама, овде треба поменути и 
могућносг (предвиђену Предлогом новог 3 0 0 )  да и друга правна лица, чије је 
оснивање и пословање уређено другим савезним законом, могу да се баве послов- 
има пружања "других услуга у осигурању." Ова правна лица се, дакле, могу бав- 
ити агенцијским пословима у осигурању, ако добију дозволу од савезног 
министзрства за финансије, а као услов за добијање дозволе захтева се да имају 
посебно организован део за обављање тих послова, који је кадровски и технички 
оспособљен за пружање услуга у осигурању, и још уз услов да на посебном



рачуну уплате износ од 5.000 УСД у динарској противвредности на дан 
подношења захтева за добијање дозволе.

3. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОСНОВНИХ МОДЕЛА

а. Акционарско друштво за осигурање

То је типично акционарско друштво тржишне привреде. које обавља 
послове осигурања ради стицања добити; оно има акцијски капитал којим се 
основа и послује; као оснивач може се појавити широк круг лица, правних и 
физичких, може се бавити свим врстама осигурања имовине и лица, са осигура- 
њем и реосигурањем. Законом је предвиђен поступак оснивања (услов, садржај 
оснивачких аката, висина почетних резерви, добијање дозволе за оснивање, итд.), 
управљање друштвом, контрола рада, итд.

б. Друштво за узајамно осигурање

Ова се друштва обично појављује као специјализована за покрића одређених 
ризика (зависно од интереса чланова), на пример: у области осигурања живота, 
моторних возила, пољопривредне производње, и др. Она се не могу бавити, на
пример, реосигурањем.^ За разлику од акционарског друштва за осигурање, које 
послује ради стицање добити, друштво за узајамно осигурање није профитног 
карактера - оно обавља послове осигурања тако да његови приходи покрију 
расходе. Из овога произилазе следеће карактеристике овог друштва: средсгва 
која се прикупљају путем доприноса (не премија) акумулирају се само у оном 
обиму који је потребан за пословање друштва (обавезе према осигураницима и 
потребне резерве); (обавезе према осигураницима и потребне резерве); сред- 
става припадају осигураницима (нема осигурача као посредника) , те се вишкови 
прикупљених средстава на крају пословне године могу њима да врате (или упо- 
требе за јачање резерви или неке друге заједничке циљеве); али такође се може 
десити да се у случају недовољно прикупљених средстава осигураници позову да 
повећају доприносе^; друиггвом управљају сами осигураници. Ова друпггва се 
лакше оснивају од акционарских друштава, јер се захтева умањени износ 
почетног фонда, али је потребно да оснивачки уговор закључи одређени мини- 
мални број лица. Узајамно друштво може лако да се трансформише у акционар- 
ско друпггво. 3 4

3. У неким правима, пак, допушта се могућност да се делатност узајамног друштва прошири 
и на нечланове -словеначки Закон о организацијама, за осигурање, од 1994. (члан 27. ст.2.).

4. Члан друштва, међутим, не може да своје потраживање према друштву компензира са 
потраживањем друштва за плаћање премије осигурања и доплата, премије осигурања - 
тако, на пример, предвиђа словеначки Закон о организацијама за осигурање. од 1994. 
(члан 29. ст.2.).



ц. Агенције за пружање услуга у осигураљу

Ово нису организације за осигурање, већ специјализована предузећа која се 
баве пословима у вези са осигурањем. Ипак, оне не могу бити основане у било 
којој форми у којој се може основати привредно предузеће. Према важећем 
закону ове организације се могу појавити само у облику друштва са ограниченом 
одговорношћу, док према Предлогу новог ЗОО, она се могу оснивати било у 
облику акционарског друпггва, било као друштва са ограниченом одго- 
ворношћу. Агенцију могу основати једно или више правних или физичких лица. 
Прредузетник се не може бавити пружањем услуга у пословима осигурања.

Послови којима се агенције могу бавити су следећи: посредовање и 
заступање у осигурању и реосигурању; снимање ризика, снимање и процена 
штете, пружање правне помоћи и других интелектуалних и техничких услуга у 
вези са пословима осигурања. Услови за оснивање су лакши од оних који се 
захтевају за оснивање осигуравајуће организације (пре свега у погледу мини- 
малних почетних средстава).

4. ОСНИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА  ОСИГУРАЊЕ

У низу земаља законом се захтева испуњење одређених услова за оснивање 
осигуравајућих организација. Ови услови могу бити правне природе (односе се на 
облик предузећа, садржину сгатута, одобрење надлежног органа у погледу 
оснивања и општих услова осигурања, итд.); финансијски услови (минималне 
резерве, фондови, располагања средствима); књиговодствени услови (биланс, 
план добити и др.); технички услови (подношење надлежном органу контроле 
одређених докумената). - У нашем праву законски услови постоје у погледу 
својства оснивача, оснивачких аката, почетних средстава, поступка оснивања.

Оснивачи осигуравајуће организације у нашем праву могу бити правна и 
физичка лица. Као оснивачи акционарског друштва могу се појавити и страна 
лица, али она могу ово друштво да оснују само заједно са домаћим правним или 
физичким лицима и то под условом реципроцитета.^ Према позитивном закону 
(који познаје тип "мешовитог друштва за осигурање") друпггво за осигурање 
које оснивају заједно домаћа и страна лица, може се основати само у облику 
акционарског друштва (друштво за бављење агенцијским пословима и другим 
услугама у осигурању може бити само у облику друпггва са ограниченом одго- 
ворношћу), и не може се бавити пословима реосигурања и осигурања предузећа 
за производњу и промет предмета наоружања и војне опреме. Осим тога, постоје 5

5. Законом је предвиђена могућност оснивања страних осигуравајућих акционарских 
друштава у потпуној својини страног лица, али под условом да се баве осигурањем имов- 
ине и лица својих оснивача који се налазе ван територије Југославије. Таква осигуравајућа 
друштва постоје у свету (тзв. captive сотрапу), и имају одређену улогу у спо- 
љнотрговинским трансакцијама.



и ограничења у погледу начина располагања средсгвима осигурања: најважнија 
средства фондова и резерви не могу се износити из земље, већ се морају држати 
на рачунима и пласманима у земљи. Не постоје неке друге рестрикције (које су 
раније постојале)- у погледу, висине улога сграног лица, на пример. -Најновији 
Закон о страним улагањима (од 28. октобра 1994), за разлику од предходног 
закона, не сврстава више област осигурања међу области у којима није дозво- 
љено оснивање сопственог предузећа (члан 10.). Недовољном регулативом 
законских прописа у области осигурања у погледу страних улагања, пак, остају 
многа питања отворена (на пример, на област осигурања неће се применити 
одредба новог Закона о страним улагањима, по којој страно лице у назначеним 
областима - где не може оснивати сопствено предузеће-не може стећи право 
већинског учешћа у управљању предузећем (члан 8. ст. 2. ЗСУ). У Предлогу 
ЗОО регулатива у вези страних улагања остаје само на предвиђању могућности 
да страна физичка и правна лица оснивају, под условима реципроцитета, акцио- 
нарско друпггво за осигурање заједно са домаћим правним или физичким лицем, 
као и забрана да се оваква организација бави пословима реосигурања у иностран- 
ству. Остају, дакле, ван регулисања значајна питања: уговорна улагања (да ли је 
дозвољено само улагање на корпоративној основи -куповином акција?), про- 
ценат учешћа домаћег и страног капитала евентуални услови за улазак страног 
капитала у област осигурања, који постоје у другим земљама^, итд.

Својство оснивача сгичу и лица која накнадно уложе средсгва у почетни 
фонд сигурности и прихвате одлуку о оснивању. Код акционарског друштва не 
посгоје ограничења у погледу броја оснивача (друштво могу основати два или 
више правних или физичких лица). Код друштва за узајамно осигурање, 
међутим, захтева се да уговор о оснивању закључи најмање 250 физичкизх лица 
за осигурање живота и 300 лица за остала осигурања, али не мање од 250 односно 
300 осигурања од истих ризика.

Оснивачи морају да закључе писмени уговор о оснивањуА да уложе средства 
у почетни фонд сигурности, да донесу потребна општа акта и спроведу законом 
одређен поступак оснивања. У неким правима захтевају се и други услови, на 
пример, да акционарско друштво за осигурање може бити основано само поступ- 
ком симултаног оснивања, да акције могу гласити само на име, и др.^

Предлог новог ЗОО предвиђа читав низ услова који треба да буду испуњени 
добијање дозволе за рад од Савезног министарства за финанције. међу њима 5 *

5. Примера ради, поменути словеначки закон од 1994. године, ради давања сагласности стра- 
ном лицу да постане деоничар организације за осигурање предвиђа низ услова, међу 
којима: дисперзију власништва деоница у појединој организацији за осигурање или присут- 
ност деоничара из разних држава; реципроцитет; развој нових врста осигурања и допрннос 
других знања из осигурања, уколико је страни деоничар организација за осигурање; 
мишљење овлашћене стране институције за надзор организација за осигурање; мишљење 
познатих међународних организација за утврђивање бонитета, ако сграни деоничар није
организација за осигурање... итд.(члан 10).



су, -поред уговора о оснивању, доказа о обезбеђеним новчаним средствима 
почетног фонда сигурности, предлога сгатута и елабората о очекиваним резул- 
татима пословања за најмање трогодишњи период, -још и бројна акта пословне 
политике, таксастивно набројана, међу којима су и нека која могу бити сачињена 
тек после годину дана пословања, или до којих се долази тек на бази успешности 
пословања (на пример: табела максималног самопридржаја, правилници о 
формирању и обрачунавању преносних премија и резервисаних иггета, и др.). 
Такође, овај Предлог закона до детаља улазу у критеријуме кадровске оспособ- 
љености друштва, предвиђајући чак и референце за лица "која ће бити 
предложена за директора и за раднике са посебним овлашћењима"; или, пак, 
такве одредбе по којима се за оснивање (новог!) друштва захтева доказ о ост- 
вареним пословним везама у одговарајућим пословима за период од најмање 7 
година. Оваква решења су изложена критици, јер се сматра да се њима желе 
очувати неки постојећп монополи.

За оснивање акционарског друштва за осигурање захтева се одређена висина 
новчаног износа средстава за почетни фонд осигураности. Ради очувања реалне 
вредности новца у условима велике инфлације, износи су изражени у страној 
валуги, а обрачун се врши у динарској противвредности према средњем курсу на 
дан подношења захтева за оснивање. Тако, на пример, у Предлогу ЗОО захтева 
се за послове осигурања живота -200.000 УСД; за послове обавезних осигурања - 
400.000 УСД; за послове реосигурања -1.200.000 УСД; итд. -Оснивачи друштва за 
узајамно осигурање дужни су да уплате у почетни фонд сигурности најмање 50% 
од износа предвиђених за акционарска друштва, ако је друштво са ограниченим 
доприносом чланова (то јест, ако се од осигураника не може тражити додатни 
допринос већи од 100% од предходно уплаћеног), односно 30% од ових износа 
ако је друштво са неограниченим доприносом чланова. -За агенције за пружање 
услуга у пословима осигурања, ако се она оснива као акционарско друштво 
симултаним оснивањем, захтева се улог од најмање 10.000 УСД; ако се оснива 
сукцесивним оснивањем - 20.000 УСД; а ако се агенција оснива као друштва са 
ограниченом одговорношћу, новчани део оснивачког капитала не може бити 7 8

7. Уговор о оснивању акдионарског друштва мора да садржи: фирму и седиште друштва, 
делатност друштва, новчани износ средстава почетног фонда сигурности, друга средства 
која оснивачи обезбеђују за оснивање друштва, начин оснивања друштва, назив оснивача, 
висина појединачног оснивачког улога, номинална вредност акција, врста акција, права 
која се везују за њих и рок уплате, означење банке преко које се врши уплата акција, пос- 
ледице пропуштања уплате акција, поступак у случају премашивања уписа акција, критер- 
ијум и начин расподеле добити, начин управљања друштва, начин сазивања оснивачке 
скупштине, делокруг рада оснивачког одбора и начин решавања спорова. - Уговор о 
оснивању друштва за узајамно осигурање садржи, проред елемената који су набројанн у 
предходном уговору (изузев оних која су везана за акције) низ питања од значаја за 
оснивање и пословање овог друштва, у првом реду она која су везана за оснивачке улоге.

8. Тако, на пример, предвиђа поменути словеначки закон од 1994. у члану 24.



мањи од 5.000 УСД, такође у динарској противвредносги према средњем курсу на 
дан подношења захтева за добијање дозволе за рад.

Посгупак оснивања тече тако што се најпре оформи оснивачки одбор, који 
предузима све радње потребне за добијање дозволе за оснивање и рад друпггва. 
Захтев се подноси Савезном министарсгву за финансије са тачно одређеним 
документима, међу којима су: уговор о оснивању, предлог статута, доказ о 
обезбеђеном почетном фонду сигурности, предлог низа пословних аката, итд. 
Надлежно министарство је дужно да у року од 60 дана изда дозволу ако су испу- 
њени законски услови, односно донесе решење о одбијању захтева - у случају 
ћутања, сматра се да је дозвола дата. После тога се сазива оснивачка скупштина, 
на којој се доноси статут, бирају органи управљања, доносе одређена пословна 
акта.

Организација за осигурање стиче својство правног лица уписом у судски 
регистар. Њени, пак, делови немају својство правног лица, али могу имати 
одређена овлашћења у правном промету у складу са статутом - у том случају се и 
она уписују у регистар.

5. УПРАВЉАЊЕ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА  ОСИГУРАЊЕ

Начин управљања организацијама у области осигурања одржавао је систем 
осигурања који је често мењан код нас: од система државног управљања (ДОЗ), 
преко система управљања од стране осигураника (заједнице осигурања имовпне 
и лица), до система управљања који одговара самосталности осигуравајуће орга- 
низације као субјекта тржишне привреде. Сада позитивни законски прописи из 
обласги осигурања дају само основне елементе у погледу управљања, при чему 
треба указати да је као субсидијеран извор права за ову област Закон о 
предузећима (чије ће норме о управљању у акционарском друпггву доћи до 
примене).

Акционарским друштвом за осигурање управљају акционари, а друштвом за 
узајамно осигурање његови чланови (осигураници). Органи управљања у акцио- 
нарском друпггву су: скупштина (чине је акционари зависно од броја и врсте 
својих акција), управни одбор, надзорни одбор и директор. Статутом се одређује 
број чланова, састав управног одбора, делокруг рада и трајање мандата. Стату- 
том надзорног одбора, као и права и обавезе и делокруг рада директора друпггва.

У друиггву за узајамно осигурање скупштину чине оснивачи (они учествују у 
управљању друпггвом до повраћаја уплаћених улога) и чланови-осигураници. 
Оснивачи и чланови управљају друштвом сразремно својим улозима и доприно- 
сима.



6. СРЕДСТВА И ПОСЛОВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА
ОСИГУРАЉЕ

Средсгва осигурања (резреве и фондови) стичу се на три начина: уплатом 
средстава оснивача, из премије осигурања и из добити организације за 
осигурање. Законом су детаљно уређене обавезе у погледу формирања 
одређених фондова, руковања и пласмана средстава, структуре (распоређивања) 
премије осигурања, распоедле добити и покрића губитака.

Организација за осигурање мора да формира и одржава низ фондова: сред- 
ства почетног фонда сигурности, средства техничких резерви, средства резерви 
сигурности, средства математичке резерве, средства превентиве, средства 
пословног фонда. Организација мора у сваком тренутку да има законом одређен 
минимум тзв. гарантне резерве.

У циљу очувања реалне вредности средстава организација за осигурање 
може средства депоновати и улагати у вредносне папире, некретнине и друге 
облике имовине. При томе, она мора да обезбеди сигурност пласмана и ликвид- 
ност у извршавању својих обавеза према осигураницима. Посебан режим је 
предвиђен за средства осигурања живота - она се воде на посебном рачуну и не 
могу бити предмет принудног извршења за покривање обавеза из других врста 
осигурања; ова средства имају карактер иггедње и уживају заштиту као улози на 
штедњу.

7. НАДЗОР (КОНТРОЛА) ОСИГУРАВАЈУЋИХ  
ОРГАНИЗАЦИЈА

Особеносги посла осигурања захтевају посебан надзор над радом осиг- 
уравајућих организација. У већини земаља овај надзор је јако изражен кроз кон- 
тролу који врше државни органи, судови, оснивачи, осигураници, професионална 
удружења осигуравајућих организација, па чак и шира јавност која сее 
обавештава о начину њиховог пословања. Сврха контроле је у обезбеђивању 
солвентности и ликвидности осигуравајуће организације, у очувању равно- 
правности уговорних страна, у заштити основних принципа установе осигурања 
(онемогућавање злоупотребе осигурања у циљу богаћења, уклањање елемената 
коцке и опкладе, итд.). Отуда се предмет контроле односи на све фазе егзистен- 
ције организације за осигурање: у току оснивања (услови за оснивање и 
осигурања, начин закључивања уговора, очување фондова осигурања, улагања 
средсгава, превентивна делатност, итд.); у везу и са престанком рада (санација, 
повлачење одобрења за рад, уступање портфеља осигурања, поступак и дејства 
стечаја).

У нашем праву контрола рада осигуравајућих организација у периоду управ- 
љања од сгране осигураника била је скоро потпуно запостављена, јер се пола- 
зило од сгановишта да су осигураници истовремено и осигурачи, те да они



најбоље сами воде рачуна о средствима и пословима осигурања. Позитивни 
законски прописи, међутим, посвећују много већу пажњу питању контроле. 
Установљени су, наиме, ревизија и надзор над пословањем организације за 
осигурање. Према Предлогу новог ЗОО надзор обавља Савезно министарство за 
финансије преко посебног органа (одбор или агенција за надзор над пословањем 
организације за осигурање), који чине овлашћени актуари^, финансијски и други 
стручњаци. У погледу ревизије примењују се прописи који важе за велика 
предузећа (обавеза одређивања спољњег ревизора друпггва, са чиме треба да се 
сагласи Одбор за надзор). Предмет надзора чине пословна акта, техничке основе 
осигурања, тарифе премија, табела максималног покрића, правилници о 
утврђивању математичке резерве, пласману средстава, и др. Затим, надлежно 
министарство даје сагласност и на статусне промене: на одлуку о спајању, 
припајању, подели и преносу портфеља на другу организацију за осшурање. 
Санкције се састоје у одбијању давања сагласности, у одузимању дозволе за рад 
или изрицању забране рада.^

8. ПРЕСТАНАК ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА  ОСИГУРАЊЕ

Организација за осигурање може да престане на разне начине: у поступку 
ликвидације (ако њен орган управљања донесе такву одлуку, или ако се право- 
снажном одлуком суда утврди ништавност уписа у судски регистар, или ако 
надлежно минитарство изрекне забрану рада, односно када одузме дозволу за 
рад у свим вртама осигурања), или у поступку стечаја (према одредбама закона 
којим се уређује принудно поравнање, стечај и ликвидација предузећа).

У одређеним случајевима, на основу самог закона, надлежни орган мора да 
одузме дозволу за рад осигуравајућој организацији. Ти случајеви су: ако се утврди 
да је дозвола дата на основу неистинитих података оснивача; ако друштво у року 
од 30 дана од издавања дозволе не одржи оснивачку скухпцтину и не упише се у 9 10

9. Актуари су уско специјализовани стручњаци који морају да испуњавају посебне услове, на 
основу којих им одређене организације могу издати овлашћење за обављање послова 
овлашћеног актуара.

10. Питање контроле пословања осигуравајућих друштава у погледу одређивања цене 
осигурања данас је врло актуелно, имајући у виду појаву да се на тржишту осигурања ради 
конкуренције јавља и нереално ниска премија и аутоодговорност (чиме су, пре свега 
угрожени осгиураници). У вези са тим треба ускладити захтев очувања слободе уговарања 
и захтеве лојалне утакмице и заштите осигураника. У Предлогу новог 3 0 0  предвиђа се. 
на пример (у члану 119) контрола од стране надлежног савезног минситарства испу- 
њености следећег услова: да премије организације која обавља послове аутоодговорности 
"трајно гарантују солидан однос премија и штета који произилази из сопственог искуства 
по штетама и искуства свих организација за осигурање у земљи или искуства иностраних 
организација за осигурање." - Иако би се ово.м тексту могло доста приговорити, значајно 
је да такво право надзора уопште постоји, утолико пре што је предвиђена санкција 
могућност одузимања дозволе за рад.



судски регистар; ако не омогући надлежном органу надзора да изврши контролу 
пословања; када број чланова у узајамном друштву падне испод прописаног броја 
и ако то траје шест месеци; ако се није учланило у Удружење осигуравајућих 
организација Југославије; ако не накнади средства почетног фонда сигурности у 
току наредне пословне године; и др.

Поступак стечаја се покреће ако организација за осигурање у року од 45 рад- 
них дана од дана настанка неликвидности не успостави своју ликвидност. 
Законом је прописан редослед измиривања обавеза из стечајне масе: 1. 
потраживања поверилаца по основу уговора о осигурању и реосигурању живота 
до висине исказане у математичкој резерви; 2. потраживања поверилаца по 
основу уговора о осигурању од последица несрећног случаја; 3. потраживања 
поверилаца по основу уговора о осигурању осталих врста осигурања и по основу 
уговора о реосигурању; 4. остала потраживања поверилаца; 5. потраживања 
оснивача организације за осигурање.

Специјална правила постоје у односу на организацију која се бави осигура- 
њем живота, у случају када јој предстоји ликвидација или стечај. Осигураници 
живота могу средствима организације код које су осигурани да оснују нову орга- 
низацију за осигурање живота, ако за то постоје одређени услови. На другом 
месту, могу се средства уступити другим организацијама за осигурање ако их оне 
прихвате. Најзад, ако не постоје услови за оснивање нове организације, или за 
уступање средстава другим организацијама, уговорене суме осигурања могу да се 
смање.

ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

Даље усавршавање система организације осигурања код нас захтева његово 
постављање на сигурне основе тржишне привреде и здраве конкуренције. При 
томе, увек мора бити присутно настојање да се омогући остваривање основних 
циљева установе осигурања, као делатносги од посебног значаја за сигурност 
осигураника (појединаца и привредних субјеката), али и као установе од нацио- 
налног интереса (економског, па и социјалног). - Отуда треба поново размот- 
рити нека решења која су предложена у Предлогу новог Закона о 
организацијама за осигурање, међу којима, сажето (имајући у виду горња 
разматрања), подсећамо на следећа: непотребно је уносити у закон неке облике 
осигуравајућих организација које се никада код нас нису у пракси афирмисале 
(јавно друштво за осигурање), или које су у нашој пракси непозната (сопствено 
друпггво страног правног лица за осигурање искључиво негових интереса - тзв. 
captives companies), а да су недовољно простудирани ефекти који могу њима бити 
остварени; нормативни систем оснивања осигураваућих организација може 
практично бити компромитован постављанем великог броја услова за добијање 
дозволе за оснивање, међу којима су и такви који, или нису примерени пословној 
пракси, или представљају превелико мешање државних органа у аутономију



осигуравајућих организација као субјеката на слободном тржишту осигурања; 
такође би требало добро одмерити домашај и ингеренције у вршењу контроле, 
надзора и ревизије над оснивањем и радом осигураваућих друштава у циљу избе- 
гавања превеликог и арбитрарног одлучивања у питањима процене понашања 
које одговара економским начелима и правилима сгруке у осигурању.



Проф. др Михаило Велимировић 
Правни факултет, Подгорица

ПРЕДЛОЗИ ЗА СКИЦУ НОВОГ ЗАКОНА О
СТЕЧАЈУ

1. ПИТАЊЕ ОПРАВДАНОСТИ ДОНОШЕЊА 
НОВОГ ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ

Закон који уређује материју правног положаја предузећа и других привред- 
них организација, као привредноправних субјеката, прати закон који регулише 
материју стечаја. Назив и садржај закона који уређује материју сгечаја одговара 
актуелном гледању на материју друштвено-економског и правног положаја 
предузећа и њихових функција у привредном и друштвеном животу. Ту се неки 
пут даје предност санацији предузећа, а неки пут стечају тих организација. Илус- 
трација за то је следећа: Групу уредаба са законском снагом о правном положају 
предузећа (из 1953. и 1954. год.) пратила је Уредба о престанку предузећа и радњи 
(из 1954. год.). Основни закон о предузећима (из 1965. год.) пратио је Закон о при- 
нудном поравнању и сгечају (из 1965. год.). Уставне амандмане (из 1971. год.) и 
Закон о конституисању и упису у судски регистар организација удруженог рада 
(из 1973. год.) пратио је Закон о условима и посгупку санације организација 
удруженог рада (из 1972. год.), уз наведени Закон о принудном поравнању и 
стечају. Закон о удруженом раду (из 1976. год.) пратиоје Закон о условима и пос- 
тупку санације (из 1976. год.), а затим Закон о санацији и стечају организација 
удруженог рада (из 1980. год.), па Закон о санацији и престанку организација 
удруженог рада (из 1986. год.). Закон о предузећима (из 1989. год.) прати пос- 
тојећи Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији (из 1989. год.). Зато



се треба припремати и за нову законодавну фазу развитка нашег права из ове 
области. Јер, престојећи нови Закон о предузећима (НЗОП) својим садржајем 
условљава потребу доношења и новог закона о стечају.

Сада је материја стечаја н у вези са стечајем регулисана на више мјеста у 
неколико закона. То је Закон о финансијском пословању (из 1989. год.), који рег- 
улише материју финансијске санације предузећа и других привредних организа- 
ција (чл. 23-24.). Материју стечајног поступка и поступка за принудно поравнање 
регулише Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији (из 1989. год.), 
Закон о санацији, стечају и ликвидацији банака (из 1989. год.), као и Закон о аген- 
цији Федерације за осигурање депозита и санацију банака (из 1989. год.). Неки 
правни институти из ове материје су само цјеломично регулисани, а неки уопште 
нису регулисани. Неки институти из ширег круга ове проблематике су рег- 
улисани или ће бити регулисани у другим законима. Основни је циљ стечајног 
поступка заштита интереса повјерилаца предузећа у стечају у виду њиховог 
равномјерног намирења из стечајне масе, које се остварује генералним или 
општим извршењем на цјелокупној имовини сгечајног дужника. Тиме се 
изражава принцип неограничене одговорности предузећа за своје обавезе. Та 
одговорност може да обухвати и неке друге субјекте, који су тијсено повезани са 
предузећем које је пало под стечај. Такав облик одговорности предвиђају и неки 
други закони. Чланови ортачког или јавног трговачког друштва одговарају соли- 
дарно и неограничено за обавезе тог друштва, у случају да оно само не може да 
измири своје обавезе (чл.105, чл.135, чл.138. НЗОП). То исто важи и за компле- 
ментаре као чланове командитног друштва (чл.168. и чл.180 НЗОП). За обавезе 
задруге, као правног лица, одговарају и задругари, ако се оне не могу измирити 
из њених средстава (чл.17. Закона о задругама из 1990. год.). У ред са овим иде 
одговорносг једног предузећа за обавезе другог предузећа. Таква одговорност 
постоји по закону, као законска одговорност за другога, у следећим случајевима: 
У уговорном концерну матично предузеће измирује зависном предузећу 
годишњи губитак до кога је дошло за вријеме важења уговора (чл.418, стЗ 
НЗОП). У фактичком концерну матично предузеће може да надокнади губитак 
зависном предузећу. Уколико се не прихвати таква обавеза за покривање 
губитка зависног предузећа одређује се други начин и вријеме измирења губитка 
(чл.42о, СТ.1-2.НЗОП). Код укљученог предузећа (инкорпорација) матично 
предузеће покрива губитак у пословању укљученог предузећа (чл.431, ст. 
НЗОП). За обавезе пословног удружења одговарају и његови чланови, на начин 
који је утврђен уговором о оснивању удружења (чл.434, сг. 9. НЗОП). Одговор- 
ност за другога постоји и у случају статусних промЈена и облика предузећа, јер то 
не смије да буде на штету трећих лица, тј. повјерилаца предузећа које врши ста- 
тусну промјену. Зато је правило да свако предузеће које врпш статусну промјену 
носи са собом бреме својих раније преузетих обавеза. У том смислу, законско је 
правило да предузећа настала подјелом, спајањем са другим предузећима или 
припајањем другом предузећу солидарно одговарају за обавезе предузећа која су



престала да постоје (чл.461, ст.2, тач.2 НЗОП). У свим тим случајевима или неће 
бити мјеста за отварање стечаја или ће стечај једног предузећа повући у стечај 
друго или друга предузећа.

2. КАКАВ ЗАКОН О СТЕЧАЈУ

Материју стечаја треба регулисати једним јединственим законом а не са 
мноштвом посебних закона. Несумњиво је да је то практичније са гледипгга 
циљева којима закон треба да служи, а то је бржем и успјешнијем сналажењу и 
оних које се тим законом служе. На питање да ли је могуће једним законом обух- 
ватити цјелокупну материју стечаја, у ширем значењу тог појма, а не само 
стечајни поступак, мишљења смо да је то могуће. Тај би закон требао да већ у 
свом наслову обухвати материју сгечаја у пшрем значењу тог појма, па би 
његово име требало да гласи: Закон о стечају (а не Стечајни закон). Да је то 
могуће позивамо се на концепцију америчког стечајног права, гдје постоји Закон 
о банкротству (Bankmptcy Act 1978. године). Према том закону, стечај се схвата 
као финансијски и правни феномен, а не само као стечајни судски поступак. 
Феномен стечаја чини скуп материјалних, пословних и финансијских својсгава 
привредног субјекта који је запао у стање пословних губитака, тј. инсолвент- 
ности. Појам "банкротства" је ширипојам од појма "стечаја", јер је банкротство 
ситуација у којој предузеће није у стању да измирује своје дугове. Зато је сгечај 
само дио укупног комплекса односа који се формирају у процесу банкротства 
предузећа. Ти се односи размрсавају у судском поступку, који је детаљно законом 
регулисан. Закон о банкротсгву омогућава предузећу да опстане у пословном 
смислу, уколико је то његовом власнику вредније но да се оно угаси и уколико 
повјериоци узму као мјерило будуће приходе предузећа. Зато у америчком 
стечајном праву постоји институт вољног банкротства, гдје дужник сам подноси 
суду захтјев да га прогласи банкротом, јер није у могућности да удовољава својим 
обавезама. Уколико суд усвоји тај дужников захтјев, он доноси одлуку о томе и 
објављује да је дужник у банкротству. Тада се управљање дужниковом имовином 
преноси у надлежност стечајног суда. Проблем инсолвентности дужника 
покушава се ријепшти на неки од следећих начина:; продужење рокова плаћања, 
тј. рокова доспјелости потраживања повјерилаца; тражење зајма за обртна сред- 
ства; преструктуирање компаније и др. "Реорганизација послова дужника" сас- 
тоји се у следећем: Кад се покрене сгечај, суд може да остави предузећу рок од 
120 дана да састави план своје реорганизације. Тек ако суд не прихвати тај план 
отвориће се стечајни поступак. Слично је и француском праву, према Закону из 
1964. године. Према том закону проводе се три низа мјера прије покретања 
стечајног поступка. То су мјере превенције, мјере упозорења и мјере вансудског 
опоравка. У судскомпоступку постоји период "сумње" у трајању од 18 мјесециод 
обусгаве плаћања дужника, период "посматрања" у трајању од 3-6 мјесеци и



"одлука" о судбини предузећа, која може да буде: обнова предузећа, тј. његов 
опоравак, односно престанак постојања предузећа.

Наш постојећи закон који уређује материју стечаја припада кругу закона 
европског правног система, јер је усмјерен на судски поступак за рјешавање 
проблема инсолвентности предузећа у правцу заштите једнакости и равно- 
правности повјерилаца, њиховим намирењем из стечајне масе. То води и 
завршава се укидањем предузећа, јер се цјелокупна имовина стечајног дужника 
уновчава и дијели међу повјериоцима. Треба, међутим, имати у виду да стечај 
треба да штити и дужника који је запао у стање инсолвентности. Зато је 
потребно покушати да се истовремено осгварује заштита и једних и других суб- 
јеката стечајног поступка, јер стечајем сви губе: и дужник и повјериоци и шира 
друштвена заједница. Зато стечај нико не жели; то је зло које свима шкоди, али 
се и са тим мора рачунати. Зато стечај треба схватити као скуп правних и екон- 
омских радњи које се спроводе над дужником који је трајније неспособан за 
извршавање својих обавеза према повјериоцима, јер је стечај не само правни, већ 
и економски проблем.

Потребно је донекле промијенити концепцију нашег закона о стечају у 
смислу судског управљања имовином стечајног дужника, вођењем тзв. про- 
грамираног стечаја. То значи да би требало објединити материју сгечајног суд- 
ског поступка и материју и институте санације дужника, у најширем значењу тих 
појмова. Јер, институт санације и његове методе остваривања нису више 
идентични са оним пгго је у том погледу било у претходним фазама нашег 
друштвеноекономског развитка, нарочито у периоду "договорне економија" 
када је то чињено из друпггвених фондова и пребацивањем средсгава из једне 
организације удруженог рада у другу организацију. Сада се то може чинити само 
властитим средствима предузећа и његових власника, односно средствима повје- 
рилаца који су за то заинтересовани. Све то, међутим, треба да се остварује под 
окриљем суда и под управом органа стечајног поступка.

Закон о стечају требао би, дакле, да обухвати материју програмираног 
стечаја. То је тзв. предстечајно стање, у којем би се предузеће ставило под судску 
управу и када би се покушало са предузимањем свих лђера за његово оздрављење 
и опстанак као привредноправног субјекта. То би могле да буду следеће мјере: 
финансијска санација ради покривања губитака у пословању: конверзија (прет- 
варање) дугова према повјериоцима у акције (дионице), тј. стицање власништва 
на предузећу преко удјела у његовој имовини; трансформација предузећа њего- 
вом статусном промјеном у неки други облик предузећа; својинска и управљачка 
трансформација предузећа; продаја предузећа; преузимање дугова предузећа од 
стране неког трећег лица (чл. 446-450. ЗОО); вансудско поравнање са повјерио- 
цима (чл.1089-1098. 3 0 0 ) ;  ванстечајно и стечајно принудно поравнање са повје- 
риоцима. То би се могло предузети у одређеном разумном року, чије би оквирно 
трајање било законом одређено. И тек ако не би биле предузети мјере



оздрављења предузећа или ако се оне предузму па не успију, дошло би до друге 
фазе стечаја, тј. отворио би се стечајни поступак.

Закон о стечају објединио би у једну цјелину све пасивно легитимисане суб- 
јекте стечајног поступка. Нема потребе да се, на примјер, банке издвајају посеб- 
ним законом у посебну процедуру стечајног поступка. И постојећи Закон о 
принудном поравнању, стечају и ликвидацији сврсгава банке у исту раван са 
осталим правним лицима, као дужнике који могу да буду стављени под сгечај 
(чл.4.).

3. ТРГОВАЧКИ (ПРИВРЕДНИ) ИЛИ ГРАЂАНСКИ  
(ЦИВИЛНИ) СТЕЧАЈ

У закнодавству о стечају постоје значајне разлике у погледу тога ко може да 
буде пасивно легитимисани субјект стечајног поступка. То су системи грађанског 
или цивилног стечаја и трговачког стечаја. Према сисгему грађанског стечаја, 
под стечај могу да буду стављени сви субјекти приватног (имовинског) права, тј. 
сва лица (правна и физичка) која располажу са имовином. Јер, ко год располаже 
имовином може да ступа у имовинскоправне односе са трећим лицима и да стиче 
права и обавезе, а ко год преузима обавезе може да западне у стање платежне 
немогућности њиховог извршавања. Немогућност извршавања обавеза према 
трећим лицима води инсолвентности и презадуженосги дужника, а то су разлози 
за његово стављање под стечај. Грађански или цивилни стечај усвојило је 
стечајно право Сједињених Америчких Држава, Велике Британије, Њемачке, 
Аустрије, Белгије, Швајцарске и других, а био је предвиђен и Стечајним законом 
бивше Југославије (из 1929. годне).

Према нашем посгојећем Закону о принудном поравнању, стечају и ликви- 
дацији (чл.1), стечајни поступак се може отворити према дужнику који има 
својство правног лица, тј. према предузећима, задругама, банкама, организаци- 
јама за осигурање имовине и лица и другим субјектима предвиђеним законом 
(чл.4). Физичка лица нису обухваћена пасивном легитимацијом стечајног пос- 
тупка.

Предлог Закона о предузећима (из марта 1995. године) под појмом предузећа 
подразумијева правне субјекте који су основани као "привредно друштво или 
други облик организовања" (чл.1). Привредно организовање физичких лица 
Предлог Закона именује појмом "предузетник" и цодразумијева под тим 
"физичко лице које ради стицања добити самостално обавља одређену 
привредну дјелатност" (члЗ). Треба нагласити да ће та категорија привређивања 
бити све бројнија и да она обухвата не само производне, трговинске и услужне 
дјелатгности, већ и услужне ванпривредне дјелатности из области здравства, 
интелектуалних услуга, консалтинга и сл. Зато ће се неминовно поставити проб- 
лем и њихове инсолвентности, па тиме и питање њихове пасивне легитимације у 
стечајном поступку. "Предузетник" нема својсгво правног лица. Он одговара за



своје обавезе неограничено цјелокупном својом имовином. Зато се поставља 
питање запггите интереса повјерилаца у случају инсолвентности предузетника. 
Јер, у редовном изврпшом поступку важи правило: први у времену, јачи у праву 
(prior tempere, potior iure), па би се могло догодити да се неки његови повјериоци 
намире у цјелини својих потраживања, да другима то успије само дјеломично, а 
да трећи уопште не могу да намире своја потраживања. То би било неправично 
према повјериоцима. па треба ставити у исти положај све повјериоце, њиховим 
равномјерним намирењем. То се може остварити само у сгечајном посгупку, у 
којем важи принцип равномјерног намирења свих повјерилаца из стечајне масе 
стечајног дужника (par conditio creditorum est). Зато Предлог Закона о 
предузећима (чл.101, ст.1, тач.9) и предузетнике сврстава у пасивне легитимисане 
субјекте стечајног поступка. Тиме се и у нас отварају врата грађанском или 
цивилном стечају, умјесто трговачког стечаја.

У нашој правној теорији и судској пракси давно се поставило питање пасивне 
стечајне способности физичких лица. У одговору на то питање мишљења аутора 
се битно разликују. Према једнима, инсгитут стечаја се не противи нашем 
друштвено-политичком систему, који је посгојао у претходним фазама нашег 
развитка, па он може имати примјену у односу на имовину свих лица. Јер, 
друштвена заједница нема посебног разлога да изузима од стечаја физичка лица, 
ако се опредијелила за могућност отварања стечајног посгупка над предузећима 
као правним лицима. Други аутори су сматрали да нема мјеста отварању стечаја 
над физичким лицима, јер она располажу средствима у приватној својини и 
њихове имовинскоправне односе треба регулисати правилима редовног 
извршног поступка.

Судска пракса није имала већих могућности да се изјашњава о питању 
могућности отварања стечајног посгупка над имовином физичких лица, јер су 
посгојала велика ограничења својинских права и привредних активносги тих 
лица у претходном периоду нашег друштвеноекономског развитка. Она је, ипак, 
у једном случају заузела становиште да се "на заоставштину може отворити 
стечај кад за то постоје услови и потреба ради сразмјерног намирења 
оставиочевих повјерилаца" (Одлука Гж-178/61; ЗСО, ВИ/2, 1961, бр.129). То је 
становиште био дјеломично усвојио наш Закон о принудном поравнању и 
стечају (из 1965. године) у погледу имовине ималаца радњи, јер је предвиђао 
могућност отварања сгечаја и над њима (чл.140-164). Наш Закон о санацији и 
пресганку организација удруженог рада (из 1980. године) биоје препустио репуб- 
ликама и покрајинама да оне својим законима регулишу стечај над имовином 
лица са сопственим средствима за производњу. У том смислу то је била учинила 
Војводина својим Законом о стечају на средствима ималаца радњи (из 1982. год- 
ине).

Предлог Закона о предузећима не предвиђа "радњу" као привредног суб- 
јекта. То је, међутим, био учинио Закон о предузећима (из 1988. године), који је 
предвиђао могућност да радња "може имати својство правног лица" (чл.112). То



је било предвиђено и за пољопривредно газдинство, јер је и оно могло "имати 
статус правног лица” (чл.113). Као правна лица, и те организације су имале 
пасивну стечајну способност и могле су да буду стављене под сгечај.

Мишљења смо да су исправна схватања да пасивну стечајну способност могу 
имати сва лица која ступају у имовинскоправне односе, без обзира на врсту тих 
лица. Јер, докле год постоји имовинска самосталност неког лица постојаће и 
потреба запггите интереса његових повјерилаца за случај платежне неспособ- 
ности дужника. У новим власничким односима биће све већа и разноврснија 
активност физичких лица у вршењу привредних дјелатности, па и потреба за 
отварањем стечаја над њиховом имовином. Зато ће бити неминовно да се 
крећемо ка грађанском или цивилном стечају.

4. КАД СЕ МОЖЕ ОТВОРИТИ СТЕЧАЈ 
(СТЕЧАЈНИ УЗРОК ИЛИ РАЗЛОГ)

У теорији и пракси узимају се разни критерији и основе као разлог или узрок 
за покретање стечајног поступка, као што су: инсолвентност, презадуженост, 
обустава плаћања, престанак плаћања, платежна неспособност, губитак у 
пословању, поремећаји у пословању и сл.

Према нашем Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији (чл.2), 
"Стечајни поступак спроводи се над дужником који је трајније неспособан за 
плаћање (инсолвентност), као и у другим случајевима одређеним законом". 
Инсолвентносг значи немогућност дужника да извршава своје новчане обавезе: 
Појам инсолвентности не претпоставља да је пасива дужника већа од његове 
активе. Инсолвентност је само стање кад дужник не извршава своје новчане 
обавезе. То мора да буде трајније стање и односи се само на новчане обавезе 
дужника, а не и на обавезе у натури. Зато се не може говорити о инсолвентности 
кад дужник није у могућности да извршава своје обавезе у натури, али је спосо- 
бан да својим сауговарачима надокнади пггету коју су претрпјели због 
неизвршења или због неблаговременог извршења уговора.

Инсолвентност се узима као разлог за покретање стечајног поступка због 
тога што се она сматра реалнијим и поузданијим разлогом, који је доста јед- 
носгавно утврдити с обзиром да се споља минифестује обусгавом плаћања и 
посљедицама које то изазива.

Презадуженост је такво имовинско сгање дужника у којем његова имовина 
није довољна за измирење дугова које има, јер му је пасива већа од активе. 
Презадуженост се обично подудара са инсолвентношћу, односно инсолвентност 
може да буде израз презадуженосги, а презадуженост претпоставка инсолвент- 
ности. То, међутим, не мора да буде тако, јер неко лице може да буде инсол- 
вентно и кад није презадужено, као што је у случају кад има доспјела 
потраживања према својим повјериоцима, али која не може да наплати због 
њихове инсолвентности.



Сви остали појмови који изражавају неповољно финансијско стање дужника 
обухваћени су појмовима инсолвентности и презадужености, с тим пгго они 
обично изражавају неко пролазно стање у дужниковом пословању, па се и не узи- 
мају као стечајни разлог или узрок.

Према томе које се стање узима као стечајни разлог или узрок у свијету пос- 
тоје два система стечајног права. То су англоамерички систем и европски конти- 
нентални систем.

У англоамеричком стечајном праву користи се метод енумерације случајева 
као услова за покретање стечајног поступка. Амерички Bankruptcy Act предвиђа 
да се стечај може отворити над имовином ма којег лида, ако оно то само затражи 
(voluntary bankrupt) или то затраже његови повјериоци (involuntary bankrupt). 
Дужник може да затражи отварање стечаја ако писменим путем изјави да није у 
могућности да плаћа своје доспјеле дугове па жели да буде проглашен платежно 
неспособним; ако се сагласио да се одреди управник или ликвидатор над његовом 
имовином.

Енглески Bankrruptcy Act и Bankrupttcy Amendment Act предвиђа следеће 
случајеве у којима суд има право да отвори стечајни посгупак: ако је дужник сам 
ставио своју имовину на располагање повјериоцима; ако је дужник обавијестио 
суд да не може да извршава своје обавезе; ако је дужник сам затражио да се на 
његовој имовини отвори стечај и др.

У европском континенталном праву стечајни разлог се дефинише општим 
појмом у којем се стању налази дужникова имовина. У француском праву то је 
обустава плаћања (cessation des payements). И шпанско право узима обуставу 
плаћања као сгечајни разлог, с тим што разликује двије процедуре: "quibra" за 
трговце и "concurse" за нетрговце. У Италији је обустава плаћања била стечајни 
разлог све до доношења Стечајног закона из 1942. године, када је усвојена инсол- 
вентност (l'insolvenza) трговца. Њемачки Стечајни закон (Konkursordnung) узима 
неспособносг плаћања као сгечајни разлог (параграф 102). Неспособност за 
плаћање се редовно манифестује у обустави плаћања.

Према бившем југословенском Стечајном закону (из 1929. године), "Стечај 
се отвара над имовином дужника који је неспособан за плаћање (инсолвент- 
носг)" (параграф 67). Међутим, кад су била у питању правна лица и 
заоставштине као стечајни разлог узимала се презадуженост (параграф 68).

Различити критерији у појединим стечајним законима за покретање 
стечајног поступка више су теоријског но практичног значаја, јер су разлике 
међу њима мање но што то изгледа. Јер, у цијеломје свијету разлог за покретање 
стечајног посгупка немогућност плаћања дугова, која се манифестује у обустави 
плаћања или у инсолвентности. У сваком салучају финансијска ситуација 
дужникова је таква да је обуставио плаћање својих дугова.

Различити критерији за утврђивање разлога за отварање стечајног поступка 
могу да створе тешкоће које доводе до сукоба стечајних закона. Због тога би 
било потребно извршити изједначење услова и претпосгавки за покретање



стечајног поступка, у виду једне конвенције. Питање изједначења стечајног 
права расправљано је на међунарродном плану на више конференција 
Удружења за међународно право (ИЛА).

5. ПОКРЕТАЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Стечај се покреће на предлог овлашћеног лица. Према нашем закону (члЗ), 
то могу да буду повјериоци и сам дужник. Стечајни поступак најчешће покрећу 
повјериоци, јер они уз дужника највише губе. Треба нормирати такав правни 
механизам према коме би дужник био заинтересован да сам стави предлог за 
покретање стечаја над његовом имовином, ради коришћења погодности про- 
грамираног стечаја. Стечај не мора да се схвата као страх од укидања дужника 
као правног лица, већ као могућност изласка из стања инсолвентности, а тек 
онда као стечајни поступак у коме се остварује сакупљање дужникове имовине, 
њено уновчење и равномјерна подјела међу повјериоцима. У нашем позитивном 
закону постоји обавеза правног лица (дужника) да стави предлог за покретање 
стечајног поступка, уколико његов укупни непокривени губитак према 
годишњем обрачуну достиже 50% трајних извора средстава. Исто тако надлежна 
организација за платни промет је дужна да поднесе предлог суду за покретање 
стечајног поступка, ако је правно лице инсолвентно 60 дана (чл.22. 
Закона).Према Предлогу Закона о предузећима (чл.320), ликвидатор акционар- 
ског друштва је дужан да поднесе предлог за отварање стечаја, ако утврди да 
имовина друштва у ликвидацији није довољна за исплату свих потраживања пов- 
јерилаца. Стечајни поступак се отвара по службеној дужности само у случају да 
је поступак за принудно поравнање претходио стечајном поступку, па се завршио 
без усцјеха (чл.87. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији).

Дужника треба обавезати да сам затражи отварање стечаја над његовом 
имовином чим оцијени да је запао у стање које га може одвести у трајнију 
платежну неспособносг. Он најбоље познаје своју ситуацију и могућност изласка 
из тог стања. Зато треба да свјесно и храбро изађе у јавност са својим проблемом 
и затражи помоћ од оних који су заинтересовани за његово постојање и 
пословање. Све то, међутим, треба да се одвија у организационим оквирима, у 
посгупку који води суд и гдје суд управља дужниковом имовином.

6. ПИТАЊЕ АУТОНОМИЈЕ ПОВЈЕРИЛАЦА  
СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

Стечајни поступак је судски поступак, који спроводе органи тог поступка: 
стечајно вијеће, стечајни судија и стечајни управник, као обавезни органи тог 
посгупка. Као факултативни орган стечајног поступка савјетодавног карактера 
може се образовати одбор повјерилаца. Оваквом структуром органа сгечајног 
поступка прожимају се два концепта стечајног права: германски систем и роман-



ски систем. У германском систему стечајног права све радње у сгечајном пос- 
тупку сконцентрисане су у надлежност суда. У француском стечајном праву 
предвиђена је могућност аутономије повјерилаца, њиховим учешћем у одбору 
повјерилаца. И наш закон (чл.65) предвиђа могућносг образовања одбора повје- 
рилаца, као факултативног органа стечајног поступка. Мишл>ења смо да би том 
органу требало дати још шире надлежности уз оне које има у постојећем закону 
(чл.69), нарочито кад се ради о стечајним дужницима чија је имовина велике 
вриједности и кад су у питању повјериоци чија су потраживања велике вријед- 
ности.

7. СТЕЧАЛШ  ПОСТУПАК И РАДНИ ОДНОСИ

Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији (чл.93) садржи 
одредбу, према којој "Даном отварања стечајног поступка престају радни односи 
радника дужника", с тим што "Стечајновијеће може доктраје стечајни поступак 
задржати на раду потребан број радника дужника ради завршења започетих 
послова или ради вођења стечајног поступка". Одредбу исте садржине садржи и 
Закон о основним правима из радног односа (из 1989. године) (чл.77), према којој 
"Раднику престаје радни однос ... кад је отворен посгупак за престанак организа- 
ције".

Овако изузетно строге одредбе закона нису потребне, неправичне су и нера- 
ционалне су. Зато их треба одбацити, јер не одговарају савременој концепцији 
стечаја. Те су одредбе утврђене у вријеме доминације друштвене својине над 
средствима за производњу и самоуправљања радника. Како је самоуправним 
путем било тешко отказати радни однос радника, то је тада било потребно да 
овако строгом мером "по вољи законодавца" и одлуком стечајног вијећа прес- 
тане радни однос свих радника у предузећу у сгечају. Режим престанка радних 
односа мора се измијенити, јер он престаје и "по вољи послодавца”. Стечајни 
управник, као орган стечајног поступка и као највиши руководилац у предузећу у 
стечају, треба сам да одлучује о томе ко ће остати у радном односу, а ко ће да 
изгуби радни однос. Стечајно стање предузећа обично траје дуже времена, а при- 
марни је циљ да се кроз програмирани стечај предузеће обнови и спаси се од 
стечаја, па нема потребе да се радници претходно расгјерују и да се затим неки од 
њих поново примају у радни однос. Једноставније је и корисније је да у радном 
односу остану сви радници који су том предузећу потребни, јер су они и те како 
аинтересовани да се изађе из стања у које је дужник запао и да се избјегне 
тгово укидање у стечајном посгупку. Стечајни управник ради под надзором и 
тгролом стечајног судије и стечајног вијећа, па јето довољна гаранција да ће 
ступати савјесно и поштено у односу на раднике који се задржавају у радном 

односу и који се отпупггају с посла.



8. ЛАЖНО БАНКРОТСТВО И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДУЖНИКА

Кривичноправна заштита од стечаја и његових нггетних посљедица утврђена 
је Кривичшш законом, јер су нормирана одређена кривична дела, као што су: 
кривично дјело проузроковања стечаја, кривично дјело оштећења повјерилаца, 
кривично дјело закључења штетног уговора и др. Треба нормирати кривично 
дјело лажног банкротства, јер у новим условима проширења круга субјеката 
привређивања очекивати је да ће бити разних злоупотреба које ће се директно 
одражавати на имовинско стање дужника и на немогућност намирења 
потраживања његових повјерилаца.

Ријеч "банкротсгво" поријеклом је из италијанског језика, од ријечи "banco 
rotto" ("разбијен сго"). Институт банкротства настао је у средњем вијеку, а везан 
је за пословну пропаст трговца. У то вријеме кад би неки трговац обуставио 
плаћање одузимано му је право да се бави трговином, па би му надлежни 
извршни органи разбијали сто - банак на коме је држао робу испред своје радње. 
Судски извршилац би тада извикивао: banco rotto, што је симболично значило 
искључење из трговачких редова. Банкротство се сматрало злочином, па је банк- 
рот кажњаван робијом или смртном казном ("Што погани од људи чините, што 
јуначки људе не смакнете", каже Војвода Драшко по повратку из Млетака, у 
Његошевом 'Торском вијенцу"). Банкротство се и данас прогони и кажњава, али 
су законодавства доста толерантнија лрема банкротима и више се не кажњава 
тако тешким казнама као што је раније било.

Под појмом банкротства подразумијевају се одређена кривична дјела 
дужника која су извршена на штету повјерилаца, а која су кажњива по одредбама 
кривичног закона.

Банкротство може да буде лажно и обично. Лажно банкротство је тежи 
облик банкротства, јер предпоставља злонамјерност (mala fides) стечајног 
дужника. Обично или просто банкротство је лакши облик банкротства, јер пред- 
посгавља само нехат (небрижљивост) у управљању својом имовином будућег 
стечајног дужника, због чега су оштећени повјериоци. Банкрот може да буде 
свако лице које је лично изврпшло кривично дјело које се кажњава као лажно 
или као обично банкротство. Дјело лажног банкротства је у намјери оштећења 
повјерилаца. Примјера ради, то могу да буду следећа кривична дјела: 
прикривање имовине, њено отуђење у бесцење и бесплатно располагање имови- 
ном; састав.љање лажних уговора о дугу; невођења прописаних пословних књига, 
њихово преиначење или уништење да би се прикрило право имовно стање 
дужника; пренос на другога своје радње или фирме, без знања својих повјер- 
илаца. Дјело обичног или просгог банкротства јесте дјело које је извршено из 
небрижљивости (нехата) на нггету својих повјерилаца. То могу да буду следећа 
кривична дјела: обустава плаћања због расипништва и прекомјерних троппсова; 
занемаривање своје радње или фирме и неуредно вођење прописаних пословних 
књига; пропуштање да се на вријеме изради годишњи биланс своје радње или



фирме; поново задуживање, иако је банкрот знао за своју неспособност плаћања; 
бављење берзанским или другим шпекулацијама, које нису биле у сразмј ери са 
банкротовом имовином.

Стечајни суд не спроводи кривичну истрагу над стечајним дужником, него 
само доставља одлуку о отварању стечаја јавном тужиоцу ради спровођења 
истраге, уколико постоји основана сумња да је стечајни дужник извршио 
кривично дјело лажног банкротства.

Рехабилитација стечајног дужника који је био осуђен за неке од кривичних 
дјела лажног банкротства састоји се у повраћају његових изгубљених часних 
права, како би могао да се поново бави вршењем привредне дјелатносги и да 
"опере" свој окаљани образ. Законом би требало предвидјети услове и поступак 
те рехабилитације.

9. РЕГУЛИСАЊЕ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕћА

Предузећа (друпггва) могу да престану на један од три начина: сгатусном 
промјеном, ликвидацијом и стечајем.

До ликвидације предузећа може да дође кад наступе услови за престанак пос- 
тојања предузећа. Према будућем Закону о предузећима (чл.100, ст.1, тач.1-6), то 
може да буде у следећим случејевима: због изречене управне мјере забране 
обављања дјелатности због тога што предузеће не испуњава услове за обаљање 
дјелатности; због економске нужности, јер су престали да посгоје природни и 
други услови за обављање дјелатносги којом се предузеће бави; због постизања 
циља и истеком времена за које је предузеће основано; због изражене воље 
чланова друштва, чија је скупштина донијела одлуку о престанку предузећа; због 
губитка потребног броја чланова друштва, уколико се њихов број смањи на јед- 
ног члана и уколико се не изврши промјена у регистрацији друштва у једнопер- 
сонално друштво.

Ликвидација предузећа може да буде редовна и судска. Поступак редовне 
ликвидације регулише се у Закону о предузећима (чл.100-101; чл. 149-167; чл314- 
331). Поступак судске ликвидације треба регулисати или посебним законом или 
Законом о стечају. Ово друго је логичније и рационалније, јер се и код стечаја и 
код судске ликвидације поступак завршава престанком посгојања предузећа. 
Уколико би се тако поступило, закон би се звао: Закон о стечају и ликвидацији.

Поступак редовне ликвидације спроводи се на основу одлуке чланова или 
органа привредног (трговачког) друштва и спроводи се преко ликвидатора. За 
ортачко друштво важи правило да његову ликвидацнју спроводе сви чланови 
друпггва као ликвидатори. Уговором о оснивању друштва или одлуком чланова 
друштва може се повјерити једном или неколицини чланова друштва или неком 
трећем лицу овлашћење ликвидатора. Ликвидатора може да именује и суд из 
реда трећих лица, на захтјев неког члана друштва. За акционарско друштво



одлуку о престанку предузећа ликвидацијом доноси скупштина друштва. Орган 
који доноси одлуку о ликвидацији друшва именује и ликвидатора.

Основни је задатак органа ликвидационог поступка да се сакупи сва имовина 
предузећа у ликвидацији и да се уновчи, да се наплате сва потраживања и исплате 
сви дугови предузећа. Средства која претекну након подмирења обавеза 
предузећа дијеле се члановима друштва, који су власници тог предузећа.



Академик ироф. др Влајко Брајић 
Правни факултет у БеоГраду

ЗНАЧАЈ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И ОПШТИХ 
КЛАУЗУЛА У НАШЕМ, МЕЂУНАРОДНОМ И 

УПРЕДНОМ РАДНОМ ПРАВУ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Посебна терминлогија у области права јесте уствари посебан правнички 
језик или посебан језички подсистем у оквиру датог говорног језикаА* Значај те 
посебносги правничког језика није довољно схваћен због тога што практично и 
теоријски то није једноставно питање.

У пракси је то запостављено питање и ако у области радног законодавства 
има значајних садржинских и институционалних односа, који нису решени, 
питање терминологије, појмова и правних стандарда, се поставл>а као врло 
значајно. Посебно је важно њихово дефинисање, тумачење и ригорозно 
поштовање утврђеног. Несхватање значаја терминологије у праву потиче још од 
несхватања тог значаја у току правних студија. Потпомогнуто је, може се рећи, 
ово несхватање и променом терминологије у нашем праву, које је ишло до 
напуштања опште прихваћених и основних појмова као што су својина, радни 
однос, пословођа, уговор о раду и сл. Тако је било и у радном праву.

Умесго термина - појмова: својина, радни однос, руководећи радник (дирек- 
тор - пословођа), у прописе (и правни саобраћај) су уношене формулације, које 
садрже више речи и описно казују о чему је реч (средства у својини грађана", 1

1. Др. Н. Висковић, Језик права, Загреб 1989.



међусобни односи радника у удруженом раду, радници са посебним 
овлашћењима и одговорностима).

Поменуте формулације су указивале на нове елементе појмова: својина, 
радни однос или директор (односно пословођа) и истовремено указивано на нег- 
ацију ранијих појмова. Но, утицај оваквих формулација у правном образовању, 
правном саобраћају и пракси, је био непгго неочекиваног дејства. Поједностав- 
љивање изражавања довело је до напуштања посебног правничког језика (и 
изражавања), чиме се често губе и битни, или бар неки, елементи садржине 
правних правила.

2. УГОВОР О РАДУ

У складу са друштвено својинским (државно својинским) односима, рег- 
улисана су и два битна момента (института) радних односа, заснивање и 
престанак радног односа. Пре свега треба подсетити да је - код нас својевремено 
уговор о раду маргинализован, са образложењем да је уговор о раду, симбол 
најамних односа.

Радни однос је радник заснивао на основу акта о избору: удруживањем рада, 
потписивањем самоуправног споразума, потписивањем изјаве и сл. Уговор о 
раду (уколико се није радило о приватном секотру) није био у примени, нити као 
основ заснивања радног односа. Обзиром на то, питање односа колективних уго- 
вора, закона и уговора о раду, се постављало само у приватном сектору.

Вишедеценијско маргинализовање уговора о раду има за последицу фраг- 
ментацију правила о уговору о раду и у најновијим предлозима прописа. У Пред- 
логу закона о основама радних односа (Ас. бр. 230/1.јун 1994.) и поред повећања 
броја одредби о уговору о раду, у односу на раније варијанте Предлога нема јас- 
них правила о функцији уговора о раду. То може значити да нема ни јасне визије 
о регулисању односа послодавац - радник. У сада важећим законима, а и Пред- 
логу Закона о основама радних односа, престанак радног односа није конципи- 
ран као отказ уговора о раду.

У Нацрту закона о изменама и допунама ЗРО (Србије) од 16.02.1995.Г, у чл. 9. 
уз престанак радног односа се додају речи "односно отказ Уговора о раду". Ово 
указује на покушај да нађе одговарајуће место Уговору о раду, односно да се 
почне са формирањем новог концепта престанка радног односа. Као што је 
познато првобитно је радни однос био изједначаван са Уговором о раду. Термин 
Уговор о раду је једноставно значио радни однос. Може се рећи и обрнуто. 
Неспорно је да већ дуго није тако. Ипак Уговор о раду је основни појам за радни 
однос.

И у данашње време у упоредном законодавству и међународно радном праву 
основно значење појма уговора о раду, јесте радни однос. Код нас, као што се 
види, то није случај. Све ово не значи да се у погледу Уговора о раду код нас мора 
посгупити по неком моделу. Потребно је узети у обзир еволутиван развој радних



односа код нас и упоредно - правна решења. Оно што је неопходно, то је да се 
законом уговор о раду дефинише, тако да се у систему права и радних односа код 
нас тачно зна, шта је битна садржина правила о уговору о раду и који је њихов 
смисао.

По досадашњим решењима (углавном и према предложеним) уговор о раду 
код нас је основ за заснивање радног односа. Из предложених решења проистиче 
да ће се уговором о раду регулисати права и обавезе, у складу са колективним 
уговором и законом. Ово је наизглед већ позната формулација која је 
одређивала односе самоуправних општих аката, самоуправних споразума, 
друштвених договора и закона. Из тих односа, и неодређености ове форму- 
ладије, се може стећи утисак неодређености односа уговора о раду, према колек- 
тивном уговору и закону.

Постоје у упоредном праву опште прихваћени стандарди, нека врста клау- 
зула, да се уговором о раду не могу одређивати неповољнији услови, нити мање 
права, од оних предвиђених колективним уговором.

Исто тако посгоји претежна сагласност и нека врста правног стандарда, да се 
Уговором о раду може предвидети више права и повољнији услови, од оних који 
су одређени колективним уговорима и законом.

За колективне уговоре је и код нас у Закону^ садржан овакав сгандард и на 
исти начин опредељен и за уговоре о раду у предлозима нових прописа. Та 
правила, изгледа, нису довољно јасна правницима обзиром на вишедеценијску 
праксу и право код нас. У практичним односима не могу да дођу до видног 
изражаја, због економских и других тешкоћа у којима се налазимо.

Правници би код нас могли да полазе од поменутих односа између уговора о 
раду и других прописа у обласги радних односа. Однос према општим актима 
одређују закон и колективни уговори, а и уговор о раду се одређује (може одред- 
ити) својим одредбама према општим актима - интерним и екстерним.

Правници, дакле, морају имати у виду сва ова правила, али и дефиницију рад- 
ног односа. Пре свега ону из прописа али и доктринарне. Морају знати не само 
игга јесге, већ и пгга није радни однос, односно шта може, а шта не може, бити 
радни однос.

Остаје, међутим, проблем како и колико правила о могућности повољнијег 
регулисања односа и одређивање више права, могу бити примањнвана у радним 
односима, средствима у друштвеној својини. Ова правила су примерена приватно 
- својинским односима. То значи да би била потребна и специфична правила која 
би омогућила одговарајућу примену стандарда о могућности утврђивања више 
права и повољнијих услова у радним односима, са средствима у друштвеној 
својини.

У регулисању радних односа постоје и други уговори који нису уговори о 
раду у основном њиховом значењу и функцији.^ Поред тога, већ дуго у нашем 2

2. Закон о основним правима нз радног односа ( “Сл. л. СФРЈ", бр.60/89, чл.



праву функцију уговора о раду врши Уговор о запошљавању. Наиме, у упоред- 
ном праву Уговор о запошљавању је углавном различити по предмету од Уго- 
вора о раду. Код нас је у кондепцији самопуравних радних односа, (и концепцији 
приближавања радних односа код послодавца радним односима у удруженом 
раду), термин уговор о раду замењен термином уговор о запошљавању - да би се 
направила разлика, у односу на најамне радне односе.

Ово показује компликованост ситуације. Наиме, уговор о раду се чак и не 
зове својим именом. Ми смо још далеко од позиције у којој би могли да видимо 
шта је прописана садржина и суштина уговора о раду. Прво треба извршити тер- 
минолошке и нормативне промене, а затим одредити појмовне односе.

Практично то је много једноставније. Уместо термина уговор о 
запошљавању уводи се термин уговор о раду. Треба затим утврдити садржину 
појма уговора о раду у нашем праву. Садржина треба да буде утврђена норма- 
тивно у смислу горе изложеног. Интерпретацију правила требало би вршити у 
укупном систему правила о радним односима (и правила о тумачењу права), у 
смислу битних карактеристика правила, садржаних у радном праву.

3. МЕБУНАРОДНО И УПОРЕДНО РЕГУЛИСАЊЕ

Истовремено и упоредо са државним и самоуправним општим актима у 
нашем радном праву су постојале и ратификоване конвенције Међународне 
организације рада МОРТ, које су имале статус савезног закона.

У конвенцијама је садржана и терминологија изграђивања а прихваћена у 
упоредном радном праву. Имали смо, дакле, нову и "стару" терминологију у 
области радног права.

У класичној подели ратификације конвенција у тзв. монистичком систему, 
проглашавањем конвенције за закон државе у питању, настаје обавеза неп- 
осредне примене конвенције. То је дакле, био случај и са нашим правом. Наша 
пракса је, међутим, ишла истовремено и другим колосеком, наиме, и поред 
обавезе да се ратификоване конвенције примењују непосредно, њихова 
садржина је претакана у законске одредбе којима су регулисани радни односи. 
Тако је уствари делимично примењиван и други, тзв. дуалистички сисгем, (тј. 
правила из ратификованих конвенција су уношена у прописе о радним одно- 
сима). Постојала је код нас, дакле, нека врсга мешовитог система инкорпорације 
ратификованих конвенција у наш правни систем.

Ова пракса је значајна и са становишта данашњих потреба и могућих 
решења. Међутим, у овој теми је поменута пракса много значајнија са једног 
другог становишта. Са становишта појмовног, изражајног, односно са 
становишта терминологије и обезбеђења одговарајуће садржине прописа. 3

3. Брадић, Уговор о раду и уговорни односи у области рада, Правни живот, 11-12/1993, 
стр.1891.



Преношење садржине ратификованих конвенција је вршено новом 
другачијом терминологијом и у њој се, наизглед, или сгварно, губио део 
садржине.

Ако је то био губитак језичке идентичности и обима регулативе то је могло 
значити да је број одредби смањен, али да су правила концизно изражена, или су 
можда нека решења изостављена. Тако нпр. одредбе, (из Конвенције 81 о инспе-
кцији рада),^ о овлашћењима инспектора рада и њиховим обавезама, нису биле 
унете у законске прописе, на одговарајући начин, што је иницирало Међунар- 
одни биро рада да поставља питања да ли се извршавају обавезе из Конвенције.

У време важења Закона о удруженом раду (1976 - 1989) такође није било 
одредби о заштити синдикалних повереника од отказа.

У концепцији удруженог рада то је било разумљиво. Концепт самоуправ- 
љања је био концепт непосредног учешћа радника у управљању, са значајним, 
али другачијим учешћем синдиката у пословима заштите права радника. Није, 
дакле, у техничком смислу било синдикалних претставника онако како су они 
одређени у упоредном праву или у актима Међународне организације рада. Није 
постојала као што је поменуто ни институција отказа па према томедш потреба 
за запггитом од отказа. Још прецизније, престанак радног односа у пре- 
овлађујућем (друштвеном) сектору био је регулисан тако да је сгварно била неп- 
отребна посебна запггита, обзиром на синдикално чланство или синдикалну 
активност.

У случајевима када су посгојале недоумнце око решавања неких питања 
везаних нпр. за коришћење годишњег одмора и регулисање односа, постојала су 
решења одговарајућој Конвенцији МОР-а. Та решења, су могла бити прихваћена 
чак и када нису била садржана у конвенцијама и препорукама које нису биле део 
нашег права.

Такав је био случај са спорним питањима везаним за коришћење годишњег 
одмора. Врло је илустративан случај тумачења закона, односно одредби Конвен- 
ције, (у једној иницијативи за оцену уставности законских одредби), према коме 
се коришћење годишњег одмора из претходне године и његово преношење у 
следећу годину не може ограничавати. Тумачење је било уствари супротно 
одредбама Конвенције. Тумачење је било супротно одредбама Конвенције, јер је 
право на годишњи одмор тумачено као право којим располаже радник, и 
одређује његово коришћење. Овај став је формиран у логици концепције 
удруженог рада да радник одлучује о својим правима, мада у тумачењу те кон- 
цепције није било и таквих, да радник одлучује о свом гоишњем одмору, како је 
проистицало из образложења поменуте иницијативе. Поменути пример показује 
како било која дата концепција радних односа утиче на схватање и тумачење 
међународних прописа и стандарда, тако да може да дође чак и до тумачења пот- 
пуно супротних сусштини и значењу датог прописа, односно Конвенције. 4

4. Сл. л. ФНРЈ, бр. 5/1956 (додатак)



Неопходно је због тога знати пгга је основни садржај битних, термина односно 
појмова и то у нашем законодавству, али са одговарајућим знањем о битном 
садржају тих појмова, историјски, упоредно правно, а по потреби и међународно - 
правно.

Шта је садржина датог термина, или исказа, који означава одређене појмове 
и односе, не може се судити на основу уобичајеног језичког значења, чак нити на 
основу општег или основног значења у праву уопште, већ на основу садржине 
која се у том појму налази у датој грани права. Овде у конкретном случају то 
значи према нормативној и теоријској садржина појма са становишта радног 
права. Ако се нпр. ради о штети и накнади штете у области рада, онда се значење 
једног правила не може тумачити само на основу значења појма садржаног у 
општим правилима, чак ни уз доадатак посебних елемената тог појма, већ и уз 
одређене елементе појма радног односа или другог односа на раду, у коме је 
учињена (или претрпљена) штета.

4. РАДНИ ОДНОС И ЊЕГОВ ПРЕСТАНАК

У упоредном праву по правилу само радни однос са пуним радним временом, 
закључен на неодређено време, јесте радни однос (односно уговор о раду) за који 
се везују сва права из радног односа, Други радни односи (засновани Уговором о 
раду или на други начин) са непуним радним временом, на одрђено време, или 
односи рада засновани уговором о запошљавању, дају раднику другачији статус. 
То се тиче како трајања таквог рада, тако и остваривања права по основу рада и у 
вези са радом, а пре свега права из социјалног осигурања.

Супротно изложеном у нас је свако радно ангажовање (са заснивањем рад- 
ног односа) однос рада са истим правима и обавезама и само са разликом у 
погледу обима права (у односу на дужину радног времена) и трајања радног 
односа. То је радни однос. Има изгледа да се, и пуним увођењем Уговора о раду у 
радне односе, задржи тај концепт бар до неких других промена, евентуално до 
промена у систему социјалног осигурања.

У погледу престанка радног односа односно отказа (раскида) уговора о раду 
у Предлогу савезног закона^ нема наговештаја радикалнијих промена. То није 
случај, као што је поменуто, са Предлогом измена и допуна ЗРО (Србије) који 
престанак радног односа, квалификује као отказивање Уговора о раду.

Без обзира како ће у предстојећем времену гласити одредбе о престанку рад- 
ног односа неопходно је у законодавство (и тумачење) увести појмове (стан- 
дарде) као што су: социјално (објективно) оправдан отказ, или неправилан отказ 
а исто тако и забрану отказивања радног односа (за одређене случајеве).

Увођење једног или више правних стандарда који се односе на отказ радног 
односа не изгледа неопходно код данашњег нормативног стања, али је неопходно 5
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за уговорне радне односе. За потпуно разумевање сада важећих прописа добро 
би дошле извесне промене.

5. КОЛЕКТИВНИ РАДНИ ОДНОСИ

Све што је речено односи се пре свега на индивидуалне радне односе. Прос- 
тор не допунгга да се говори опширније о колективним радним односима и рад- 
ном праву. Излагање би морало бити опширно, не само због бројности значајних 
питања, већ и због мањег искуства у овој области.

У области Партиципације радника, искуства из времена самоуправљања 
(позитивна и негативна) могу помоћи у тражењу одговарајућих решења.

Овде треба указати на негативни утицај, јер се обзиром на искуства из доба 
самоуправљања нема у виду могућност партиципације у управљању, по два 
колосека. Један је преко радничких представника, директно изабраних, а други 
преко синдикалних представника. Партиципација се не може одбацивати или 
критиковати, њеним поистовеђивањем са самоуправљањем и инсистирањем на 
негативним искуствима самоуправљања. ПартиципациЈа према томе не само што 
није истоветна са самоуправљањем, већ је и различита. Самоуправно уређивање 
и друштвено договоарање такође могу имати одређен утицај нарочито за про- 
цесе колективног преговарања, и закључивања колективних уговора. Тај утицај 
може бити позитиван и негативан. Једно од битних начела у колективним рад- 
ним односима јесте прегоравање. То се односи пре свега на преговарање за 
закључење колективних уговора, али и на преговоре (консултације) у 
осгваривању партиципације.

Преговарање се мора вршити у доброј вољи. Овај правни сгандард захтева 
од учесника преговарања да преговоре воде да би закључили колективни уговор 
и да не инсисгирају на позицијама и уступцима које друга страна не може прих- 
ватити.

Према томе, понашање учесника у закључивању колекгивних уговора мора 
да буде адекватно потребама и могућностима, а не да буде једино диктирано 
посебним интересима. Тај однос правног и сваког другог комуницирања, мора 
бити адекватно уређен, практикован и изучаван. Заокружен систем колективног 
преговарања и колективних уговора, захтева изградњу система помирења, 
посредовања и арбитража. Наши прописи и пракса су ту на почетку.

Да би се говорило о значењу ових појмова и употреби одговарајуће терми- 
нологије, неопходно је да обзиром на упоредно правно и међународно искуство, 
буде изграђен систем одговарајућих разумљивих правила која ће дефинисати пој- 
мове и односе.

Ако и када нема мирног решења спора на реду су штрајк (али и локаут). 
Садашњи прописи о штрајку су непотпуни и неадекватни. Ни предлози нових, 
колико је познато, не доносе значајније промене.



Прописи о штрајковима код нас су прављени према концепцији и пракси тзв. 
"обусгава рада" из времена удруженог рада. Неопходно је стално понављати, да 
су то не само неодговарајућа, већ и погрешна решења. Услове за почетак штра- 
јка и поступак треба формулисати, према упоредно правним решењима и 
општим правилима, садржаним у међународним актима.

Мора се знати када може бнти организован штрајк и утврдити прецизне (и 
адекватне) критерије за разликовање законитог и незаконитог штрајка, са свим 
њиховим последицама.

Односи између различитих организација синдиката (али и послодаваца) 
морају бити уређени на принципима сарадње и адекватног преузимања обавеза.

Међународни и упоредно-правни стандарди у погледу тзв. репрезентативног 
синдиката (односно послодаваца), морају бити на одговарајући начин изражени и 
поштовани како од државе и послодаваца, тако и од синдиката.

6. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

Проблем са терминологијом, стандардима и разним спцифичним правилима 
и институтима у праву је врло сложен. За праксу је битно знати да се језик проп- 
иса мора третирати као језик по правилу, специфизних значења. Према томе не 
може се полазити од ппретпоставке да у праву термини говорног језика значе 
исго и у правном пропису. То може бити случај али по правилу треба очекивати 
мање или више специфичније значење термина када се налазе у правним проп- 
исима.

То значи треба полазити од битне садржине датих односа и њихових карак- 
теристика. Довођењем датог језичког исказа у пропису у везу са битним појмов- 
има и односима у датој правној области утврђује се да ли је израз оппггег 
говорног језика добио и нека спеицифична обележја па тиме и специфично 
значење и које, у релацији са садржином и карактером правних института, или 
дате гране права.

Тако термини уговор, штета, преговарање у прописима радног права нису 
оно што су ови појмови у било ком другом односу, већ имају специфично 
значење у радном односу. Када правник утврђује садржину прописа о неком 
праву или односу, мора да утврди да ли је правило потпуно садржано у том, или и 
у неким другим пропсима, и како оно гласи.

Чак и када има пред собом текст правила и када правило изгледа јасно, без 
попгговања свих специфичних значења термина, или сепцифичних елемената 
правног института и правне гране, језичка јасност према правилима говорног јез- 
ика не обезбеђује утврђивање садржине датог правила. Ово потврђује, како у 
обласги радног права тако и у другим областима, неминовност специјализације, 
поред неопходности општих и основних знања, из области права.



Др Дејан Поповић,
редовни професор ПравноГ факултета Универзитета у Београду

ПОРЕСКИ СИСТЕМ И СИВА ЕКОНОМИЈА

1. Дефиеиције

У овом ћу тексту под појмом порески систем подразумевати укупност јавних 
дажбина у земљи. Другим речима, порески систем дефинисан овако (у ширем 
смислу) обухвата не само порезе, него и доприносе за социјално осигурање, цар- 
ине и друге увозне дажбине, таксе и оне накнаде које имају дажбински 
(фискални) карактер.

Под појмом сива економија подразумевам сваку противзакониту привредну 
активност усмерену на стицање економске корисги за лице које је обавља, 
односно за чији се рачун обавља, а на штету фискуса и, по правилу, других лица 
која легално обављају делатност. Штета за фискус је непосредна - неосг- 
варивање планираних пореских прихода, док је за лица која легално обављају 
делатносг (привредне субјекте) најчешће посредна, јер су они предузетници и 
правна лица који уредно плаћају порезе дискриминисани у конкуренцији са сек- 
тором сиве економије.

2. Узроци сиве економије

У финансијској литератури се наводе два основна узрока постојања сиве 
економије.^ Први је намера да се на незаконит начин избегне плаћање пореза, а 
други да се избегну различите забране које намеће правни поредак.^ Неке од тих 
забрана уведене су да би се спречило нарушавање или угрожавање значајних



индивидуалних ијш  друштвених вредности, односно јавног поретка (нпр. продаја 
украдене робе, трговина дрогом, проституција), а неке се тешко могу рациона- 
лно објаснити (нпр. забрана држања коза или забрана обављања приватне лекар- 
ске праксе, које су до не тако давно постојале у Југославији). Но, у мери у којој би 
се могли укључити у остваривање дохотка у легалној економији, ресурси који су 
из разлога избегавања забрана ангажовани у сектору сиве економије доприносе 
смањивању наплате пореза, тако да се, у крајњој линији, проблем сиве економије 
може свести на незакониту пореску евазију.

У специфичннм југословенским условима прве половине последње деценије 
XX века (привреда под санкцијама, прекинути економски и финансијски токови 
са осталим републикама које су некад пиниле СФР Југославију, драстичан пад 
друштвеног производа, хиперинфлација током 1993. и 1994. године, колапс штед- 
них улога /како у "државним", тако иу већини "приватних" банака/, прилив избе- 
глица са ратом захваћених подручја и др.), сива економија је добила неке посебне 
узрочнике и неуобичајено велике размере. Поменућу само најзначајније додатне 
факторе ширења сектора сиве економије (поред разлога незаконите евазије 
пореза и избегавања забрана):

- велико смањивање производње и агрегатне понуде;
- пад примања становништва и, уоппгге, низак животни стандард;
- висока незапосленост;
- појављивање великог броја избеглица, које не могу да легално реше свој 

статус;
- мноштво мешовитих домаћинстава, чији чланови раде у друштвеном сек- 

тору привреде;
- радноправна регулатива, која битно отежава отпуштање вишка запос- 

лених, којима се - уз ниску накнаду коју примају док њихова предузећа углавном 
не раде - отвара просгор за бављење активностима у сектору сиве економије;

- неповерење грађана у банкарски систем;
- немогућност одржавања прокламоване конвертибилности динара и дубоко 

усађен страх од инфлације;
- неефикасност функционисања државних органа и релативно блага казнена 

политика;
- често толерантан однос власти, посебно према оном сегменту сиве економ- 

ије у коме се обавља спољнотрговинска размена (која је, иначе, под санкцијама 
Савета безбедности ОУН).

- неконзистентносг и нестабилност правних прописа и др.^ 1 2

1. Инострани писци најчешће користе назив "црна економија”, али се употребљавају и други 
- понекад "бирократизовани" ( “подземна", "неформална", "нерегуларна", "скривена", 
"незванична", "незабележена", "неизмерена" и сл. економија), а понекад "песнички" 
изрази ("економија на месечини” /енг. moordighting/ и др.).

2. Вид.: Vito Tanzi, The Unđerground Есопоту in the United States: Estimates and Implications, 
Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Revievv, Vol. 33, 1980, стр. 427-454.



3. Облици и размере сиве економије

Тешко да је могуће набројати све појавне облике сиве економије. Инвен- 
тивност прекршилаца прописа је таква да сваки списак ове врсге брзо постаје 
застарео.^ Размере сиве економије се тешко могу прецизно утврдити; када би се 
могле евидентирати од стране званичне статистике, изгубиле би свој raison d'etre. 
У литератури се корисге три различита приступа да би се оценио њен значај у 
стварном друпггвеном производу земље. 3 4

3. Вид.: Сива економија и мере за њено сузбијање, Економски институт, Београд, март 1995, 
стр. 22.

4. Навешћу неке њене најраспрострањеније форме у следећим областима:
а) Област промета роба и услуга

- нелегалан увоз и извоз;
- стављање у промет робе домаћег и страног порекла којаније евидентирана или је еви- 
дентирање извршено у вредностима које не одговарају стварном стању;
- продаја робе од сгране грађана без доказа о пореклу, плаћеној царини, акцизи или 
порезу на промет (на дозвољеним и на недозвољеним местима);
- продаја производа чији је промет забрањен (оружје, дрога и сл.) и вршење услуга које 
су супротне прописима (проституција);
- формирање двојних цена (за продају на чекове и за готовину);
- неовлашћено обављање делатности промета робе у објектима привременог карак- 
тера (киосци, тезге и сл.);
- продаја робе у комисионим радњама без одговарајуће евиденције;
- промет робе преко синдикалних организација (које се обавља супротно прОписима);
- задржавање робе ван промета у очекивању повећања цена;
- продаја дефицитарне робе ”на црно";
- продаја робе нижег квалитета и без гаранције као робе стандардног квалитета и са 
гаранцијом;
- нетржишно пословање (нереално ниске цене роба из државних резерви).

б) Област платног промета
- стварање нелегалног тржишта новца ван пословних рачунаучесника платног промета 
(новац од дневног пазара и промета робе "на црно" и сл.);
- међусобно измиривање обавеза (плаћања) путем компензација, цесија и сл., без 
подношења налога у складу са одредбама закона;
- исплата зарада запосленима у готовом новцу који не потиче са пословног рачуна;
- одбијање пријема чекова;
- продаја и вршење услуга за готовину, без евидентирања и плаћања јавних прихода;
- нерегистрован платни промет са територијама под контролом Срба изван СР Југо- 
славије.

ц) Област монетарног и банкарског система
- нерегистровано уношење и изношење девиза из иностранства и у иностранство;
- формирање "црног тржишта" девиза ( ”на улици' и у форми "штицунга");
- одобравање кредита са нереално зарачунатим банкарским трошковима;
- давање кредита уз скривену цену (куповина деоница, посебне накнаде, гаранције и др.);
- незаконито међусобно кредитирање издавањем комерцијалних записа и сл.;
- ненаменско коришћење потрошачких кредита одобрених грађанима;
- илегално трговање готовим новцем.



Први приступ заснива се на коришћењу тржишних података. Он инсистира 
на томе да се о размерама сиве економије може судити на основу јаза који се у 
статистичким рачунима јавља између националног дохотка, добијеног збра- 
јањем различитих доходака, и укупних расхода: непријављени приходи неће се 
појавити на приходној страни, али се зато појављује "вишак" на страни расхода.^ 
Но, премиса на којој почива ова методологија не мора увек бити тачна; с правом 
се указује на могућност да се појави управо супротна ситуација. Примера ради, 
лице које издаје свој стан за јавну кућу можда ће примљену закупнину пријавити 
као приход (што би значило да ће се појавити на приходној страни рачуна нацио- 
налног дохотка), али је сигурно да расходи који се јављају у вези са услугама јавне 
куће неће бити евидентирани. Аргуменат је, дакле, "постављен наглавачке".^) 
На општијем плану, не би се смело пренебрегнути ни то да су могуће грешке у 
избору узорака и у временском усклађивању између остваривања прихода и 
реализације расхода, тако да се јаз може појавити као последица тих грешака.

Други приступ је "индиректан", у том смислу што се заснива на посматрању 
учесника у сектору сиве економије, чије су трансакције постављене тако да 
остану незабележене. Примера ради, поједини истраживачи полазе од прет- 
поставке да код легалних активности постоји фиксан удео готовог новца у 
односу на депозитни новац, тако да свако повећање тог удела означава пораст 
сиве економијеТ) Други, опет, прате трагове које сива економија оставља на * * *

д) Област тржишта рада
- запошљавање радника ”на црно";
- бесправан рад;
- самозапошљавање и рад у домаћинству.

е) Област грађевинарства, стамбено-комуналне делатности и промета непокретности
- бесправна градња;
- присвајање заједничких просторија у стамбеним зградама и њихова доградња за 
личне потребе, супротно законским прописима;

- шпекулације код откупа друштвених станова;
- шпекулације код промета непокретности,
- издавање станова и пословних просторија без пријављивања. 

ф) Остале области
- обављање производње и вршење услуга од стране лица која нису регистрована;
- злоупотреба задруга као форме за избегавање плаћања пореза;
- исплата зарада у натури;
- коришћење радног времена, материјала и опреме друштвених и државних предузећа 
у приватне сврхе;

- незаконита сеча шума које су у друштвеној или државној својини.
Вид.: ibid., стр. 18-20.

5. Вид.: John Cullis - Phiiip Jones, Public Finance and Public Choice, McGraw-Hill, London 1992, 
стр. 227-228.

6. Вид.: A. Dilnot - C. N. Morris, What Do We Know about the Black Есопогау?, Fiscal Studies, бр. 
1/1981, стр. 58-73.

7. Вид.: John Cullis - Philip Jones, оп. цит., стр. 228.



тржишту рада. Ти се трагови показују у ниским стопама партиципације радне 
снаге и у високим стопама незапослености. Ова два индикатора, уз претпоставку 
о продуктивности рада у неформалном сектору у поређењу са формалним, могу
дати приближну слику о размерама сиве економије.^ Но, резултати који се доби- 
јају применом ове методологије значајно су осетљиви на вредности прет- 
постављених параметара (нпр. удела готовине), тако да се не могу сматрати 
поузданим.

Трећи присгуп је "директан", јер се заснива на испитивањима већег или 
мањег узорка лица.^ И његови се резултати морају примити са великом дозом 
опреза, јер споран може бити и избор узорка, али и одговори учесника у анкети 
могу у многоме зависити од оппттег стања пореског морала у земљи. У среди- 
нама у којима "преварити државу" и не платити порез нема негативних конот- 
ација или се, чак, сматра "питањем части", одговори могу садржати и елеменат 
претеривања (хвалисања); у срединама са друкчијим особинама - у којима је 
платити порез питање части - одговори могу упућивати на закључак који би пот- 
ценио стварне размере сиве економије.

Може се, дакле, резимирати да ни једна методологија не пружа сасвим 
поуздане процене размера сиве економије. Упоредна истраживања показују да се 
у Великој Британији удео сиве економије процењује на око 7,5% друштвеног 
производа.1®) у САД на око 14%, у Италији и Шпанији на око 2 5 % .^ За СР Југо- 
славију се срећу процене да је нерегистровани друпггвени производ у 1991. год- 
ини износио око 24% укупног друштвеног производа (регистрованог и 
нерегистрованог); у 1992. години тај је удео порастао до 29,4%, у 1993. години чак 
до 35,2%, да би се у 1994. години донекле смањио - на 30,9%. У односу само на 
регистровани друштвени производ ови су проценти знатно већи: за 1991. годину - 
31,6%, за 1992 - 41,7%, за 1993 - 54,4%, а за 1994 - 44,7%.8 9 10 11 12 13)

4. Мере за сузбнјање сиве економије

Остављам по страни мишљења да сива економија, поред бројних негативних 
учинака, има и нека прихватљива дејства (амортизује социјалне напетости и 
донекле позитивно утиче на раст економске активности, стандард становништва 
и пробијање економске блокаде121). С обзиром да се, као што сам већ конста- 
товао, њени ефекти у крајњој линији показују у неплаћању пореза, прпродно је

8. Вид.: Сива економија и мере за њено сузбијање, стр. 33.
9. Вид.: John Cullis - Philip Jones, оп. цит., стр. 228-229.
10. Вид.: ибид., стр. 228. и 229.
11. Вид.: Сива економија и мере за њено сузбијање, стр. 10.
12. Вид.: ибид., стр. 36. Процене је извршила Горана Божовић.
13. Вид.: Стање и тенденције сиве економије у условима економске блокаде, Веће СССЈ, Бео- 

град 1994, стр. 7.



очекивати да he до примарне реакдије државе доћи у сектору пореског система. 
Већ на први поглед, могло би се очекивати да ће се реакција сасгојати у пропи- 
сивању пореских прекршаја, прнвредних преступа и кривичних дела, дакле у 
разноврсном санкционисању незаконите пореске евазије. Но, ефикасност 
пореске контроле и онггро кажњавање лица која својом противзаконитом 
делатношћу покушавају да избегну да плате порез само су нужан, али не и 
довољан услов за сузбијање сиве економије. Ма колико казнено законодавство 
било ригорозно, оно само не може да сузбије незакониту евазију. Политика 
супротстављања овом виду избегавања плаћања пореза мора да, поред казнене, 
обухвати и превентивну димензију.

Превентивне мере састоје се, између осталог, у:
- опремању надлежних пореских и царинских органа одговарајућом опремом 

за откривање и спречавање контрабанде;
- обезбеђивању сарадње између тих органа и других државних органа 

(полиције и пограничних војних јединица);
- наметању различитих обавеза пореским дужницима (да све уплате врше 

преко банака и других организација платног промета, да воде пословне књиге, да 
издају рачун или касени исечак сваком купцу, да посебно обележе кутије цига- 
рета намењених извозу /на које се, иначе, не обрачунава акциза/, да допусте да 
финансијска полиција контролише производњу и испоруке цигарета или алко- 
холних пића и др.);

- примереној обуци пореских инспектора;
- настојањима да се подигне општа "пореска култура" и порески морал 

становнипггва;^
- свођењу пореског терета у разумне оквире и, уопште, ублажавању дејства 

факгора који доприносе формирању отпора плаћању пореза и др.
Имајући све ово у виду, консгатујем да на опредељење пореског обвезника 

да се одлучи да крене путем недопуштене евазије утиче више околности. Пос- 
ледњих десетак година у финансијској литератури значајан простор се посвећује 
настојањима да се моделира понашање пореских обвезника суочених са 
могућношћу да утаје порез.^  Од посебног значаја показују се однос између 
очекиване користи од пореске уштеде и трошка који чека обвезника ако буде 
откривен и кажњен, степен његове аверзије према ризику, вероватноћа да ће 
бити откривен и др.

У релативно једноставном бихевијористичком моделу незаконите пореске 
евазије, претпоставићу да би се обвезник могао одлучити да прибегне пореској 14 15

14. Републичка дирекција јавних прихода Црне Горе водила је током 1994. године медијску 
кампању под слоганом "Плаћајући порез, инвестирате у Црну Гору". Иако је, с обзиром 
на стање пореског морала (како у Црној Гори, тако и у Србији), тешко изменити уко- 
рењено схватање: "неплаћајући порез, инвестирам у самог себе", поменута акција добро је 
примљена у јавности.

15. Упоред. списак литературе у: John Cullis - Philip Jones, оп. цит., стр. 231.



утаји или контрабанди само ако је очекивана корист од неплаћених пореза већа 
од очекиваних губитака у виду санкција. Ако пореску стопу обележимо са t, део 
опорезивог дохотка који неће бити пријављен са ф, опорезиви доходак са Y, веро- 
ватноћу да ће бити откривен од стране пореских власти са р, а износ казне са К, 
онда можемо представити да ће порески обвезник извршити утају пореза ако је:

Погледајмо какве су њене практичне импликације. Другим речима, 
утврдимо колика би требало да буде новчана казна да се обвезник не би одлучио 
да врши пореску утају. Из неједначине (1) произлази да је:

Претпоставимо да је пореска стопа 30%, да опорезиви доходак износи 50.000 
динара, а да је део опорезивог дохотка који се не пријављује пореским властима 
75%. Тада прво можемо утврдити да би утајенипорез износио 11.250 динара (0,3 * 
0,75 * 50.000). Укључимо сада у анализу фактор вероватноће откривања 
прекрпшоца.

Вероватноћа(п) 10% 50% 90%

Казна (К) 101.250 11.250 1.250

Неједначина (3) показује да ће при малој вероватноћи откривања (10%) 
обвезник бити одвраћен од пореске утаје тек ако је новчана казна најмање 9 пута 
већа од износа утајеног пореза; ако је вероватноћа откривања 50%, он губи 
мотив за пореску утају већ при новчаној казни која је једнака утајеном порезу; 
ако су изгледи да буде откривен велики (90%), и казна која је једнака једној деве- 
тини утајеногпореза могла би деловати одвраћајуће.

Као кључни параметри издвајају се вероватноћа откривања (која у доброј 
мери зависи од обученосги и опремљености пореске администрације), с једне, и 
ригорозност санкција, с друге стране. У неједначини (1) у ствари се показују 
казнене и превентивне мере за сузбијање незаконите пореске евазије.

Полазећи од претпоставке да ће се обвезник одлучити да прибегне неза- 
конитој пореској евазији само ако је очекивана корист од неплаћених пореза 
већа од очекиваних губитака у виду санкција, свака политика чији је циљ сузби- 
јање сиве економије мора се ослањати на обе компоненте: на доследну казнену 
политику и ефикасну контролу, али и на мере које би порески терет учиниле 
разумнијим, чиме би се умањили подстицаји за евазију. Остављам да се о 
казненој политици расправља на другом месту. Читаоца упућујем да о томе како 
би требало да изгледају нове мере којима би се унапредила ефикасност пореске 
контроле и пореског поступка консултује већ цитирану студију Економског 
института.^ До краја овог текста изложићу своја гледања на то које би мере

(1 - р) t ф Y>pK. (1)

К < t ф Y (1 -р)/р. (2)



требало предузети у самом пореском систему да би се размере сиве економије 
учиниле мањим.^

5. Д а л и  су п о тр е б п е  изм ен е у п о р е ск о м  си сте м у ?

Иако је систем директних пореза у Србији и Црној Гори успосгављен, мање- 
више, у складу са стандардима који важе у земљама са развијеном тржишном 
привредом, ошттти је закључак да су јавни расходи превисоки, тако да је пореско 
оптерећење превелико. Значајне размере сиве економије доприносе да порески 
терет погађа релативно мали број обвезника, што их подстиче да прибегну 
пореској евазији. Из "зачараног круга" може се, дугорочно посматрано, изаћи 
само још радикалнијим кресањем јавне потрошње. Но, с обзиром на њену ригид- 
ност, потребно је предузети одређене краткорочне кораке у сфери пореског 
система и пореске политике, како би се стимулисао обрнути процес: прелазак из 
"сиве зоне" у "зону регуларне економије".

Мишљења сам да би се мере у пореском систему могле поделити у три 
велике групе:

(а) Мере код оснивања (регистрације) фирме

Да би се повећала спремност да се легализују активности из сектора сиве 
економије, требало би преиспитати две таксе које се плаћају независно од ствар- 
них пословних резултата - републичку таксу (тзв. "фирмарину") и комуналну 
таксу на истицање фирме. Сматрам да би фирмама које се убудуће региструју тре- 
бало пружити двогодишње ослобођење од плаћања тих такси, с тим да је обвезник 
дужан да, по истеку права на коришћење ослобођења, послује још најмање две год- 
ине; у супротном, био би дужан да плати уштеђене таксе. Овакве олакшице биле 
би праћене проглашењем аболиције за прекршиоце прописа који се тичу 
пословања у сивој економији, а који се уредно региструју и почну подмиривати 
своје фискалне обавезе. Изузетак би се односио на теже облике кривичних дела.

(б) Мере из области директних пореза и доприноса за социјално осигурање

(1) Предузетник је до сада био стимулисан да пријављује запошљавање 
нових радника једино мером којом му је умањиван порез на нето приход од само- 
сталне делатности (за 20% бруто зарада исплаћених новоупосленим радницима). 
Износ овог пореског кредита могао би се увећати - нпр. до 40%.

(2) Но, подстицајни потенцијал ће се увећати ако се олакшица пружи у 
односу на дажбине које предузетник, као послодавац, плаћа по основу плата тих 
нових радника (пре свега, доприноса за социјално осигурање). Сматрам да би се

16. Вид.: Сива економија и мере за њено сузбијање, стр. 51-52.
17. Излагање се ослања на мој прилог за студију Сива економија и мере за њено сузбијање

(стр. 47-51).



стопа доприноса за сопдјално осигурање које плаћа послодавац који на нео- 
дређено време запосли нове раднике у односу на лична примања тих радника 
могла умањити за 50% за период од две године од дана њиховог запослења. 
Наравно, ова олакишца би се признала само под условом да послодавац у том 
периоду не смањује број запослених, као и да у периоду од 12 месеци пре њиховог 
запошљавања није смањивао број запослених. На евентуални приговор да би 
тиме било угрожено финансирање расхода социјалног осигурања, може се одго- 
ворити подсећањем да се предложеном мером у ствари повећавају приходи и 
онако "истањених" фондова социјалногосигурања,јерсе обезбеђују сасвимнови 
извори средстава.

(3) Трајност легализације сиве економије представља веома значајан критер- 
ијум: не би, наиме, ваљало да се, по искоришћавању пореске привилегије, 
обвезник одјави и врати у "сиву зону". Да би се оваква трајност постигла, 
потребно је да дажбине - посебно оне које терете плате - буду умерене, јер се у 
теорији опорезивања с правом указује да нема бољег подстицаја од ниског 
пореза. У протеклих 15 месеци стопа пореза на лична примања радикално је 
снижена (са 35% на 16%); па, ипак, психолошки важан однос од 1:1 између нето 
плате запосленог и суме свих дажбина које се плаћају из бруто плате и на бруто 
плату још није достигнут. Смањивањем комуналне накнаде са данашњих 5% (у 
Београду) на 2% и укидањем стамбеног доприноса, поменута пропорција би се 
коначно остварила.

(4) Предузетник плаћа и доприносе за сопствено социјално осигурање. Сада је 
основица за овакве допршосе нето приход од самосталне делатности, с тим да не 
може бити нижа од 450 динара, нити виша од 2.250 динара месечно, а стопа је 
37,2%. Ако се има у виду да предузетник остварује приходе не само од уложеног 
капитала, него и по основу властитог рада и предузетништва, не постоји разлог да 
се за основицу његових доприноса не узме само његова имплицитна бруто зарада, 
уместо целокупног нето прихода од самосталне делатности. Износ те имплицитне 
зараде могао би се утврђивати на различите начине; чини се да је просечна бруто 
зарада у грани најпримеренији избор. Тиме би се укинула садашња дискрими- 
нација регистрованих предузетника и пружио стимуланс лицима која обав.љају 
самосгалну делатност у сектору сиве економије да се легализују.

(ц) Мере из области индиректних пореза
У области посредног опорезивања треба радити на два колосека.
(1) С једне стране, садашњем сисгему пореза на промет у фази малопродаје 

инхерентна је слабост да није у стању аутоматски да разлучи да ли се неки произ- 
вод користи као репродукциони материјал (у ком би случају требало да буде 
ослобођен) или као средство за крајњу потрошњу (у ком би случају требало да 
буде опорезован). Отуда се ова врста ослобођења пружа у поступку чији битан 
елеменат представља давање изјаве купца да ће набављени производ користити 
као репродукциони материјал: тиме је створен простор за пореску евазију. Тек 
би увођење пореза на додату вредност - које је савезна Влада најављивала за



почетак 1996. године - обезбедило да се поменути канал за избегавање плаћања 
пореза затвори. Порез на додату вредност, наиме, може одиграти како стимула- 
тивну, тако и контролну улогу када је у питању превођење сиве економије у 
легалне оквире. Стимулативну - јер ће регистрованим обвезницима омогућити да 
од пореза који треба да плате на свој output могу одбити порез који су платили 
при набавци inputa. Дакле, ко год купује репродукциони материјал мораће да 
плати порез зарачунат у цену, али ће - само ако је регистрован - имати право да 
тај порез одбије од пореза који обрачунава на своју продајну цену. Контролну - 
јер појављивање макар и једног нерегистрованог учесника у производно-промет- 
ном ланцу онемогућава рефундацију раније плаћеног пореза, па се зато и сами 
учесници међусобно контролишу. Пореској инспекцији такође је олакшан посао, 
јер јој стоји на располагању одговарајућа документација пореских обвезника.

(2) С друге стране, до увођења пореза на додату вредносг требало би 
предузети неколико мера у оквиру садашњег система једнофазног пореза на 
промет у малопродаји. То су:

- увођење ослобођења од пореза на промет набавки које се врше у области 
услуга (под условима који важе за произвођаче). Ово би ослобођење елиминис- 
ало кумулирање пореза који плаћају извршиоци услуга и пружило подстицај да 
се спроведе легализација;

- смањити распон између основне и снижене стопе пореза на промет. Данас 
он износи 17 процентних поена, пгго сгвара примамљив амбијент за пореску 
евазију. Основна стопа требало би да се смањи (нпр. на 20%), а снижена да се 
увећа (нпр. на 10%);

- сузити број производа који подлежу сниженој стопи;
- сузити број производа и услуга који су ослобођени.
Царинска политика би морала да буде либералнија: превисоке царине и 

друге увозне дажбине не само да неће напунити буџет Федерације, него ће под- 
стаћи експанзију сиве економије и то како у сектору увоза, тако и у секторима 
који се даље ланчано надовезују.

6. Закључак

У овом је реферату сива економија представљена као комплексна појава, 
чији су узроци разноврсни. Њено сузбијање не може се, отуда, свести на 
појачавање репресије, иако висина казне и вероватноћа откривања играју 
значајну улогу у доношењу одлуке да ли да се покуша да избегне плаћање 
пореза. Циљ ми је био да покажем да и одређене промене у пореском систему 
могу тај амбијент учинити стимулативнијим у том смислу да се не мали број лица 
чија се активност одвија у сектору сиве економије определи да се легализује. 
Превентивна (контролна) и казнена компонента у антиевазивној политици не 
смеју се пренебрегнути, али се успех може постићи једино њиховом синхронизо- 
ваном применом са трећом, стимулативном компонентом.



Др Стојан Дабић
Председник комисије за хартије од вредности 
Професор факултета организационих наука

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

РЕГУЛАТОРНА ТЕЛА НА ФИНАНСИЈСКОМ 
ТРЖИШТУ У СВЕТУ

Емисија и трговина хартијама од вредности представљају једну посебну, 
може се слободно рећи, веома значајну индустрију која обједињава све привреде 
света. Индустрија хартија од вредности обухвата све учеснике (емитенте, инвес- 
титоре, посреднике , берзе и финансијске инструменте), законодавна, регула- 
торна и саморегулаторна тела и укупну законодавну и другу правну регулативу.

Иако се настанак модерних хартија од вредносги у теорији везује за Италију, 
Шпанију и Француску, највећи допринос масовном увођењу акција и обвезница у 
свакодневни живот дала је Америка. За изградњу великих пројеката као што су 
железнице, ПТТ саобраћај и електроенергетски објекти, коришћена су средсгва 
прикупљена емисијом акција и обвезница. Према законима који су били на снази 
до слома берзе 1929. године и усвајања новог Закона о хартијама од вредности 
1933. године, емитенти су били у обавези да без икакве контроле у Министарству 
финансија региструју емисију, а исто је важило и за брокере и дилере. Тек кра- 
хом берзе 1929. године државни органи су схватили да су прошла времена неог- 
раничене слободе на финансијском тржишту.

Сенатов Комитет за банкарство и валуту предузео је мере са циљем да се 
утврди зашто је дошло до катастрофалног пада у вредности хартија од вредности 
и предложе закони како би се спречио још један крах берзе. Сведочења трговаца 
са Вол Стрита, банкарских функционера и директора приватних инвестиционих



банкарских институција открила су помахнитало кривотворење и злоупотребу 
јавних инвеститора у финансирању хартија од вредносги.

Реакцији јавности на ове мере Сената може се директрно приписати усва- 
јање Закона о банкама и Закона о хартијама од вредности из 1933. године.

Овим законима уводи се више реда на финансијском тржишту и први пут се 
установљава институција под називом Комисија за хартије од вредности и 
тржиигге капитала (SEC). Задатак ове комисијеје:

1. Регулисање услова које морају да испуњавају емитенти нове емисије, кон-
трола испуњења тих услова, регистровање и давање сагласносги за 
емисију;

2. Регулисање и контрола рада тржишта хартијама од вредности (давање саг-
ласности за рад берзи);

3. Регулисање и контрола рада финансијских посредника и инвестиционих 
саветника (утврђивање услова за рад, регистровање и давање сагласности 
за рад и контрола рада); и

4. Укупна примена закона (усаглашавање других закона релевантних за 
пословање са хартијама од вредносги са Законом о хартијама од вред- 
ности и сл.).

Без обзира што је Комисија установљена Законом о хартијама од вредности 
њени чланови су били изложени притисцима па и променама од стране нове 
владе убрзо по њеном преузимању функције.

Познато је да развој тржишта хартија од вредноси захтева, поред осталог, 
стабилну законодавну регулативу као и доследну и непристрасну њену при- 
мену.У циљу обезбеђења овог минимума услова решење је пронађено у статус- 
ном одвајању Комисије од владе. Наиме, чланове комисије поставља председник 
САД-а уз већинско одобрење Сената.За разлику од осгалих које поставља Пред- 
седник, као нпр.Државни секретар и други министри које по својој вољи може 
уклонити са функције, чланови комисије су заштићени до краја свог мандата.Да 
би се сачувао континуитет рада Комисије посебно у условима доласка новог 
Председника, мандат чланова Комисије траје пет година стим што у једној год- 
ини не може истећи мандат више од једном члану.

Убрзани развој финансијског тржишта на Европском континенту и у Јапану 
после Другог светског рата захтевао је увођење чврсте законодавне регулативе и 
доследне њене примене.Због развијености Америчког финансијског тржишта и 
његовог утицаја на готово сва национална тржишта све земље са развијеним 
тржиштем или тржшптем у развоју прихватиле су Амерички модел законо- 
давног регулисања односа на финансијском тржишту са незнатним 
прилагођавањем властитим условима.

Данас се у укупном свету ниво развијености националне привреде често мери 
обимом и развијеношћу финансијског тржишта.



Циљ финансијског тржинтта је да се у одређеној привреди финансијска 
штедња ефикасно усмери крајњим корисницима, било ради инвестирања, или за 
обезбеђење континуираног процеса привредне активности.

У ишрем значењу, финансијско тржингге подразумева све институције и пос- 
тупке помоћу којих се купци и продавци финансијских инструмената повезују без 
обзира на природу финансијског инструмента.

У току протекле деценије, финансијска тржшпта тттиром света су доживела 
драматичне промене. Дошло је до појаве нових финансијских центара, као и до 
огромног раста берзанских трансакција хартијама од вредности, као и робним 
трансакцијама. Финансијске иновације су прошириле лепезу финансијских 
инструмената, како на домаћим, тако и на међународним финансијским 
тржиштима.

Овако динамичне промена на финансијским тржиштима захтевале су 
удруживање снага Националних комисија за хартије од вредности у циљу 
обезбеђењења регуларности у раду и заштите инвеститора.

Пре осамнаест година формирана је Међународна организација комисија за 
хартије од вредности и финансијско тржшпте са циљем да обезбеди :

- заједничку сарадњу на доградњи бољих регулаторних норми како на 
домаћем тако и на међународном нивоу,

- измену информација о постигнутим резултатима у развоју финансијског 
тржишта,

- израду и примену унифицираних стандарда на целокупном светском финан- 
сијском тржишту.Према саопштењу са XIX годишње скупштине одржане у Ток- 
ију 1994 године преко 80% укупне регулативе је унифицирано.

Да би национална Комисија за хартије од вредности или под другим називом 
исто регулаторно тело, била примљена у ову организацију неопходно је да испу- 
њава поред осталих следеће услове:

- да је Законом основана као самостална државна организација са овлаш- 
ћењима која одговарају унифицираним међународним стандардима,

- да је обезбеђена сгатусна сигурност кроз неповредивост мандата, и
- да је квалификована да спроводи усвојене унифициране принципе посло- 

вања на финансијском тржишту као и да је спремна да пружи одговарајућу асис- 
тенцију у усавршавању регулативе на домаћем и међународном тржшпту.

На годишњем скупу, одржаном у Мексику, октобра 1993. године, указано је 
на велику опасност за укупно финансијско тржиште која прети од недовољно 
регулисаних односа око емисије и промета краткорочних финансијских инстру- 
мената. У обимној студији изнета су искуства регулисања тих односа у неким раз- 
вијеним земљама. Решења су различита. У неким земљама и овај сегмент 
финансијског тржишта стављен је под контролу комисије. У другим пак 
надлежност за регулисање ових односа поверена је министарству финансија или 
централној банци. Оно што је значајно напоменути у највећем броју случајева, 
Комисија, министарство финансија и централна банка раде заједно на уређењу



емисије и трговине са краткорочним финансијским инструментима.У завришом 
документу са XIX годишње скупштине одржане у Токију октобра 1994 године 
усвојена је препорука којом се тражи од националних комисија за хартије од 
вредносги да преузму потпуну контролу над емисиом и трговином краткорочних 
хартија од вредности које у промету прелазе националне границе.

КОМИСИЈА ЗА  ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ У ЈУГОСЛАВИЈИ

Приликом припрема за доношење Закона о хартијама од вредности из 1989. 
године, вођене су оштре расправе углавном о два питања и то:

- да ли су се стекли услови да се у југословенску привреду уведу хартије типа 
деонице? и

- како регулисати односе на емисионом и секундарном тржишту хартија од 
вредности?

Док се борба око увођења деонице више водила на идеолошко-политичком 
плану, јер је увођење деоничарства захтевало и својинску трансформацију, дотле 
су се расправе вођене око другог питања сводиле на поларизацију два концепта и 
то: концепта које је у САД напуштен још 1933. године тј.концепта по коме су 
емитенти имали само обавезу да своју намеру за емисије пријаве код министар- 
ства за финансије и да без икакве даље контроле иду у емисију у којој су купци 
хартија од вредности потпуно препуштени вољи емитента и концепта који су 
САД усвојиле 1933 године управо да би се заштити ситни инвеститори од само- 
воље емитената, а касније преузеле остале земље света највећим делом између 
седамдесетих и деветодесетих година.

Епилог расправа око првог питања је познат и законом је дата могућност 
емисије и промета деоница на југословенском тржишту.

Да би се разрешио спор око другог питања требало је расчистити односе са 
снагама којима је тешко падало завођење реда и дисциплине које је захтевало 
савремено финансијско тржиште. С обзиром да су снаге биле изједначене проб- 
лем су решили експерти Светске банке. Наиме, Светска банка је као услов за 
потписивање споразума са Монетарним фондом о финансијским олакшицама 
захтевала да се законодавно-правна регулатива прилагоди светским стан- 
дардима. После њихове интервенције Законом је предвиђено, по угледу на 
највећи део земаља у свету, формирање Комисије за хартије од вредности као 
самосталног, професионалног регулаторног тсла са својством правног лица. 
Надлежности су углавном усаглашене са унифицираним међународним правима 
и односе се н а :

1. Регулисање услова које морају да испуњавају емитенти нове емисије, кон- 
трола испуњења тих услова, регистровање и давање сагласности за емисију;

2. Регулисање и контрола рада тржишта хартијама од вредносги (давање саг- 
ласности за рад берзи);



3. Регулисање и контрола рада финансијских посредника и инвестиционих 
саветника (утврђивање услова за рад, регистровање и давање сагласности за рад 
и контрола рада); и

4. Укупна примена закона (предлагање усаглашавања других закона реле- 
вантних за пословање са хартијама од вредности са Законом о хартијама од вред- 
носги и сл.).

Комисија је формирана фебруара 1990. године.
Од тог периода до данас Комисија је дала 754 одобрења за емитовање преко 

135 милијарди хартија од вредности у укупном износу од 4.700 милиона немачких 
марака (нових динара).

1990 1991 1992 1993 1994 Укупно

Број одобрења 51 81 174 290 158 754

Комисија је успешно вршила своју контролну функдију која се састоји у 
праћењу примене прописа који су на снази. Посебна пажња посвећена је кон- 
троли извршења преузетих обавеза емитената хартија од вредности.

Сва решења, одлуке и ставови Комисије су доследно спровођени на целој 
територији Југославије.

У циљу превазилажења проблема који су настајали због законских 
недоречености или пак због колизије законских одредаба Комисија је заузимала 
одређене ставове и давала мишљења, која су прихватана како од стране учесника 
на финансијском тржишту тако, и од правосудних и других државних органа.



Милован Бузаџић,
председник ПравноГ савета Савезне владе

УСТАВНО СУДСТВО И УСТАВНОСТ и  
ЗАКОНИТОСТ ОПШТИХ АКАТА ПРЕДУЗЕЋА

Ошпти акти предузећа подлежу уставносудској контроли као и огпттти акти 
државних органа и других субјеката. Заштита уставности и законитости обух- 
вата и оцењивање уставности и законитости опиггих аката предузећа. Уставни 
судови (Савезни уставни суд и уставни судови република чланица), сваки у 
оквиру своје уставом утврђене надлежности, оцењују уставност и законитост 
општих аката уопште, па и општих аката предузећа. У поступку оцењивања 
уставносги и законитости општих аката предузећа нема никакве специфичности 
у односу на оцењивање уставности и законитости оштттих аката других субјеката. 
С обзиром на то, овде ће бити речи о оцењивању уставности и законитости 
општих аката, па тиме и општих аката предузећа. Напис је у складу са овим 
ставом и конципиран.

Демократска држава је заснована на владавини права. Устав Савезне Репуб- 
лике Југославије, такође, утврђује да је "Савезна Република Југославија засно- 
вана на владавини права". Владавина права претпоставља и захтева постојање 
устава и закона. Али, само постојање устава и закона није још и сама владавина 
права. Владавина права постоји само тада и ут< лико каца и уколико се сви и 
свако и понашају у складу са уставом и законом. То значи да и доношење 
правних аката /општих и појединачних/ и предузимање материјалних радњи мора 
бити у складу са уставом и законом. Најзад, владавина права подразумева и 
демократску и хуману садржину устава и закона, односно објективног права. 
Владавина права, у свој суштини, значи владавину "правичног" права. Још је 
Арисготел писао да закони могу бити "рђави или добри, неправедни или



праведни". Густав Радбрух сматра да право може бити "праведно", односно 
"исправно" или "неисправно". Владавина права није, дакле, само постојање 
устава, закона, прописа и оппггих аката. Постојање мноштва закона, прописа и 
оштттих аката, односно њихова пролиферација, пре може бити знак 
"неисправности" права него владавине права. Још је Тацит запазио: "Што је у 
држави више покварености, то је више закона" (Corruptissima res publica, plurimae 
leges). Владавина права јесте владавина "исправног”, а не "неисправног" и 
изопаченог права. При томе, слободе и права човека и грађанина, као врховне 
вредности, морају не само да се јамче већ и истински остварују у самом стварном 
друштвеном животу, у примени права. Слободе и права човека и грађанина 
морају егзистирати не само теоријски него и емпиријски. "Циљ закона" није да 
укине и ограничи, већ да очува и увећа слободу" (Ј. Locke). Тај циљ мора бити 
одлучујући и у стварању и у примени. остваривању права. Владавина права 
подразумева ограничење државне власти, посебна својсгва ваљаних закона и 
институционална и процедурална јемства.

Уставност и законитосг су битни елементи самог појма владавине права. 
Принцип уставности и принцип законитости су и инсгрументи остваривања вла- 
давине права. Принцип уставности и принцип законитосги су и инструменти осг- 
варивања владавине права. Нема стварне владавине права уколико није 
осигурана уставност и законитост, и то у свом правном и искуственом постојању. 
А осигурање усгавности и законитости могуће је само ако посгоји одговарајући 
делотворан систем заштите тих принципа од могућих повреда и злоупотреба.

Усгавност и законитост нису, у ствари, два одвојена принципа, већ два вида 
изражавања једног истог начела - владавине права. Реч је, у супггини, о једном 
елементу владавине права. Начело владавине права подразумева сагласност свих 
општих правних аката ниже /мање/ правне снаге с општим актима више /јаче/ 
правне снаге, у крајњој линији, са уставом, као и сагласност појединачних 
правних аката са општим правним актима /изворима права/ и материјалних аката 
/радњи, људског понашања/ са појединачним актима и општим актима на којима 
се заснивају одређени појединачни акти. Наравно, уставност и законитосг могу 
се и одвојено посматрати.

Усгавност значи сагласност свих општих аката ниже правне снаге /закони, 
прописи и други општи акти/, појединачних аката и материјалних аката /радњи/ 
са уставом као највишим правним актом, односно општим правним актом најјаче 
правне снаге.

Законитост, у њеном правом значењу, означава сагласност свих опптгих 
аката /прописи и други оптттти акти/, појединачних аката и материјалних радњи / 
људско понашање/ са законом као општим правним актом /прописом/ јаче 
правне снаге.

У најширем смислу речи, законитост означава сагласност свих отпитих аката 
ниже правне снаге са општим актима више правне снаге /у крајњој линији са 
уставом као актом највише правне снаге/, сагласност појединачних аката са



изворима права и сагласност материјалних радњи са правним актима /општим и 
појединачним/ који се на те радње односе. "Овде се, како каже академик 
РЛукић, реч законитост узима у значењу сагласносги са правом, у значењу 
'саправности', као нечег супротног противправности, а не у свом правом 
значењу".

У овом напису уставност и законитост, с обзиром на основ и предмет 
уставносудске контроле у Савезној Републици Југославији, узимају се у 
значењима уставности и законитости општих аката. У том, ужем значењу, 
уставност значи сагласност оппггих аката ниже правне снаге са уставом, а 
законитост сагласност општих аката ниже правне снаге са законом као актом 
више правне снаге.

Од успостављања уставног судства у Југославији /1963. године/, уставни 
судови су надлежни за контролу уставности и законитосги општих аката. Само 
општи акти /нормативни акти, извори права/ могу бити предмет уставносудске 
контроле. Општи акти су акти који садрже опште норме, то јест правила 
понашања која се односе на неодређен број случајева, односно лица која се 
налазе или се могу наћи у ситуацији предвиђеној нормом. Ти акти, по самој 
дефиницији, имају два битна својства: апстрактност и генералност. Апстрактност 
се односи на ситуације, случајеве. Генералност се односи на лица. Општи акти се, 
дакле, односе на неодређен број случајева и неодређен број лица, то јест садрже 
правила понашања за све правне субјекте који се налазе или нађу у ситуацији 
предвиђеној нормом садржаном у општем акту. Реч је о актима којима се на 
уопштен начин уређују друштвени односи, односно уређују правила понашања. 
Изузетак од тог правила представља наредба. Наредбом се, наиме, одређује или 
забрањује посгупање у одређеном случају који има оппгги значај.

Заштита уставности и законитосги у примени права није, у принципу, у 
надлежности усгавног судсгва. Предмет оцене уставносги и законитосги поје- 
диначних аката и материјалних радњи није у надлежности усгавног суда. То је 
надлежност другог државног органа, пре свега суда. Другим речима уставни суд 
решава спорове о уставности и законитости нормативних аката. Уставни спор је 
објективни спор, то је спор о уставности и законитости општег акта. Самим тим, 
основна функција уставног суда јесте оцењивање усгавности и законитосги нор- 
мативних аката, односно отклањање /уклањање/ из правног поретка, односно 
правног система неуставних и незаконитих нормативних аката. Наравно, могући 
су одређени изузеци /забрана рада политичких странака, изборни спорови и др.). 
Посебан изузетак је, свакако, оцењивање уставности појединачних аката и 
радњи којима се повређују уставом зајемчене слободе и права човека и 
грађанина. Устав Савезне Републике Југославије утврђује да Савезни уставни 
суд одлучује о "уставним жалбама због повреде појединачним актом или радњом 
слобода и права човека и грађанина утврђених овим уставом" /члан 124. став 1. 
тачка 6/. Наравно, Савезни уставни суд "одлучује о уставној жалби кад није 
обезбеђена друга судска заштита" /члан 128. Устава СРЈ/. У вези са заштитом



слобода и права човека и грађанина утврђених уставом Савезне Републике Југо- 
славије, односно уставном жалбом, савезни устав садржи одређену про- 
тивречност.Наиме, члан 128. савезног устава омогућује уставну жалбу када није 
обезбеђена "друга правна заиггита", а члан 67. став 4. истог устава утврђује да 
"слободе и права признате и зајемчене овим усгавом уживају судску заштиту", 
Нема сумње да је појам "правна заштита" птири од појма "судска заштита". Суд- 
ска заштита је јача заштита, делотворнија и примеренија владавини права. Суд- 
ска запггита јесте, наравно, правна заштита. Правна заштита, пак, не мора увек 
бити и судска заштита. А правна заштита неког другог државног органа, а не 
суда, увек је неделотворнија од запггите коју пружа независан суд. Устав Репуб- 
лике ЦрнеГоре утврђује да Уставни суд "одлучује о жалбама због повреде, поје- 
диначним актом или радњом, слобода и права човека и грађанина утврђених 
Уставом, кад таква заштита ннје у надлежносги Савезног уставног суда и када 
нпје предвиђена друга судска запггита" /члан 115. став 1. тачка 4/. Решење Устава 
Републике Црне Горе је, без сумње, примереније владавини права. Устав Репуб- 
лике Србије, донесен пре Устава Савезне Републике Југославије, не садржи 
одредбу о уставној жалби, пгго значи да Уставни суд Србије не може одлучивати 
о усгавности појединачних аката и радњи којима се повређују слободе и права 
човека и грађанина утврђене Уставом Републике Србије.

Усгавни судови у Југославији оцењују усгавност и законитосг нормативних 
аката који су на снази, то јест општих који важе у време покретања поступка 
пред уставним судом. Реч је, дакле, о нормативним актима који су саставни део 
позитивног права. Али, овде је направљен један изузетак. Сва три устава 
одређују да уставни суд може одлучивати о уставности и законитости општег 
акта који је престао важити, ако од престанка важења акта до покретања пос- 
тупка није протекло више од једне године.

У вези с оцењивањем уставносги и законитости општег акта који је престао 
да важи, ваља рећи следеће. Поступак за оцењивање уставности и законитости 
оштггег акта покреће се предлогом уставом овлашћеног предлагача и решењем 
уставног суда. Уставни суд решењем покреће поступак поводом поднесене 
иницијативе или по сопственој иницијативи. Посгупак покренут предлогом 
овлашћеног предлагача сматра се покренутим даном пријема предлога у 
уставном суду. Поступак покренут решењем уставног суда сматра се покренутим 
даном доношења решења уставног суда о покретању посгупка. Али, ако уставни 
суд донесе решење о покретању посгупка поводом поднесене иницијативе за 
оцењивање уставности и законитости општег акта који је престао важитн, посту- 
пак се сматра покренутим даном пријема иницијативе у уставном суду.

Уставни суд, као што је речено, испитује уставност и законитост општег акга 
као сасгавног дела позитивног права, то јест нормативног акта који је објављен, 
ступио на снагу и може производити правно дејство. уставни суд врши, дакле, 
накнадну, тзв. репресивну контролу, то јест испитује уставност и законигост 
општег акта који је објављен и ступио на снагу. То, уједно, значи да уставни суд



не ,може вршити претходну, тзв. превентивну контролу, то јесте оцењивати 
уставност и законнтост општег акта који није објављен. Уставно судска кон- 
трола општих аката у Југославији увек је, дакле, накнадна, репресивна контрола.

Предмет усгавносудске контроле у нас јесте општи акт, то јесг одређени 
нормативни акт. "Уставни спор је спор између норми" /Р.Марковић/. И горња 
премиса /premissa maior/ и доња премиса /premissa minor/ су, дакле, оппгги акт. Ти 
општи акти су различите правне снаге. Циљ усгавног спора јесте решавање 
одређеног спора између норми, односно испитивање и утврђивање /не/ 
уставности и /не/законитости одређеног, конкретног нормативног акта ниже 
правне снаге. При томе је уставни спор независан од конкретног спора у примени 
права. Тим спором се не решава одређено претходно питање у одређеном 
конкретном спору. Питање уставности и законитосги општег акта не поставља 
се, дакле, као прејудиционо и акцесорно питање у конкретном спору. Контрола 
уставности и законитости је апстрактна, а не конкретна. Одлука уставног суда не 
односи се на конкретан спор, односно не делује inter partes. Напротив, одлука 
уставног суда делује erga omnes. Неуставан и незаконит нормативни акт уклања 
се /елиминиттте/ из правног поретка, што значи да више није саставни део пози- 
тивног права, па се, самим тим, не може примењивати. Одлука уставног суда 
односи се на све правне субјекте, а не на субјекте у конкретном спору. Ниједан 
субјект не може примењивати општи акт који је уставни суд прогласио 
неуставним, односно незаконитим. Уклањајући из правног поретка неуставне и 
незаконите нормативне опште акте, уставни суд успоставља сгање уставности и 
законитосги општих аката. Тиме уставни суд непосредно штити општи интерес, 
а посредно, наравно, и субјективна права.

Одлуке уставног суда имају правно дејсгво само према општим актима који 
су били предмет оцењивања уставности и законитости. То значи да одлуке 
уставног суда немају никакво правно дејство на опште акте који садрже норме 
истоветне с нормама које су садржавали опптти акти које је уставни суд оце- 
њивао, односно оценио неуставним и незаконитим.

Усгавност и законитост, односно неуставносг и незаконитост огаптег акта 
одређује се према форми /облику/ и садржини отптег акта. Наиме, сваки општи 
акт може се посматрати с гледишта форме и садржине. Форму општег акта чине 
три елемента: надлежносг субјекта за доношење акта, посгупак доношења акта 
и материјализација акта. Надлежност је овлашћење одређеног субјекта за 
доношење одређене врсте аката. Поступак чине конкретне радње које је 
надлежни субјект дужан извршити при стварању, односно доношењу општег 
акта. Поступак доношења општег акта је битан елеменат форме општег акта, 
јер управо посгупак /процедура/ спречава сваки субјективизам, волунтаризам и 
арбитрерносг, а самим тим, злоупотребу овлашћења. Маркс је писао да је посгу- 
пак начинживота права. Јеринг је рекао да је "форма заклети непријатељ волун- 
таризма, близанац слободе". Нажалост, у нас се поступак често сматра 
сувишним, излишним, непотребним и нерационалним средсгвом сгварања права,



односно доношења општих аката. Неретко се чује да је процедура пуки "фор- 
мализам". Тиме се не само форма погрешно редуцира на формализам, иако је 
реч о две сасвим различите ствари, него се избегавају све оне конкретне радње 
које су неопходне при стварању општег акта, односно опште норме. Игнорисање 
поступка, битног елемента обликовања општег акта, готово неминовно води 
нејасним, непрецизним, недореченим и противречним општим актима, односно 
нормама, па и "неисправном" праву. Најзад, материјализацијом се општи акт 
споља изражава, означава /чиме се тачније одређује његово место у хијерар- 
хијској лествици нормативних аката/, чини трајним и доступним адресатима. 
Материјализацијом се скуп мисли, значења које садржи оппгги акт претвара из 
идеалног у реални облик постојања.

Сваки општи акт је модел одређеног сегмента објективне сгварности. Објек- 
тивна стварност се путем права преводи у правну стварност. То "превођење" 
објективне, неправне, праве, немодификоване стварности у модификовану, 
правну стварност даје правој стварности правни облик. Правни облик је све оно 
што право додаје обичној, правој стварности ради њеног претварања у правну 
стварност. Правни облик садржи следеће елементе, и то: правне појмове. правни 
језик, правне односе и правне радње.

Садржину оппзтег акта чини изјава воље нормотворца, то јест одлука 
ствараоца опште норме која изазива одређене промене у правном поретку. Реч је 
о стварању, мењању или укидању одређених права и обавеза правних субјеката. 
Садржина општег акта је скуп варијабилних елемената обухваћених у једном 
акту. Стварање општих норми јесте, у ствари, уређивање одређених области, 
односно питања друштвеног живота, што значи давање друштвеним односима, 
односно одређеним питањима тих односа, оне садржине и оних правних пос- 
ледица које се нормом желе остварити.

Разликовање форме и садржине општих акта резултира и разликовањем 
формалне и материјалне /не/уставности и /не/ законитости општег акта. Фор- 
мална уставност општег акта јесте сагласност тога акта са уставом у погледу 
форме. Наравно, уколико устав одређује форму општег акта. Формално је уста- 
ван општи акт који је донесен у уставом предвиђеној форми, а формално је 
неуставан општи акт који је донесен противно уставно утврђеној форми. Матер- 
ијална уставност општег акта јесте сагласност тога акта са усгавом у погледу 
садржине.

Формална законитост огаптег акта јесте сагласност тога акта са законом у 
погледу форме /надлежносг субјекта, поступак доношења и материјализација/. 
Формално је законит општи акт који је донесен у законом предвиђеној форми. 
Формално је незаконит општи акт који је донесен противно законом одређеној 
форми. На пример, формално је незаконит општи акт предузећа који је донео 
ненадлежни орган предузећа, односно акт који је донесен повредом одредаба о 
поступку за доношење општег акга предузећа. Ако закон одређује да статут 
предузећа доноси скуппггина предузећа, онда је формално незаконит статут



предузећа који није донела скупштина предузећа. Ако је законом одређено да 
скупштина друштвеног предузећа одлучује већином гласова свих чланова 
скупштине, онда је формално незаконит општи акт предузећа који је скупштина 
предузећа донела већином гласова присутних чланова /скупштина, рецимо, има 
50 чланова, а седници је присуствовало 30 чланова скупштине/. Материјална 
законитост оппггег акта јесте сагласност тога акта са законом у погледу 
садржине. Материјално је законит општи акт чија је садржина сагласна са 
законом у погледу садржине тога општег акта. Материјално је незаконит општи 
акт чија је садржина противна одредбама закона у погледу садржине тога општег 
акта. Материјално је незаконит огапти акт чија је садржина противна одредбама 
закона у погледу садржине тога општег акта. Ако је, на пример, законом 
одређено да улог командитора у командитно друштво може бити у новцу, ства- 
рима и правима. а не и у раду и пружању услуга, онда је материјално незаконит 
општи акт предузећа који утврђује да се улог командитора у командитно 
друпггво може састојати једино у стварима, односно да тај улог може бити у раду 
и пружању услуга.

Уставни суд је надлежан за одлучивање и о формалној и о материјалној 
уставности и законитости. Уставне одредбе о надлежности уставног суда за 
одлучивање о сагласности закона, других прописа и општих аката са уставом 
значе надлежност за утврђивање материјалне и формалне уставносги. 
Надлежност уставног суда за одлучивање о сагласности прописа и општих аката 
са законом означава надлежност уставног суда за одлучивање о сагласности про- 
писа и општих аката са законом и у погледу форме и у погледу садржине, 
односно надлежност за утврђивање формалне и материјалне законитости. 
Ближе и тачније речено, уставност и законитост општег акта означава два вида 
уставности и законитости /формалну и материјалну/ као једног јединства, целине 
међузависних елемената. Самим тим, надлежност уставног суда за одлучивање о 
уставносги и законитости општих аката обухвата оба вида уставности и закони- 
тости. Могуће је, наравно, да један одређени нормативни акт буде само фор- 
мално или само материјално неуставан, односно незаконит, или само 
материјално неуставан, односно незаконит, и, најзад, да буде и формално и 
материјално неуставан, односно незаконит.

Правни поредак, односно правни систем је хијерархијски уређена целина. У 
правном поретку, односно правном систему општи акти /извори права/ чине 
хијерархијску лествицу. Хијерархијски ред је веома битан и одлучујући за 
међусобне односе нормативних аката, односно норми садржаних у тим актима. 
Сваки општи акт заузима одређено место на лествици општих аката. На врху те 
лествице налази се устав. Месго општег акта на хијерархијској лествици 
одређује се према форми акта, у првом реду према субјекту доношења, а затим и 
према поступкудоношења. Уколико општи акт заузима више место на лествици 
општих аката утолико има јачу правну снагу, односно утолико више утиче на 
опште акте који се налазе на нижем месту хијерархијске лествице. Правна снага



опште норме, као мера правног дејства те норме на друге норме, непосредно 
зависи од форме /облика/ нормативног акта у којем је садржана, односно од 
места тога општег акта у хијерархијској лествици важећих нормативних аката / 
извора права/.

Устав Савезне Републике Југославије утврђује да општи акти /дакле, не само 
закони и други прописи као општи акти/ морају бити у сагласности са Уставом 
Савезне Републике Југославије /члан 115. став 1/. Међутим, одредбом члана 124. 
став 1. тачка 2. Устава СРЈ утврђено је да је Савезни уставни суд надлежан за 
одлучивање о сагласности закона, других прописа и огаптих аката са Уставом 
Савезне Републике Југославије и са потврђеним и објављеним међународним 
уговорима. Иако се у одељку савезног устава о уставности и законитости не 
налазе одредбе о томе да закони, прописи и општи акти морају бити у саглас- 
ности са потврђеним и објављеним међународним уговорима, несумњиво је да 
сви ти акти морају бити у сагласности и са потврђеним и објављеним међународ- 
ним уговорима. Право значење одредаба савезног устава о надлежности 
Савезног уставног суда то недвосмислено потврђује. Према томе, и општи акти 
предузећа морају бити у сагласности са потврђеним и објављеним међународним 
уговорима.

Устав Савезне Републике Југославије утврђује да "закони, други прописи и 
огапти у републици чланици, морају бити у сагласности са савезним законом" / 
члан 115. став 2/. Одредбом члана 124. став 1. тачка 3. Устава Савезне Републике 
Југославије утврђено је, међутим, да Савезни уставни суд одлучује о "сагласности 
закона и других прописа и општих аката република чланица са савезним 
законом". Очевидно је да је посреди редакцијска некоректност. "Општи акт у 
републици" није само "општи акт републике чланице". Право значење одредаба 
савезног устава о уставности и законитости и одредаба о надлежности Савезног 
уставног суда подразумева сагласност општих аката свих субјеката са савезним 
законом. Према томе, није реч само о општим актима републике чланице, 
односно њених органа, већ и о свим општим актима у републици чланици, па и 
општим актима предузећа. И општи акти предузећа морају бити у сагласности са 
савезним законом.

Устав Републике Србије утврђује да оппгги акт мора битп сагласан са 
Уставом Републике Србије /члан 119. став 1/, односно да огапти акт мора бпти 
"сагласан са законом и осталим републичким прописима" /члан 119. став 3/. 
Нема, дакле, никакве сумње у то да по Уставу Републике Србије оппгги акт 
предузећа мора бити сагласан са републичким пронисом/ не само са Уставом и 
републичким законом/. То потврђује и одредба члана 125. став 1. тачка 3. Устава 
Републике Србије, према којој Уставни суд Србије одлучује о сагласности "коле- 
ктивних уговора као општих аката и других општих аката са законом и другим 
републичким прописом". Устав Републике Црне Горе утврђује да општи акт 
мора бити сагласан са "Уставом и законом" /члан 107/.



Према томе, општи акт предузећа мора бити сагласан са Уставом Савезне 
Републике Југославије, потврђеним и објављеним међународним уговором, 
савезним законом, Уставом републике чланице и законом републике чланице, а 
у Републици Србији и са "републичким прописом". Сагласност са републичким 
прописом значи да оптттти акт предузећа мора бити сагласан и са подзаконским 
прописом. Сагласност опттттег акта предузећа са подзаконским прописом није 
примерена владавини права, односно правној држави. Она је противна и самој 
логици права, као и самосталности предузећа и слободи рада и привређивања. 
Уставом Републике Србије утврђено је да је у Републици Србији "слободно све 
игго Уставом и законом није забрањено" /члан 3/. Одредба члана 3. Устава 
Републике Србије не односи се, свакако, на државне органе. Али, у области 
аутономије воље слободно је све игго уставом и законом није забрањено. 
Забрањујуће одредбе могу садржавати само устав и закон. Подзаконски прописи 
су прописи за извршавање закона. Права и обавезе правних субјеката уређују се 
законом. Материја права и обавеза правних субјеката је материја закона, а не 
прописа за извршавање закона. Отуда нема никаквог теоријског и правног уте- 
мељења уставно решење по којем оппгги акти предузећа морају бити у саглас- 
ности са подзаконским прописима републичког органа.

Поступак за оцењивање уставности и законитости општег акта предузећа 
може покренути државни орган, као и правно лице, ако оцени да му је општим 
актом предузећа чију уставност и законитост оспорава повређено неко право 
или интерес. Државни орган може дакле, покренути поступак за оцењивање 
уставности и законитости општег акта предузећа увек, то јест нема никаквих 
услова које орган мора испунити да би покренуо уставни спор. Правно лице, 
међутим, може тај поступак покренути само уколико је реч о повреди права или 
интереса тога правног лица. Наравно, као што је речено, свако може дати иници- 
јативу за покретање посгупка за оцењивање уставности и законитости општег 
акта предузећа, као што и уставни суд сам може покренути поступак за оце- 
њивање уставности, односно законитости сваког општег акта, па и огаптег акта 
предузећа.

Ако уставни суд оцени да општи акт предузећа који је био предмет уставног 
спора, није сагласан са уставом, односно законом, тај огаттти акг предузећа 
престаје важити даном објављивања одлуке уставног суда у службеном гласилу. 
Наравно, уколико уставни суд утврди да само одређене одредбе општег акта који 
је био предмет уставног спора нису сагласне са уставом, односно законом, онда 
даном објављивања одлуке уставног суда престају да важе само те одредбе 
општег акта.

Одлука уставног суда је општеобавезна и извршна. Она делује erga omnes. 
Свако је обавезан да поштује одлуку уставног суда, односно нико није овлашћен 
да примењује оппгги акт који је одлуком суда проглашен неуставним, односно 
незаконитим. Извршност одлуке уставног суда значи да никакви процесни 
услови нису потребни за наступање њене извршносги. Самим чином објав-



љивања одлука уставног суда постаје огаптеобавезна и извршна. Њено правно 
дејство, дакле, наступа даном објављивања.

Укратко, општи акт предузећа подлеже оцењивању уставности, односно 
законитости као и сваки општи акт другог субјекта. И поступак за оцењивање 
општег акта предузећа и правно дејство одлуке уставног суда исти су као код 
других опиггих аката.



Предлог новог ЗОП-а и упоредно право





Проф др Мирко Перуновић 
Правни факултет у Приштини

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ У НОВОМ ЗОП-у

1. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Новим Законом о предузећима^ напуштена је важећа класификација 
предузећа према својинским облицима у којима су се оснивала (предузеће у 
друштвеној својини, предузеће у мешовитој својини, предузеће у приватној 
својини, предузеће у задружној својини). Уведени су облици предузећа по угледу 
на законодавства развијених земаља и то као:

1. Облици предузећа који се јављају као привредно друштво, друштвено 
предузеће и јавно предузеће.

2. Привредно друштво се оснива као друштво лица или друпггво капитала 
(компанија, корпорација).

3. Друштво лица оснива се као ортачко друштв или командитно друштво.
4. Друштво капитала (компанија, корпорација) оснива се као акционарско 

друштво или друштво са ограниченом одговорношћу.
5. Друштвено и јавно предузеће сматрају се као друштва капитала.
У новом Закону о предузећима, друштвено предузеће се дефинише као 

предузеће које послује друштвеним капиталом. Његов положај је специфичан у 
односу на друге облике предузећа. Ова специфичносг произилази из чињенице 1

1. Уставним законом за спровођење Устава СРЈ ("Сл.лист СРЈ", бр. 1/92) предвиђена је
обавеза усклађивања појединих закона са Уставом СРЈ, међу којима и Закона о
предузећима. (Предстоји усвајање предлога новог Закона о предузећима у Скупштини
СРЈ.)



што егзистирају на друштвеној својини и прихваћеном определењу да се 
присилним путем не врши њихова трансформација у неки други облик 
предузећа. Тј. друштвено предузеће је и даље присутно у нашој привреди у којој 
друштвени капитал још увек представља преовлађујући облик капитала и у 
којем још увек има највећи број запослених.

Иако су у новом Закону прихваћена решења из законодавстава развијених 
земаља, обзиром на нашу стварност, Законом је регулисано и друпггвено 
предузеће као невласнички облик предузећа. За разлику од других облика 
предузећа, друштвено предузеће је регулисано као постојећи - затечени облик 
предузећа с тим да не постоји могућност оснивања нових друштвених предузећа 
са невласничком концепцијом друштвене својине.

У Закону о предузећима, друштвено предузеће је регулисано и због тога пгго 
су по одредбама чл. 74. став 2. Устава СРЈ сви привредни субјекти самостални и 
равноправни, а услови привређивања једнаки за све. Трансформација 
друштвеног предузећа у неки други облик предузећа треба да буде израз економ- 
ских законитосги и својинске трансформације која је предмет Закона о својин- 
ској трансформацији предузећа.

За разлику од досадашњег система управљања (самоуправљања) у 
друштвеном предузећу, новим Законом, управљање у друштвеном рпедузећу се 
мења тако да се поистовећује са сисгемом управљања у друштвима капитала. 
Ово због тога што је у новом Закону изричито прописано да се друштвено 
предузеће сматра као друштво капитала и да оно има исте органе које имају 
друпггва капитала (Скупштину, Управни одбор, Директора и Надзорни одбор, а 
ако је Статутом предвиђено и Извршни одбор директора).

Промене у систему управљања огледају се и у променама у делокругу рада 
органа друштвеног предузећа. Законом је прописано да се на делокруг рада 
органа друштвеног предузећа (Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор), 
гтримењују и одредбе Закона којима се регулише делокруг рада акционарског 
друштва.

2. ОРГАНИ ДРУШТВЕНОГ ПРЕДУЗЕћА

Органи друнггвеног предузећа су: Скупштина, Управни одбор, Директор и 
Надзорни одбор.

Законом је предвиђено да директор, ако је то предвиђено Статутом, може 
именовати Извршни одбор директора као свој помоћни извршни орган. Чланови 
тог органа могу бити изабрани за чланове Управног одбора, с тим што број тих 
чланова не може прећи трећину чланова Управног одбора.

а) Скупштина
Скупштину друштвеног предузећа чине представници запослених. Начин 

избора, број чланова, мандат, начин одлучивања, сасгав и одговорност чланова



Скупштине утврђуЈу се Статутом, односно одлуком органа управљања. Чланови 
Скуппггине се бирају у деловима предузећа у складу са Статутом.

У друштвеном предузећу са мање од 50 запослених радника не бира се 
Скупштина већ њену функцију врше сви запослени.

Скуппггина одлучује већином гласова уколико Статутом није предвиђена 
квалификована већина.

Скупштина друштвеног предузећа: доноси Статут; утврђује пословну поли- 
тику; усваја годишњи обрачун и извештаје о пословању; одлучује о расподели 
годишње добити и покрићу губитака; одлучује о повећању и смањењу основног 
капитала; одлучује о статусним променама, промени облика и престанку 
предузећа; бира и опозива чланове Управног одбора, Надзорног одбора, реви- 
зора и ликвидатора и одређује им накнаду; доноси пословник о свом раду; 
одлучује и о другим питањима утврђеним Савезним законом, оснивачким актом 
и Статутом. Када одлучује о годишњем обрачуну. извештају о пословању, 
расподелу годшпње добити и покривању губитака, Скупштина је дужна да приб- 
ави митттљење Надзорног одбора.

Поред ових питања у делокруг Скупштине улазе и питања из делокруга 
Скупштине акционарског друпггва.

б) Управни одбор

Управни одбор је орган управљања у друштвеном предузећу и њега бира 
Скупштина. У Управни одбор могу да се бирају како запослени из предузећа 
тако и стручњаци изван предузећа.

На Управни одбор друштвеног предузећа, његов делокруг, начин 
одлучивања, заменицима, опозиву, искључењу права гласа и одговорности 
чланова, примењују се одредбе Закона којима се регулишу ова питања код 
акционарског друштва.

Управни одбор: припрема предлоге одлука за Скуппггину и извршава њене 
налоге; доноси опште акте које не доноси Скупштина; стара се о припреми 
годишњег обрачуна и усваја периодични обрачун; припрема извештај о 
пословању, билансу средстава и билансу успеха и пословне политике; предлаже 
расподелу добити; оставља и разрешава директора; доноси инвесгиционе одлуке; 
одлучује о располагању акцијама и уделима предузећа; одлучује о оснивању 
нових предузећа; доноси пословник о свом раду; обавља и друге послове 
утврђене Савезним законом, оснивачким актом и Статутом.

Управни одбор се састоји најмање од три члана који на основу Статута могу 
имати своје заменике.

Управни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова и то 
већином гласова присутних чланова ако Статутом није друкчије предвиђено. У 
случају једнаке поделе гласова, глас председника Управног одбора је одлучујући 
уколико Статутом није друкчије предвиђено.



Кооптирање чланова Управног одбора, избор заменика чланова као и 
опозив члана Управног одбора и његовог заменика регулишу се Статутом 
предузећа.

в) Директор друштвеног предузећа
Директор друштвеног предузећа је орган пословођења кога бира и 

разрешава Управни одбор, односно Скуппггина, на основу конкурса а у складу са 
Статутом предузећа. Ако директор није изабран на основу конкурса, Управни 
одбор, односно Скупштина (Ако Управни одбор није образован) поставља 
вршиоца дужности директора на период до годину дана.

Своје функције директор врши самостално и у интересу предузећа. У обав- 
љању својих функција директор: заступа предузеће; организује и води пословање 
предузећа; стара се о законитости рада предузећа и одговара за законитост рада 
предузећа; обавља и друге послове који Законом. Статутом или другим оппггим 
актом нису стављени у делокруг Скупштине, Управног одбора и Надзорног 
одбора.

Директор друштвеног предузећа може бити разрешен: ако постоји губици у 
пословању; ако прекрши правила забране конкуренције и правила поступања у 
случају сукоба интереса с предузећем; у случају неспособности; као и из других 
разлога утврђених Статутом друиггвеног предузећа.

г) Надзорни одбор друштвеног предузећа
Надзорни одбор друштвеног предузећа има најмање три а највише 5 чланова 

које бира Скупштина из реда стручњака из и изван друштвеног предузећа. Из 
реда својих чланова, Надзорни одбор бира председника, као и заменике председ- 
ника и чланова Надзорног одбора ако је избор заменика предвиђен Статутом 
предузећа.

Надзорни одбор друштвеног предузећа: врши надзор над радом Управе 
предузећа и Извршног одбора директора ако је овај орган именован; прегледа 
периодичне и годишње обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу са проп- 
исима; утврђује да ли се пословне књиге и друга документа предузећа воде уре- 
дно и у складу са прописима, при чему исте може дати на вештачење; прегледа 
извештаје који се подносе Скупштини о пословању, билансима и пословној 
политици предузећа; прегледа предлоге за расподелу добити; доноси пословник о 
свом раду; преко председника Надзорног одбора обавештава Скупштину о резу- 
лтатима надзора; обавља и друге послове утврђене Савезшш законом, 
оснивачким актом и Статутом предузећа.

Своје одлуке Надзорни одбор доноси ако на седници присуствује најмање две 
трећине чланова и то већином гласова присутних чланова.

Послове из свог делокруга Надзорни одбор обавља на сопствену иниција- 
тиву или иницијативу других органа (Скупштине, Управни одбор и др.) и запос- 
лених у друштвеном предузећу. Право прегледа пословне документације и



пословних књига, Надзорни одбор врши на начин утврђен Статутом. Законом је 
прописана и обавеза Надзорног одбора да сазове Скупштину предузећа у 
случајевима утврђеним Законом и Статутом предузећа. Чланови Надзорног 
одбора могу присуствовати Скупштини и учествовати у раду тј. расправи али без 
права гласа. За њихов рад може се одредити накнада у складу са Статутом или 
Одлуком Скуппггине предузећа.

Рад и одговорност члана Надзорног одбора прописани су одредбама Закона 
о предузећима, као и одредбама закона које се односе на рад и одговорност 
чланова Управног одбора и директора предузећа, тј. Управе предузећа.

д) Извршни одбор директора
Директор, односно председник Управног одбора друштвеног предузећа, 

могу именовати Извршни одбор директора као свој помоћни Извршни орган, 
ако је то предвиђено Статутом предузећа. Чланови овог органа могу бити изаб- 
рани за чланове Управног одбора предузећа, с тим што број тих чланова не може 
прећи трећину чланова Управног одбора.

Начин избора, састав, делокруг, као и друга питања која се односе на овај 
орган, уређују се Статутом Предузећа. 3

3. ОПШТА АКТА ДРУШТВЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни општи акт друштвеног предузећа је Статут. Поред Статута, 
основним актима се сматрају правилниди, одлуке којима се на општи начин 
уређују одређена питања као и пословници.

Статут друштвеног предузећа садржи одредбе о: фирми, делатности и 
седишту; заступању; планирању; начину распоређивању добити; органима 
предузећа; општим актима и начину њиховог доношења; правима, обавезама и 
одговорностима директора и органа предузећа; овлашћењу делова предузећа у 
правном промету; заштити животне средине; начину остварења сарадње са 
Синдикатом; као и друге одредбе значајне за рад и пословање предузећа и за 
остваривање права, обавеза и одговорносги запослених у предузећу.

Полазећи од принципа да општи акти морају бити у складу са законом, 
Закон о предузећима одређује Статут као основни општи акт са којим сви остали 
општи акти морају бити у сагласности. Овако одређење односа између Статута и 
осталих општих аката је двоструко значајно, Прво, оваквим одређењем 
успоставља се неопходна хијерархија између оппп гх аката као правних аката, тј. 
Закона и општих аката која се доносе у оквиру предузећа. Друго, на овај начин 
омогућено је да се општим актима у оквиру предузећа регулишу и питања која су 
му Законом стављена у надлежност.

Статут и други општи акти ступају на снагу по правилу након протека 
одређеног времена од дана објављивања. Објављивањем општих аката или 
њиховим истицањем на одређеним местима у предузећу (библиотека, огласна



табла итд.) омогућава се да ови акти буду досгупни сваком запосленом. Ово је 
значајно за све опште акте а посебно за оне у чијем доношењу не учествују рад- 
ници, како би се упознали са својим правима, обавезама и одговорносгима.

4. ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВЉАЊУ 
ДРУШТВЕНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ

У новом Закону о предузећима изражен је принцип да запослени учествују у 
управљању предузећем у складу са законом, колективним уговором, оснивачким 
актом и Статутом. То значи да закон, Колективни уговор, оснивачки акт и 
Статут предсгављају акте којима се регулише питање учешћа запослених у 
управљању предузећем.

Законом је утврђено право запослених да бирају своје представнике у 
Скупштину, Управни и Надзорни одбор предузећа. Поред тога, дато је право 
запосленима да образују и Савет запослених. Међутим, када је у питању 
друштвено предузеће, овај Савет се не бира већ послове из његовог делокруга 
обавља Скупштина предузећа.

Положај запослених у друштвеном предузећу према Закону о предузећима, 
мења се, обзиром на раније утврђени положај радника по Уставу и Закону.

Обзиром на Уставом установљену имовинску концепцију друштвене својине 
(својинска, а не несвојинска концепција) и положај запослених у друштвеном 
предузећу се мења. С обзиром на овакав концепт друштвене својине, који је у 
погледу и управљања и учешћа у добити изједначен са другим својинским 
облицима, и положај запослених у друштвеном предузећу је у свему изједначен 
са положајем запослених у предузећима са другим својинским облицима, с том 
разликом што друштвеним предузећем управљају представници оснивача и пред- 
ставници запослених, док предузећима у другим својинским облицима управљају 
власници или од њих изабрани органи у којима могу бити бирани и представници 
запослених. То значи, у друштвеном предузећу запослени учествују у управљању 
више по основу рада него по основу капитала и то на начин и у форми који су 
одређени законом, колективним уговором и Статутом предузећа.

Међутим, обзиром на трансформацију друштвеног предузећа и управљање у 
предузећу које има друштвени капитал врши се сразмерно структури основног 
капитала. Тј. у оваквим предузећима управљање се врши и по основу капитала. У 
својински трансформисаном предузећу у коме има и друиггвеног капитала у 
Скупштину се бирају и представници друштвеног капитала. Ови представници 
могу бити бирани како из реда запослених у предузећу, тако и из реда стручњака 
изван предузећа.

Уколико у друштвеном трансформисаном предузећу преовладава 
друштвени капитал, чланови Управног и Надзорног одбора могу се бирати пз 
реда стручњака изван предузећа, с тим да се директор бира на основу конкурса и 
у складу са Статутом Предузећа.



Представници друиггвеног капитала бирају се сразмерно учешћу 
друштвеног капитала у основном капиталу предузећа, осим у случају ако се на 
друштвени капитал издају приоритетне акције или ако се ради о уделима без 
права гласа. Начин избора ових представника уређује се Статутом и колек- 
тивним уговором, а прве представнике именује орган управљања друштвеним 
предузећем.

Према томе, из одредаба Закона о предузећима произилази да запослени у 
друштвеном предузећу, као и власници друнггвеног капитала у основном капи- 
талу предузећа, учествују у управљању по основу рада и по основу капитала и то 
у форми и на начин предвиђен Законом, Колективним уговором и Статутом.

5. УПРАВЉАЊЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ УПРАВЉАЊА

У Закону о предузећима је изражен принцип да предузећем управљају влас- 
ници, односно представници власника, сразмерно уделу у основном капиталу, 
осим у случајевима поседовања акција и удела без права управљања. Отуда је у 
Закону прописано да одређене функције управљања предузећем могу преузети и 
повериоци предузећа с већинским потраживањима у случајевима, под условима и 
на начин предвиђен уговором или неким другим правним послом.

Управљањем друштвеним предузећем, односно предузећем које послује и са 
друштвеним капиталом, може у одређеним случајевима да преузме надлежна 
Влада. То ће бити у случајевима: ако друштвено предузеће остварује знатно 
неповољније резултате од просека групације или гране према периодичном или 
годишњем обрачуну; када се морају предузети мере за отклањање неликвид- 
ности у складу са прописима; када се остварује губитак у посоловању према 
годишњем обрачуну и када обавља делатност чији би поремећај изазвао пггетне 
последице за привреду земље.

Преузимањем управљања друштвеним предузећем, смењују се сви органи 
предузећа и именују нови органи, односно у органима предузећа које послује и са 
друштвним капиталом, именују се нови представници друштвеног капитала 
сразмерно учешћу друштвеног капитала у основном капиталу предузећа.

Предлог за доношење одлуке о преузимању управљања могу поднети 
овлашћени ревизор, повериоци предузећа, као и надлежно министарство.

За случај губитка у пословању и обављања делатности чији поремећај иза- 
зива штетне последице за привреду земље, одлуку о преузимању управљања 
друштвеним предузећем доноси надлежна Влада.

6. ПРЕСТАНАК ДРУШТВЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Обзиром да су по Уставу СРЈ сви привредни субјекти равноправни тј. по 
правном положају изједначени то је и престанак предузећа регулисан на једин- 
ствен начин.



Тако, као и остали облици предузећа и друштвено предузеће престаје:
- ако му је изречена мера забране обављања делатности због тога што не 

испуњава услове за обављање делатности, а у року одређеном у изреченој мери 
не испуни те услове, односно не промени делатност;

- ако престану да посгоје природни и други услови за обављање делатности;
- истеком времена за које је основано;
- одлуком Скупштине, односно чланова;
- ако се правоснажном одлуком Суда утврди нипггавост уписа у регистар;
- необављањем делатности дуже од две године непрекидно;
- стечајем;
- спајањем са другим предузећем или поделом и у другим случајевима 

предвиђеним Законом.
Односно, друштвено предузеће може престати путем ликвидације, стечајем 

и статусним променама - спајањем и поделом. Престанак предузећа се уписује у 
судски регисгар. Уписом престанка у судски регистар, предузеће се брише из рег- 
истра и губи својство правног лица.



Проф др Зоран Арсић, 
Правни факултет Нови Сад

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО У НОВОМ ЗОП-у И 
УПОРЕДНОМ ПРАВУ

Акционарска друштва су посебно привлачан инструмент за привреднике 
због својих многобројних предности.^ И поред тога што је уобичајена и основна 
представа о "корпоративној литургији" утврђена врло рано^, упоредно-правна 
анализа представника англосаксонског и континенталног правног система пока- 
зује постојање значајних разлика која постоје у овој области. Упоредно-правна 
разматрања неких аспеката регулисања акционарских друштава, која следе, ука- 
зују на неколико основних закључака.

Прво, није могуће утврдити да једна организациона структура акционарског 
друштва има предност над другом. Ефикасност сваког система доказује његов 
квалитет.

Друго, различити правно-политички разлози у великој мери утичу на поје- 
дина решења.

Треће, својинска структура у великој мери одређује међусобни однос органа 
акционарског друштва. Стим у вези је и значај који имају прописи којима се рег- 
улишу односи из других области (банкарски систем, радни односи), а који су од 
значаја за акционарско друштво. 1 2

1. Види: Стрезоски Стрезо, Трговац, трговачка друштва и њихово удруживање у капитал-
истичким земљама, Нови Сад, 1977., стр. 81.

2. Смит Адам, Истраживања природе и узрока богатства народа, Београд, 1970, књ. 3; стр.
1024-1025.



Четврто, комттаративна анализа подсгиче и помаже креативно 
преиспитивање домаћих решења, како у погледу примене, тако и у погледу 
будућегразвоја права у овој области.

1. АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО-УПОРЕДНО 
ПРАВНИ ПРЕГЛЕД

Структура корпорадие и однос њених органа је у великој мери условлен 
начином на који се врши кретање индивидуалних капитала ка корпорацији. 
Процес инвестирања може да се одвија преко берзе, непосредно од појединца ка 
корпорацији или индиректно уз помоћ финансијског посредника, који може да се 
јави у двојаком статусу - може бити финансијски снажан и поседовати велике 
блокове акције појединих предузећа, или може бити финансијски слаб са малим 
бројем акција. С тог аспекта посматрано, могуће је утврдити да корпроације у
САД карактерише фрагментарно власништво, са великим бројем акционара.^ 
Правно-политички разлози довели су до тога да институционални инвесгитори 
немају велике блокове акција појединих предузећа. Насупрот томе, у немачким 
акционарским друштвима институционални инвеститори имају велики утицај с 
обзиром на могућност и реалност поседовања великог броја акција. Банке улазе 
у управу акционарских друштава применом различитих метода - гласањем својих 
акција, где се банка јавља као власник, акција чији је власник инвеститор кон- 
тролисан од стране банке, или у власништву банке, и гласањем акција својих 
коминтената. С тим у вези су и одговарајуће одредбе немачког закона о акцио- 
нарским друштвима којима се регулише однос банке и коминтента поводом 
акција које су депоноване код банке. Један од резултата који се постиже је добра 
посећеност скупштине и одсуство проблема са кворумом. Као недостатак таквог 
приступа јавља се анонимност акционара.^ Треба напоменути да споменута раз- 
лика у структури власништва између акционарских друштава у САД и Немачкој 
није толико важна колико се чини на први поглед. Присутне су, наиме, тенден- 
ције које делимично мењају слику власничке сгруктуре акционарских друштава 
у САД. По неким проценама више од трећине акција највећих индустријских 
корпорација је у власништву инсгитуционалних инвесгитора. Наводи се, такође, 
да су појединих година индивидуални власници акција били нето продавци, док су 
инсгитуционални инвеститори били нето купци.^ Ипак. треба указати да се у 
погледу цифара које се користеизражава скепса, али се не оспорава промена 
утицаја институционалних инвеститора.^ На првом месту, повећава се број 3 4 5 6

3. Roe Mark, Impact of Politics on Corporate Govemance, Colubia Law School Report, Autumn
1993, стр. 21.

4. Wiirdinger H., German Сотрапу Law, Oyez Publishing London, стр.34.
5. Harberecht Paul, The Modem Corporation Revisited, Colubia Law Review 8/1964, стр. 1413.
6. Berle Adolph, Ргорепу, Production and Revolution, Colubia Law Review 1/1965, стр. 14.



физичких лица који се укључују у акционарство и друго, њиховим појављивањем 
се још вшие смањује могућност да појединац утиче на пословодство предузећа. 
Не улазећи у узроке споменуте разлике у сгруктури власништва у акционарским 
друштвима између САД и Немачке, као и предности једног или другог модела, 
указујемо на утицај који има правно окружење - прописи којима се регулише рад 
институционалних инвеститора и др. Због тога се указује да није могуће знати да 
ли су разлике у структури власништва диктиране економским разлозима или 
томе доприноси у одговарајућој мери, правна регулатива. Такав је нпр. случај у 
САД са Мс Fadden Act, Glass - Steagall Act и Bank Holding Сотрапу Act, којима ce у
великој мери спречава утицај и својинска веза банака и корпорација.^

У погледу органа акционарског друштва присутне су две концепције. Према 
једној, заступљеној у англосаксонском праву, осим скупштине као органа влас- 
ника, постоји још један одбор - управни одбор. Према другој концепцији, при- 
хваћеној у немачком и другим правима, осим управног постоји и надзорни одбор. 
Не разматрајући овом приликом детаље аргументације у прилог једног или 
другог решења^, с обзиром на претходна излагања о структури власништва, ука- 
зујемо да се као један од аргумената наводи и положај институционалних инвес- 
титора.

Независно од споменуте разлике у погледу органа акционарског друштва, 
посгавља се питање дисгрибуције корпоративне моћи, која се огледа у 
надлежности појединих органа. Као основни проблем за регулисање акционар- 
ских друштава наводи се могућност контроле управног одбора и менаџера од 
стране акционара.^

Однос између органа акционарског друштва се упоређује са односом који 
посгоји између органа државне власти (парламента и владе). Указује се да је 
управни одбор одговоран скупштини и да се управном одбору поверавају 
послови који нису изричито у надележности акционара.^ За енглеско право се 
као класична концепција наводи подређеност управног одбора скупштини 
акционара. Овакав став се заснива на квалификацији чланова управног одбора 
као агената акционара. Ипак, као модерно схватање заступа се оно по којем 
радње извршене од стране управног одбора, у оквиру његове надлежности, не 
могу бити доведене у питање од стране скупштине.^ Процес дистрибуције кор- 
поративне моћи иде и даље, у толико што се овлашћења управног одбора делеги- * 11

7. Roe М., оп.цит., стр. 22.
8. Види: Арсић Зоран, Правни положај управног одбора деоничког друштва, Привредно- 
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рају на "извршне директоре" тј. чланове управног одбора који обављау 
пословодну функцију.^

За корпорације у САД је такође, карактеристична доминантна позиција 
пословодства. Основни разлог у С'АД за овакво напуштање основне схеме акцио- 
нарског друштва, налази се у ргоху механизму. Кључни моменат је искључиво 
право пословодства на предлагање кандидата које скуппггина треба да бира.^ 
Скупштина има право да бира управни одбор, али практично нема утицаја на 
кандидовање. Ргоху механизам је супститут класичне скупштине у којој сви 
акционари и пословодсгво имају могућност предлагања кандидата. Право посло- 
водства да предложи кандидате се изједначује, са практичног аспекта са избором 
кандидата. Ово зато што су алтернативе које преосгају акционарима, ако неће да 
бирају предложене кандидате, или сувише скупе, или закаснеле. Тим путем 
управни одбор, уместо да контролшпе пословодство, бива контролисан од 
стране пословодства.^) Оваква ситуација изазива две врсте реакцие. С једне 
стране предлаже се читав каталог мера за јачање положаја акционара, односно 
скупштине као њиховог органа. С друге сгране, сматра се да доминација посло- 
водства омогућава пословодсгву максималну флексибилност у примени својих 
способности у корист корпорације (менаџеризам).^

У немачком праву надлежност и органа акционарског друштва су стриктно 
подељене. Управни одбор водн пословање предузећа, што је врло широк појам, и 
представља неотуђиво право и дужност.^У томе је управни одбор независтан од 
надзорног одбора и скугантине. Као надзорни орган, надзорни одбор је по својјој 
природи ненадлежан да даје упутства управном одбору. Треба нагласити да се 
надлежност управног одбора не може пренети надзорном одбору на основу 
закона. Највише што је могуће статутом урадити је установљавање сагласности 
надзорног одбора за одређене активности које предузима управни одбор. Према 
томе, уттицај 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 скупштине, 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

12. Ibidem.
13. Schsvortz Robert, А Proposal for the Designadon of Shareholders Nominees for Director in the Cor- 

porate Ргоху statement, Colubia Law Review 6/1974, стр. 1141.
14. Ibidem.
15. Schvvortz R; оп.цит., стр. 1143.
16. Wtirdinger H., оп.цит., стр. 45.



обезбеди да будући чланови управног одбора не буду претерано активни у 
спровођењу својих овлашћења.^

Дистрибуција корпоративне моћи, која се огледа кроз надлежност појединих 
органа акционарског друштва, као и њихов међусобни однос, тражи одређене 
напомене. Напред изнета решења у појединим правним системима, заснована су 
на одвајању својине од контроле над својином. Овај процес је установљен
тридесетих година овог века^5) п заснован је на постојању корпорација са 
великим бројем акционара. Са порастом броја акционара, њихова моћ да утичу 
на акционарско друиггво слаби. У том контексту се јављају питања надлежности 
органа, као и њиховог фактичког односа. С друге стране, цела проблематика 
губи на интензитету у условима другачије својинске структуре. Тамо где је број 
акционара мањи, односно где институционални инвеститори држе велике блок- 
ове акција, скупштина постаје доминантан орган. Ово посебно важи за кон- 
тролисана предузећа и мала предузећа.

Значајне разлике између појединих правних сисгема постоје у погледу неких 
питања индустријске демократије, као што је напр. питање радничке партици- 
пације тј. учешћа радника у управљању предузећима. Чланство радника у 
управном одбору је непознато у англо-америчком систему, док, насупрот томе 
представља владајућу тенденцију у земљама европске заједнице. Ипак, треба наг- 
ласити да оцене о утицају радника на управљање, и у земљама где је то при-
хваћено, нису спектакуларне.^

Посебно место у упоредном праву, као средство побољшања положаја 
акционара, има објављивање података о пословању акционарског друштва, при
чему се, првенствено, мисли на финансијске податке.®) На овом месту, указујемо 
да се ради о обавези која терети предузећа. С аспекта компарације различитих 
система, треба имати у виду да објављивање финансијских података, које има 
вишеструку функцију, представља предмет све интензивнијих критичких опаски 
у САД. Насупрот томе, под утицајем Европске заједнице (четврта директива) 
европске земље се померају ка стриктнијем регулисању објављивања пода- 
так а .^

Као значајно јачање положаја акционара може се навести широко 
распрострањени концепт мањинских права. Напомињемо да се тиме не утиче на 
положај скупштине као органа акционарацећ самих акционара, при чему се 
вршење мањинских права, по правилу везује за одређени минимум имовинских 
интереса на страни акционара.

17. Wurdinger Н., оп.цит., стр. 51.
18. Berle А., Means G., The Modern Corporation and Private Property, прво издање из 1932. године.
19. Wurdinger Н., оп.цит., стр. 52.
20. Meier-Schatz Christian, Disclosure Rules in The U.S., Germany And Switzerland, American Jour- 
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21. Meier-Schutz C., оп.цит. стр. 272.



Англосаксонски систем познаје још неке специфичности. Такав је напр. 
случај са плаћањима менаџера (compensation schemes), која се по некад доводи у 
питање. Овде треба навести и специфичне облике преузимања предузећа (take 
over), који има вишеструки значај, посебно са аспекта контроле менаџерске 
структуре.^ С тим у вези је и питање одбране од покушаја преузимања корпо- 
рација, коју предузимају менаџери, као и проблем легитимности одбрамбених 
мера. Она се доводи у питање са аспекта интереса друштва, односно акционара, с 
обзиром да би нови власник контролног пакета акција, у циљу побољшања 
пословања предузећа изменио менаџерску структуру, као и управни одбор. 
Специфичностима англосаксонског система треба додати праксу САД по којој 
постоје тзв. независни чланови управног одбора (независни од контролишућег 
акционара). Сврха њиховог постојања је, између осталог, и појачавање интег- 
ритета управног одбора, посебно у ситуацијама када пословна операција 
инволвира конфликт интереса.^

Напокон треба указати на неке инсгитуте који посгоје у различитим 
правним системима, али је разлог њиховог постојања различит (нпр. ноти- 
фикација о прибављању одређеног броја акција)^

2. АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО - НОВИ ЗАКОН О 
ПРЕДУЗЕЋИМА

Структура органа акционарског друштва, према предлогу Закона о 
предузећима је, у односу на напред изнета решења, унеколико специфична. При- 
хваћено је постојање два одбора (чл. 58) игго предложена решења приближава 
немачком концепту, али се њихова надлежносг и однос разликује од оног који 
посгоји у немачком праву. Управни одбор није пословодни орган, него је то 
директор. Оба одбора бира скупштина, што је, такође, разлика у односу на 
немачко право. Сматрамо да је положај управног одбора јаче наглашен него што 
је то случај у немачком праву. Он има централни положај и њега остварује 
помоћу истог механизма, као и у немачком праву - право на давање предлога. 
Скупштина бира управни одбор, али предлог одлука које доноси скупштина 
припрема управни одбор. Скупштина бира и надзорни одбор, а управни одбор и 
овде подноси одговарајући предлог. Овлашћења у погледу припреме предлога 
обезбеђује доминантан положај управном одбору. Ово утолико пре што избор 
управног одбора врши скупштина, а не надзорни одбор. Ипак треба нагласити да 
је ово питање, као и у упоредном праву, везано за својинску струкгуру и има 
значај само у условима високе дисперзије власништва.

22. Bradley Caroline, Corporate Control: Markets and Rules, Modem Law Review 2/1990, стр. 170.
23. Dooley Michael, Veasey Norman, The Role of the Board in Derivative Litigation. Business Lawyer

2/1989, стр. 520.
24. Wiirdinger H., оп.цит., стр. 25.



Предлог Закона о предузећима прихвата механизам јачања скупштине, 
односно акционара. То су, пре свега, права мањине акционара. У том погледу 
указујемо између осталог, на право сазивања скупштине, стављање одређеног 
питања на дневни ред скупштине. Посебно треба нагласити заштиту акционара у 
ситуацијама када су њихови интереси, по правилу, веома угрожени - код 
преузимања предузећа (чл. 445). У оквиру заштите акционара прихваћено је и 
постојање деривативне тужбе.

Предлог закона о предузећима је усвојио учешће радника у управљању. Пре 
свега предвиђено је чланство радника у управном и надзорном одбору, при чему 
се разликују ситуације, зависно од природе власништва. Предвиђено је, такође, и 
постојање и савета запослених (чл. 83-85). Ово је, једно од питања, на коме, као и 
у упоредном праву, долазе до изражаја правно-политички разлози. Ипак, треба 
имати у виду раније изнету оцену према којој утицај радника није од посебног 
значаја, чак и у земљама које су усвојиле оваква решења.

Предлог закона о предузећима садржи решења о стимулативном 
награђивању чланова управног одбора (чл. 269-270) чиме се приближава 
решењима у упоредном праву. У овом погледу треба бити опрезан с обзиром на 
негативна искуства, која се јавлцју у иностраној пословној пракси. Одлука 
скупштине у том смислу није гаранција против злоупотреба, с обзиром на 
фактички однос скупштине и управног одбора.

Из сумарног приказа неких од основних карактеристика предлога Закона о 
предузећима, види се да су узета у обзир страна искусгва, уз одређена 
прилагођавања која могу бити предмет различитих оцена, али се дефинитиван 
став може заузети тек на основу искустава из пословне и судске праксе.



Проф. др Радован Д. Вукадиновић 
Правни факултет у Крагујевцу

НОВИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЈШЦИ ЕВРОПСКИХ 
ПРЕДУЗЕЋА И УДРУЖЕЊА - ЕВРОПСКА 

КОМПАНИЈА

1. УВОД

Функционисње унутрашњег тржишта претпоставља, између осталог, не 
само хармонизацију права трговачких друштава, већ и стварање унификованог 
европског права трговачких друштава и оснивање нових организационо правних 
облика предузећа и друштава. Под новим облицима европских предузећа и 
друштава подразумевају се: европска економска интересна групација (EEIG),
европско друштво (SE),^ и непрофитабиле и друге организације, као пгго су: 
европско задружно друштво,^ европско (потпорно) друштво за осигурањеЈ) и
европска асоцијација.^ Предмет овог рада је ограничен само на анализу неких 
питања оснивања и пословања европске компаније. 1 2 3 4

1. Council Regulation No 2137/85, ОЈ 1985 No L 199/1, od 31.7. 1985.
2. Council Regulation on the statute for a European cooperative society, OJ 1992. No C99/17, od

21.4.1992, sa izmenama u: OJ 1993. No C 236/17, od 31.8. 1993. i Amended proposal for a Council 
Directive suplementing the staute for a European cooperative society vvith regard to the involvement 
of employees, OJ 1993, No C 236/36, od 31. 8. 1993.

3. Council Regulation on the statute for a European mutual society, OJ 1992, No C 99/40, od
21.4.1992, saizmenama u: OJ 1993, No C 236/40, od 31.8. 1993.

4. Council Regulation on the statute for a European association, OJ 1992, No C 99/1, од 21.4. 1992, ca 
изменама у: OJ 1993, No C 236/1, od 31.8. 1993.



Кад је реч о европској компанији (латински societas europea или скраћено 
SE) идеја о њеном формирању потиче још од 1948. године када је Удружење за 
међународно право предложило доношење Конвендије о регулисању приватних 
и јавних међународних компанија. У ствари идеја је била да се створи правни 
оквир за формирање посебног типа тзв. "транснационалне или наднационалне 
компаније." У том смнслу било је формирано педесетак ad hoc експеримен- 
талних међународних транснационалних компанија за извршење одређених 
међународних пројеката каоштосу: изградња тунела испод Мон Блана, који би 
повезивао Италију и Француску, или за извођење радова на реци Мосел, како би 
се омогућио међународни превоз и продаја угља из Француске и Нема- 
чке.^Користећи та искуства Комисија EEZ је 1966. године поднела Савету EEZ-a 
меморандум о потреби стварања европског типа компаније која би ималанадна- 
ционални карактер и била регулисана европским (комунитарним) правом. У том 
циљу је даљи посао на формулисању сета правила за регулисање "европске 
компаније" био поверен посебној групи експерата на челу са професором Санд- 
ерсом. Група експерата је 1967. године поднела свој свеобухватни предлог 
својеврсног "закона" о европском типу акционарског друштва, заснованог на 
компромису између француског и немачког права. Сви каснији предлози 
правила о статуту европске компаније углавном су полазили од ових решења. 
Свој први Предлог Правила о статуту европске компаније, заснован на кон- 
цепцији да таква компанија мора бити регулисана европским, а не националним 
правима држава чланица, Комисија је поднела Савету 1970. године.^ Други Рев- 
идирани предлог Правила о статуту европске компаније, Комисија је поднела 
1975. године.^ У оба случаја правни основ за доношење поменутих предлога је 
нађен у одредби члана 235. Уговора о оснивању EEZ-a. Према одредбама члана 
235. Уговора о оснивању Заједнице, Савет има генерално овлашћење да на пред- 
лог Комисије и после консултовања Европског парламента, једногласном 
одлуком донесе одговарајуће мере које су неопходне за остваривање заједничког 
тржишта. Према Измењеном Предлогу правила, Комисија је била предложила 
двоструки систем управљања и постепени концепт трипартитног коодлучивања 
уз учешће представника власника, запослених и државе (јавног интереса) у над- 
зорном одбору. Учешће радника и запослених у управљању компанијом: у 
управном одбору или радничком савету није било предвиђено. ПредлоГ правила, 
као ни касније измене нису, међутим, наишле на одобравање и после извесног 
засгоја, Комисија је "реактивирала"^ рад на формулисању новог предлога 
правила тек након усвајања "Беле књиге," али на новим основама. 5 6 7

5. V. Lasok and Bridge, The Lavv of the Есопоту in the European Communities, London, 1980, п.
409.

6. Proposal for a Council Regulation embodying a Statute for European Companies, OJ 1970, C 124/
35, od 10.10. 1970.

7. Doc(COM) (75) 150.



Најновији Предлог правила о стутуту европске компаније Комисија је 
доставила Савету 1989. године.^који је након добијених мишљења и сугестија од 
стране Економског и социјалног комитета^и Европског Парламен- 
та^измењен 1991. године.^Исте године Комисија је поднела Савету и пос- 
ледњу Измену упутства о допуни статута европске компаније у погледу 
укључивања запослених у европску компанију.^У оба инструмента предвиђено 
је њихово ступање на снагу првог јануара 1993. године.

2. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАЧИНА ПРАВНОГ
РЕГУЛИСАЉА SE

Иако је европска компанија замишљена као нови организационо правни 
облик трговачког друштва који би у потпуности требало да буде регулисан 
европским правом, од таквог начина правног регулисања се одступило већ након 
доношења "Беле књиге." Промена правног основа је оправдавана измењеним 
циљем који је требало постићи формирањем европске компаније. Тако је прво 
"Белом књигом," а касније и Јединственим европским актом, из 1987. године, 
европска компанија третирана као једно од средстава за успосгављање и функ- 
ционисање унутрашњег тржишта. Полазећи од прихваћеног определ>ења у 
"Белој књизи" да се приликом доношење потребних мера за успостављање уну- 
трашњег тржипгга паралелно са методом унификације и усклађивања закона и 
прописа држава чланица користи и метод узајамног признавања и еквивалент- 
ности, приликом регулисања европске компаније прихваћен је мултиваријантни 
начин правног регулисања. При томе је Савет своја легислативна овлашћења за 
доношење потребних мера сада заснивао на одредби члана 100 А Уговора о 
оснивању Европске економске заједнице (измењеног и допуњеноГ Јединственим 
европским актом) и члану 54(3)(г) Уговора о оснивању Заједнице. Таква "дра- 
матична"-^) промена правног основа довела је до тога да се на оснивање и функ- * 11

8. Б. Рилке, О неким питањима оснивања предузећа на унутрашњем тржишту Европске 
уније, Зборник радова: Правни и економски оквири укључивања југословенских привред- 
них субјеката у унутрашње тржиште Европске уније, Крагујевац, 1994, стр. 122.

9. Proposal for Council Regulation (EEC) on the Statute for a European Сошрапу, OJ No C 263, od 
16.10. 1989, p. 41.

10. Economic and Social Committee, Opinion on the proposal for a European Сотрапу Statute, OJ 
1990, No C 124/40.

11. European Parliament, Statuti for a European Сотрапу - Cooperative society, OJ 1991, C 48/72.
12. Commission amended proposal for a Council regulation (EEC) on the Statute for a European Com- 

рапу, OJ 1991, No C 176/1, od 8.7. 1991.
13. Commission amended proposal for a Council directive complementing the Statute for a European 

сотрапу with regard to the involvment of employees in the European сотрапу, OJ 1991, No C 
138/8, od 29.5. 1991. којом je измењен ранији Предлог Упутства објављен у ОЈ Но Ц 263/69, 
од 16. 10. 1989. године.



ционисање SE примењују различити прописи: правила, упутства и национална 
права држава чланица.

Промена правног основа за доношење потребних легислативних мера је 
оспоравана као неадекватна. Поменути чланови 100А и 54(3)(г) су сматрани 
неодговарајућим јер ни у једном од њих нису садржана овлашћења за доношење 
правила којима би се извршила унификација националних прописа, већ само 
овлашћење на усклађивање (хармонизацију) законских и административних про- 
писа у постојећим националним правима држава чланица, односно овлашћење 
на доношење упутстава. И поред претњи да ће се пред Судом правде оспорити
правна ваљаност новог основа.^преовладао је изгледа политички компромис 
како би се на овај начнн омогућило Савету да квалификованом већнном доноси
потребне м ер е^  и избегне блокаду која прати једногласно одлучиавње, чиме би 
се осујетио план успостављања унутршњег тржишта.

Мада је SE и даље осгала европски тип компаније, она није могла бити рег- 
улисана само европским правом садржаном у правилу и упутству, већ су 
одређена питања остављена да буду решена према правима држава чланица. 
Целокупна материја учешћа запослених у управљању европском компанијом 
остављена је да буде регулисана путем упутстава, док је подела између питања 
која су регулисана правилом и националним правима заснована на сложеном и
често нејасном систему опција и упућивања.^

а) Систем упућивања - Кад је реч о упућивању, Измењени предлог правила о 
европској компанији, из 1991. године, упућује на примену националног права 
државе чланице у којој SE има регистровано седиште. Национално право ће се 
применити само у случају кад у самом Правилу или у статуту европске 
компаније није решено конкретно питање. Национално право на чију примену 
упућује Предлог правила може бити хармонизовано раније донетим и 
спроведеним уггутствима или нехармонизовано. Тако су питања регистрације, 
јавности, објављивања годишњег рачуна, испитивање удела, одговорности 
органа у поступку спајања, представљања компаније, рачуноводствене контроле 
рачуна, права запослених у спојеним компанијама, сигурности проспекта, 
објављивања холдинга, јавности берзе акција и контроле банака хармонизована 
(усклађена) спровођењем одговарајућих упутсгава у националним правима

14. Femandez and Kluvier, Harmonisation of the Law in the EC: Companies and Workers, u: The Com- 
mon Law of Europe and the Future of Legal Education, Fds. Witte and Forder, Kluwer, 1992, p. 
326.

15. Велика Британија je претила да he покренути поступак пред Судом правде због непосто- 
јања правног основа, али је одустала вероватно због политичких интереса.

16. Комисија је ту поделу правдала потребом за флексибилношћу, како би се запосленима 
пружило више опција, док су прави разлози у чињеници да је наовај начин Савету требало 
омогућити да о неким питањима одлучује већином гласова.

17. А. Wehlau, The Societas Europea: A Critique of the Commission's 1991 Amended Proposal, 
C.M.L. Rev. 29(1992) 473, p. 482.



трговачких друштава држава чланица.-^Међутим, питања која се тичу група 
компанија, минималног прописаног капитала за оснивање компанија за 
обављање посебних делатности (као нпр, осигурање), акти оснивања, надзор над 
оснивањем, заштита поверилаца спојених компанија, питање замене и 
повлачења акција, конверзија обвезница у акције, надлежносг генералне 
скупштине, вођење генералне скупштине, извршење гласачких права у посеб- 
ним околностима, разлози за затварање и ликвидацију компаније, још увек нису 
усклађена у националним правима трговачких друнггава држава чланица.'*^ 

Предлог правила о статуту европске компаније може упутити и на примену 
упутстава. Тако ће се одговарајућа упутства непосредно применити на питања 
завршних и консолидованих рачуна S E .^

б) Систем опција - Имајући у виду разлике које постоје у националннм 
правима трговачких друштава, бројна питања у Предлогу правила нису могла 
бити решена на јединствени начин, већ су понуђене опције. Ово се нарочито 
односи на:

- избор јединствених или двоструких органа управљања, из члана 61. Пред- 
лога правила;

- четири различита модела учешћа запослених у европској компанији, с тим 
што избор може бити ограничен правом државе чланице у којој европско 
друштво има седиште, члан 3. Упутства о допуни статута европске компаније.

- избор начина рачуноводствене контроле и састављање завршних рачуна, у 
складу са четвртим и седмим упутством о компанијама на чију примену упућују 
чланови 101-113, Предлога правила о статуту европске компаније;

- овлашћење државе чланице или европске компаније да изаберу право оне 
државе чланице у којој европска компанија има седиште у вези послова за чије 
закључивање и извршење се захтева претходно одобрење надзорног одбора, у 
складу са чланом 72. Измењеног Предлога правила о статуту европске 
компаније.

3. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕВРОПСКЕ КОМПАНИЈЕ

Оснивање - Према измењеном Предлогу Правила о статуту европске 
компаније предвиђено је да европска компанија има облик акционарског 
друштва за обављање комерцијалних активности са својством правног лица у 
свим државама чланицама и са минималним оснивачким капиталом од 100000

18. Конкретна упутства којима је то учињено вид. у Њехлау, оп. цит., п. 483, н. 48.
19. Ibid., п. 483-4, н. 49.
20. У питању су: четврто Упутство 78/660, ОЈ 1978, Но Л 222/1 о индивидуалним рачунима 

компанија, на које упућују чланови 101,102, 103(2), 104 (2) и (3), 105,113 (2); седмо Упут- 
ство о консолидованим рачунима, 83/349, ОЈ 1983, Но Л 193/1; на чију примену упућују 
чланови 106-110 и 112; и Упутство 89/48, ОЈ 1989, Но Л 19/16, на чију примену упућују 
чланови 103(1) и 111.



ECU. Оснивачи европске компаније могу бити акционарска друштва, друштва са 
ограниченом одговорношћу и компаније и фирме које имају то својство према 
одредбама члана 58. Уговора о оснивању Заједнице, ако су основана у складу са 
прописима једне државе чланице и ако имају своје регистровано или статутарно 
седиште и главну управу у Заједници. Сви ови организационо правни облици 
друштава могу формирати европско друпггво сами или међусобним пов- 
езивањем на један од следећих прописаних начина:

- спајањем најмање два акционарска друштва из различитих држава чланица;
- формирањем заједничког холдинга европске компаније од најамње два 

акционарска друштва из различитих држава чланица;
- оснивањем заједничког друштва кћери европске компаније од најамње две 

компаније из држава чланица, које не морају бити акционарска друштва;
- оснивањем друштва кћери европске компаније од већ постојеће европске 

компаније;
- оснивањем холдинга приватних компанија (друштава са ограниченом одго- 

ворношћу);
- оснивањем заједничког друштва кћери од сгране друштава са ограниченом 

одговорношћу;
- променом правне форме (трансформацијом) националних акционарских 

друштава у европско друпггво, и
- дозвољавањем друштвима кћерима европске компаније да формирају 

друго друштво кћи европске компаније.
У последња четири случаја најмање две компаније од оних које учествују у 

оснивању европске компаније морају имати друштво кћи или филијалу у другој 
држави чланици.

Оснивање европске компаније се мора објавити у службеном листу Зајед- 
нице, а компанија ужива исти третман као и акционарска друштва основана 
према правилима националног права (чл. 17(4). Конкретан начин настанка 
европског друштва зависи од врсте оснивача.

Оснивање европске комапаније спајањем - На овај начин европску 
компанију могу основати акционарска друиггва и већ формиране европске 
компаније. Акционарска друштва која су основана према праву једне државе 
чланице и која имају регистровано седиигге и главну управу у оквиру Заједнице 
могу формирати SE спајањем, под условом да најмање два друнггва од њих имају 
централну управу у различитим државама чланицама. И два или више већ осно- 
ваних SE могу међусобним спајањем основати н вд SE или спајањем са једним 
или више акционарских друштава која су основана према праву једне државе 
чланице, ако имају регистровано седиште и централну управу на територији 
Заједнице.

Кад SE настаје спајањем акционарских друштава, акционарска друштва 
престају да посгоје без отварања посгупка ликвидације, при чему своју имовину 
и одговорносги преносе у имовину SE у замену за добијање акција SE. Конкретан



план спајања, чија је садржина прописана Предлогом правила, (чл. 18), заједно са 
правним и економским образложењем спајања саставља управни или извршни 
одбор оснивача, а одобрава генерална скупштина сваког оснивача. План се 
објављује на начин како је то одређено у правима односних држава чланнца и у 
складу са упутством број 68/151. најмање месец дана пре планираног заседања 
генералне скупштине. У огласу се мора назначити врста, име и седипгге 
оснивача, регистар у коме су регистровани оснивачи, прдложено име и седиште 
нове европске компаније, као и споразуму на које упућује Предлог правила и у 
вези заштите права оснивачевих поверилаца (чл. 19). Посгупак спајања надг- 
ледају један или више експерата, који раде у име сваког оснивача али независно 
од њих, или су постављени од стране судских или управних органа држава члан- 
ица чију припадност имају оснивачи, са задатком да испитају план спајања 
(посебно да ли се замена акција врши на разуман и фер начин) и да сачине пис- 
мени извештај за акционаре. Контролише се и законитост поступка спајања од 
стране сваког оснивача у складу са прописима који се примењују на спајање 
акционарских друштава у државама чланицама у којима оснивачи имају своја 
седишта, о чему надлежни органи издају одговарајуће цертифпкате. У случају 
неспровођења контроле законитости спајање је нипгтаво, с тим што се поступак 
за поништај не може покренути касније од 6 месеци од дана уписа спајања у одго- 
варајући регистар.

Правоваљано извршено спајање ипсо јуре доводи до универзалног преноса 
целокупне имовине (права и обавеза) оснивача на основану европску компанију, 
а акционари оснивача постају акционари европске компаније. Моментом оснив- 
ања европске компаније престају да постоје оснивачи.

Посебан упрошћени поступак спајања и настанка европске компаније се 
примењује у случају кад један оснивач има 90% или више акција другог оснивача, 
у складу са правом државе чланице првог оснивача и у складу са одредбама 
четвртог дела трећег упутства број 78/855.

Оснивање европске комапаније формнрањем холдинг компаније - На овај 
начин европску компанију могу основати два или више акционарских друштава 
или друштава са ограниченом одговорношћу, ако су основана према праву једне 
државе чланице, имају регистровано седиште и главну управу на територији 
Заједнице и ако најмање два од њих:

- имају главну управу у различитим државама чланицама, или
- имају друштва кћери или филијале у различитој држави чланици од оне у 

којој имају главну управу.
Предузећа која учествују у оснивању европске компаније на овај начин не 

престају са радом, без обзира на национална права држава чланица којима се 
захтева постојање више од једног акционара. Слично као и код поступка спајања 
и овде је управни или извршни одбор дужан да сасгави предлог услова за оснив- 
ање европске компаније. У њему се мора фиксирати проценат акција, који не 
може бити мањи од 51% са правом гласа, оснивачких компанија које ће бити



замењене формирањем европске компанпје. Након што генерална скупштина 
одобри формирање SE, акционарима оснивача стоји на располагању рок од 3 
месеца да пренесу своје акције на предложено европско друштво. Ако се у том 
року пренесе довољан број акција у складу са одређеним условима из предлога 
плана формира се холдинг европска компанија.

Нову европску компанију могу основати путем холдинга и два или више већ 
основана SE; међусобно или заједно са једним или више других облика друштава 
(оснивање са учешћем SE).

Оснивање путем заједничког друштва кћери - Европска компанија може нас- 
тати и као заједничко друпггво кћи. Компаније или фирме наведене у члану 58. 
став 2. Уговора о оснивању и друга правна лица регулисана јавним или приват- 
ним правом која су основана у складу са правом једне државе чланице и имају 
регистровано или статутарно седиште и главну управу у Заједници могу на овај 
начин основати SE, под условом да најмање две од њих:

- имају своју главну управу у различитим државама чланицама, или
- имају друштво кћи или филијалу у држави чланици различитој од оне у 

којој се налази главна управа. На исти начин једно SE могу основати и постојећа 
SE између себе или заједно са једним или више поменутих облика, а сама SE 
може основати једну или више друштава кћери у форми SE.

Оснивање трансформацијом - Акционарско друштво основано у складу са 
прописима једне државе чланице које има своје регистровано седиште и главну 
управу у Заједници може формирати SE сопственом трансформацијом, ако има 
друштво кћер или филијалу у другој држави чланици од оне у којој има главну 
управу.

Органи управљање - Осим обавезног постојања скугаптине акционара, 
оснивачима је остављена слобода да се у статуту самог друштва определе за 
дупле: постојање управног и надзорног одбора, или јединствени орган 
управљања. У случају постојања оба органа, управни одбор има задатак да 
управља друштвом, представља и заступа компанију према трећим лицима. 
Чланове управног одбора поставља и опозива надзорни одбор, при чему ни једно 
лице не може истовремено бити члан управног и надзорног одбора. Надзорни 
одбор има задатак да контролише и надгледа рад управног одбора. Његове 
чланове поставља скупштхша акционара, с тим што ће прве чланове одредити 
сами оснивачи у статуту компаније. Статутом се одређује и број чланова надзор- 
ног одбора, али то може прописати и држава чланица на чијој територији је рег- 
исгрована SE. Управни одбор је обавезан да најмање једном у три месеца 
доставља извештај о пословању надзорном одбору, а надзорни одбор је 
овлашћен и да у свако време захтева подношење посебних извештаја о посебним 
питањима која су од интереса за европску компанију.

У систему јединсгвеног органа, такав орган има функције органа 
управљања. Јединствени орган управљања је сасгављен од најмање три члана са 
мандатом одређеним у сгатуту компаније. Међутим, јединствени орган



управљања може имати и два, па чак и само једног члана, ако у складу са реле- 
вантним упутством није обавезно укључивање представника запослених. 
Чланове посгавља и опозива генерална скуппггина, односно запослени.

Мандат чланова органа управљања у оба система се одређује статутом 
европске копаније, али не може бити дужи од шесг година, с правом поновног 
бирања. Што се тиче права мањинских власника да одреде свог члана у органе 
управљања, према одредбама члана 69. тачка 4. Измењеног правила то се 
решава према меродавном националном праву државе чланиде.

Одговорност чланова органа управљања - Измењеним предлогом Правила 
је предвиђена општа обавеза свих чланова органа да своје функције врше у 
интересу европске компаније, имајући у виду посебно интересе акционара н 
запослених (чл. 74(2). Чак и након пресганка чланства они су дужни да чувају 
одређене поверљиве информације до којих су дошли у току вршења својих 
овлашћења. За чланове управног. надзорног или јединственог админнстративног 
одбора прописана је и заједничка и солидарна грађанска одговорност за губитке 
и штете насгале комгтанији због кршења обавеза у вршењу својих функција. 
Одговорности је ослобођен само онај члан који докаже да није повредио своје 
обавезе.(чл. 77). Одлуку о покретању посгупка за утврђивање одговорности, као 
и подизање тужбе за накнаду штете у име и за рачун комгтаније, доноси 
скуппггина просгом већином. Тужбу могу подићи у име и за рачун компаније и 
један и више акционара који имају најмање 10% уписаног капитала. У оба 
случаја рок застарелости износи пет година од датума повреде којом је нанет 
губитак или штета компанији.

Састав и надлежност скупштине - Према одредбама члана 81. Измењеног 
предлога правила, генерална скупштина одлучује о питањима за која је 
искључиво одговорна на основу Предлога правила и о питањима која прма овом 
Правилу, одговарајућем упутству о допуни стстута SE у погледу учешћа запос- 
лених у управљању. праву државе чланице седишта европске компаније и одред- 
бама статута SE, не спадају у надлежност управног. извршног и надзорног 
одбора. Скупштина се састаје најмањеједанпут годишње најкасније шест месеци 
од завршене финансијске године. На овом редовном заседању на дневни ред се 
мора ставити питање усвајања годишњег обрачуна и поделе профита или 
сношењу губитка. Осим тога, скупштину могу сазвати у било које време управни 
и извршни одбор, док је надзорном одбору и једном или већем броју акционара 
који располажу са најамње 10% уписаног капитала дато право да захтевају њено 
сазивање и да одреде дневни ред. Ако се по захтеву мањинских акционара у року 
од месец дана не предузму потребне мере за сазивање скупштине, суд може 
наложити њено сазивање или овластити акционаре да то сами учине. Мањин- 
ским акционарима је дато и право допуне дневног реда сазване скупштине. 
Скупштина одлучује већином гласова, осим кад је Правилом прописано 
другачије (чл. 94. ст. 1). Тако на пример Правила одређују да је за измену статута 
европске компаније потребна двотрећинска већина гласова скупштине.



Учешће запослених у управљању - Питање учешћа запослених у управљању 
европском компанијом представљало је, као и код усвајања домаћег Закона о 
предузећпма. "кључно питање"“^због чпјег решавања се каснило у легисла- 
тивном поступку. Својевремено брнтанска влада је одбила било коју врсту оза- 
коњења коодлучивања, као незамисливо ублажавање, док је немачка влада 
одбила да дискутује могућност увођења система опција, као игго је било 
предвиђено у Измењеном предлогу правила из 1975. године. ^Међутим, упркос 
овим отпорима у пракси неких великих европских предузећа, као што су Airbus 
или Volkswagen AG, почело се са формирањем својеврсних "европских 
радничких савета, ■Ћ\ш о  је подстакло Комисију да у Предлогу упутства пз 1989. 
године понудн неколико опцфа могућег учешћа радника у управљању европ- 
ским друштвом, што је касшђе допуњено Измењеним предлогом упустства из 
1991. године.

Према Измењеном предлогу упутства о учешћу запослених у одлучивању 
европском компанијом. из 1991. године, државе чланице су генерално обавезане 
да предузму потребне мере како би запосленима обезбедиле да учествују у "надг- 
ледању и стратешком развоју европске компаније у складу са одредбама упуст- 
ства." (чл. 2. Измењеног упутства). То је у члановима 4. 5. и 6. Измењеног 
упутства, конкретизовано као:

а) - право запослених да постављају и опозивају најмање једну трећину, али 
не више од једне половине чланова у надзорном (у двоструком систему органа) 
илиу управном одбору европског друштва (у јединственом систему управљања).

б) - У случају кад право постављања и опозива чланова надзорног или 
управног припада овим органима, онда генерална скупштина и представници 
запослених имају право да:

- предложе кандидате за надзорни или управни одбор или
- ставе приговор на избор одређеног кандидата.
- ц) У случају приговора, именовани кандидат не може бити постављен све 

док суд, административни орган или други независни орган не утврде да је приго- 
вор неоснован.

- д) Код тзв. "одвојеног органа,"^ кога чине само запослени, прописана је 
међусобна обавеза: "одвојеног органа" да најмање тромесечно информише 
извршни или управни одбор, а ових последњих, да информишу о свему што је 
значајно за "одвојени орган". Чланови запослених у посебном органу имају и 
право испитивања свих докумената који су поднети генералној скупштини.

21. Wehlau, оп. цит., п. 492.
22. V. Daubler, The employee participation Directive: A realistic Utopia?, CML Rev. (1977) 457; Nies-

sen, Zum Vorschlag einer žeuropaischen Regelung der Mitbestimmung fuer nationale Aktiengesell-
schaften, ZGL (1973), 218.

23. Wehlau, op. cit., p. 493.
24. Wehlau, оп. цит., п. 496. наводи да је овај орган преузет из немачког "Betriebsrat" или

француског "comite d'enterprise".



О начину конкретног учешћа запослених у процесу коодлучивања мора се у 
писменом облику закључити споразум између извршног или управног одбора и 
представника запослених оснивача европске компаније. Споразум се прилаже 
генералној скупштини на ратификацију. Ако такав споразум није постигнут, 
представници запослених могу приговорити да је оснивање европске компаније 
"супротно интересима запослених" и предложити конкретне мере које треба 
предузети (чл. 3. Измењеног упутства). Постигнутим споразумом се могу пред- 
видети и други модели учешћа запослених у управљању европском компанијом, 
с тим пгго је Измењеним упутством прописано да се таквим споразумом мора 
обезбедити минимум права на информисање, слично онима која су предвиђена у 
претходним случајевима (чл. 6).

Представницима запослених је обезбеђено и право да воде преговоре и 
закључе колективне споразуме са извршним или управном одбором којим би се 
регулисала и питања начина њиховог учешћа у капиталу и профиту европске 
компаније. (чл. 11).

РЕЗИМЕ

Правно регулисање европске компаније као јединсгвеног европског акцио- 
нарског друштва показује, са једне стране, да је без обзира на разлике које пос- 
тоје у националним правима компанија држава чланица могуће наћи 
одговарајући метод унификације и хармонизације тих прописа, са свим слабос- 
тима конкретних решења о којима је било речи у раду. С друге стране, европске 
компаније сведоче о нужности "прекограничног спајања" и стварања нових 
облика снажних и великих европских компанија које би биле конкурентне мул- 
тинационалним компанијама из САД и Јапана. Међутим, да би се превазишле 
тешкоће које прате контролу пословања мултинационалних компанија, 
очигледан је напор Европске заједнице да предложеним правилом и упутством 
створи пожељни правни оквир не само за пословање европске компаније, већ и 
за одговарајуће учешће запослених у њеном управљању.



Др Луција Спировић - Јовановић, 
проф Економског факултета, Eeoipad

ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА

Предузећа су, правно и економски гледано, правни, пословни и привредни 
субјекти, који се могу јавити у различитим правноорганизационим облицима у 
зависносги од правног поретка. Пошто је правни поредак условљен превалентно 
или политиком, која прати економију, или економијом, која условљава поли- 
тику, то се у крајњој линији, било да је прихваћено једно или друго определење, 
одражава и на привредне субјекте, тј. на њихове облике и на њихова акта. Тако, 
на пример, ако предузетнихптво на себе преузима држава, сагласно својој 
политичкој опредељеносги, правом ће бити предвиђени привредни субјекти саг- 
ласно таквој концепцији, као и њима одговарајућа општа акта. И обрнуто. Ако 
држава предузетнипггво препусти привредним субјектима, тада ће право креи- 
рати таквој концепцији одговарајуће привредне субјекте и њима одговарајуће 
опште акте. Овакав сгав може бити поткрепљен развојном линијом привредних 
субјеката и њихових аката у нашем праву од окончања Другог светског рата па 
до данас.

Први облици аката привредних субјеката јавили су се у виду "правила 
предузећа",^ у доба АОР-а и њему одговарајућих привредних субјеката. Затим 
се са преласком на самоуправљање, које је имало своју кривудаву линију развоја, 
стога и бројна преструктуирања у привреди, прешло на нове облике привредних 
субјеката, међу којима је у првој фази доминирала радна организација и статут 
као основни акт овог субјекта. Тај период је познат као период "статутар- 1

1. Основни закон о државним привредним предузећима из 1946. године.



ностн".2) Следећн период који je обележио Основни закон о предузећима из 1965. 
године био је кратког даха.

У време када се наше друштво (заправо политика) определило да за своје 
друштвене темеље има друштвену својину, удружени рад и самоуправљање, 
право је креирало одговарајуће облике привредних субјеката (ОУР-е) и нове 
правне инструменте у виду самоуправних општих аката, који и данас постоје у 
друштвеном предузећу, пошто му је економска основа друштвена својина. Под 
овим називом први пут их уводи Устав СФРЈ из 1974. године^, а њихову детаљну 
разраду на себе преузима Закон о удруженом раду из 1976.4* Међутим. ваља 
истаћи да већ Устав СФРЈ из - 1963. године у опште акте привредних субјеката
убраја "статут" и "друге опште акте радних организација"^, а Уставни аманд- 
мани из 1971. године уводе нову категорију акта у виду "друштвених договора" и 
"самоуправних споразума", од којих првима дају екстерни карактер, а другима 
интерни и екстерни.^

Самоуправним општим актима, као општим актима привредних субјеката у 
време важења ЗУР-а, правна теорија је посветила велику пажњу, као потпуно 
новој врсти акта без узора. Она је била како афирмативна тако и критинка, па 
чак и негативна. Независно од тога о коме је приступу реч, временом је преов- 
ладао заједнички став о потреби рационализације како "нормативне" делат- 
ности привредних субјеката, тако и броја. обима и врсте ових аката.4*

Повратак својини и њеним разноврсним облицима, као економској основи 
привредних субјеката, затим тржишту, тј. тржхшшом привређивању и кон- 
цепцији приватне иницијативе. што је истини за вољу потекло "одозго"^. услов- 
ило је нову замисао да се тадашња радна организација организује као предузеће и 
то као основни привредни субјект и да се организовање заснива на тржишним 
условима привређнвања и добити као основној мотивацији пословања.^ Саг- 
ласно томе Закон о предузећима донет 1988. године предвидео је нове облике 
привредних субјеката и њима одговарајуће опште акте. Поигго је као критериЈум 
за организовање (оснивање) привредних субјеката узет облик својине, то су саг-

2. Закон о управљању државним привредним предузећима н вишим привредним 
удружењима од стране радних колектива из 1950. године и Основни Закон о предузећима 
из 1965. године.

3. Устав СФРЈ из 1974.године одредба чл. 404 став 2.
4. Закон о удруженом раду, одредбе чл. 573, 609-615.
5. Устав СФРЈ из 1963. одредбе чл. 8. и 65.
6. Више: Л.С.Јовановић, Појам и правна природа самоуправних споразума, Београд, 1980.
7. Рационализација нормативне делатности и самоуправних општих аката, руководилац про- 

јекта Др Владимир Јовановић и група аутора, Београд, 1985.
8. Уставни амандмани на Устав СФРЈ из 1974. донети 1988.године.
9. Др Владимир Јовановић, Предузећа и друштва према Закону о предузећима, Београд, 

1990., стр. 5.



ласно овом мерилу предвиђени одговарајући организациони облици као и њима 
одговарајући општи акти.

Али. како је већ познато. Закон о предузећима је до сада три пута новели- 
ран10 11 12 13 14), а у припреми је и нови (чија припрема траје скоро пет година). То показује 
да су многе официјелне, научне, стручне и политичке декларације и мишљења у 
прилично јаком међусобном сукобу, мада им је формално гледајући заједнички 
именитељ: даљи економски развој друштва и његово уклапање у савремене 
економске токове развијених тржишних привреда. Сагласно последњем, важећи 
ЗОП у скромној мери задовољава поменути "заједнички именитељ", док ЗОП у 
припреми то чини у знатној мери. мада се и њему приговара да у основи штити 
друиггвену својину која није најподеснији облик својине за тржишно 
привређивање.

Међутим, објективно посматрано, тегобе кроз које пролази наше друштво, 
изузимајући блокаду, блиске су тегобама кроз које су пролазила друштва у 
Европи у време првобитне акумулације канитала, са том разликом, што су та 
друштва настајала после извршених антифеудалнихреволуција, а наше данашње 
друнггво настаје после еволутивног решења "социјалистичкогреализма", које је 
имало своје развојне фазе, у којима је доминирала државна и друштвена својина. 
Имајући ово у виду објашњиве су "порођајне муке" нашег законодавца око 
структуирања привреде и привредних субјеката у условима сличним условима 
првобитне акумулације капитала11), али не и увек оправдане. Поткрепу овој 
тврдњи можемо наћи у запажању Николаја Пахорукова још далеко 1938. године 
да је после Првог светског рата Европу захватио талас стварања нових 
трговачких закона1̂ ), што се поклапа са временом првобитне акумулације капи-
тала, јер су се многи закони донети крајем 19. века показали као већ застарели10) 
и да тај талас не треба да мимоиђе ни Краљевину Југославију, због чега се и прис- 
тупило писању трговачког законика по угледу на тада модерне законе (као пгго 
је Полкжа, затим Лихтенштајн, Швајцарска, Немачка, Мађарска и друге), али, 
како то запажа поменути аутор, то треба чинити уз брижљиво вођење бриге о 
сопственим приликама, јер "многа наређења, добра у индустријским државама, 
за нас не би била подесна, док у другу руку наше прилике, и то не само привредне,
изискују приличан број посебних наређења."1̂ ) Мисао, која и данас одише 
свежином!

10. Сл. лист СФРЈ 1989/4,1990/46 и 1990/61.
11. Овај се период у нас данас назива периодом транзиције, мада има и критичких опаски на 

рачун овог израза.
12. Николај Д. Пахоруков, приредио Трговачки закон за Краљевину Југославију из 1937, Бео- 

град, 1938., стр. 7.
13. Тако, на пример, Трговачки законик за књажевство Србију из 1860., Немачки трговачки 

законик из 1897.; Аустријски деонички регулатив (Уредба) из 1899; Српски закон о акцио- 
нарским друштвима из 1896. и др.

14. Рад наведен у примедби бр. 12, стр. 164.



Пошто је првобитна акумулација капитала већ прошла своје прве развојне 
фазе пре Другог светског рата, чији су резултати потрти ратом, упутно звучи 
мисао да "Пут којим смо прошли и оно што пред нама стоји могло би се 
обиљежити као готово педесетогодишње лутање у тражењу повратка на правац 
кретања који се у једном тренутку напустио".^ И ево нас на почетку тога пута у 
уверењу да ће нам искуство и стечено знање бити ближи пријатељи данас него у 
прошлости.

*

*  *

Теоријски посматрано, и то најшире узев, општи акти предузећа могу се 
сврстати у ред аутономних аката, ако се под аутономним правом подразумева 
сваки облик недржавног права. Но, како већем броју тих аката закон прописује 
добрим делом обавезну садржину, затим како се преко колективних уговора 
закључених између представника синдиката и државе утиче на одређене еле- 
менте ових аката, као и кад се као оснивач јави лице страног порекла, то се 
атрибут "аутономни" не јавља као најпогоднији.

Како је већ запажено идеја о аутономном праву је прилично стара, али 
добија посебну садржину и значај тек крајем 19. века у време либралног капитал- 
изма, борбе између власника-послодаваца и радника-најамника у којој је борби 
нужно морала да учествује односно посредује и држава. Тако је дошло до 
стварања норми уз узајамно учешће послодаваца и радника, којима се уређују 
индивидуални и колективни односи у раду и норми које доноси држава у овој 
области, с тим, како се истиче, само прва врста норми може ући у ред аугономног 
права.^

Према другом мишљењу у аутономно право не спадају поменути акти ни 
оппгги акти предузећа, већ пословни (трговачки) обичаји, опште и посебне 
узансе, типски и атхезиони уговори, општи услови пословања, пракса судова 
(арбитраже, изабрани судови и судови частн), клаузуле и термини.којИ чине
"аутономно право привреде”, које је праведније од позитивногправа.^ Са друге 
стране, бавећи се формуларним правом као делом аутономног права међунар- 
одне трговине. други аутори у њему виде бројне недосгатке, пре свега због одсус- 
тва основних начела, логички изграђеног система и немогућности јединственог 
тумачења.^)

Сходно изнетом општи акти предузећа не би требало да буду означени изра- 
зом "аутономно право", јер, прво, под овим се изразом означавју различите 15 16 17 18

15. Барбић Јакша, Трговачка друштва, Вараждин, 1991., стр. 8.
16. Др Владимир Јовановић и Др Будимир Кошутић, Самоуправно право у правном систему

СФРЈ, Београд, 1981., crp. 19-21, аутор Б. Кошутић.
17. Др Љубомир Б.Стефановић, Аутономно право привреде - праведније право у односу на

позитивно право, Правни живот, том II, 1994. бр. 9-10, стр. 1308.
18. Др Младен Драшкић, Међународно привредно уговорно право, Београд, 1977., стр. 14.



појаве и друго, јер њихова садржина није стављена "на вољу" субјектима њихо- 
вог доношења.

Ваљало би расправити и још једно питање, где је место колективним уговор- 
има? Имајући у виду данас важећи ЗОП колективни уговори који се закључују 
између предсгавника радника (синдикат) и предузећа (комора) нису непосредно 
општи акти предузећа, али уколико се закључују на нивоу предузећа тада јесу 
општи акти, јер како је истакнуто, одлучујуће утичу на поједине елементе 
самоурпавних општих аката у друштвеном предузећу и на поједине елементе 
општих аката других облика предузећа н друштава. То се нарочито види када је 
реч о начину учешћа радника у управљању у облицима са мешовитом своји- 
н ом .^  Јер у предузећу у друштвеној својини предузећем управљају радници (чл.
2), а у мешовитом у складу са колективним уговором (чл. 3.). Иначе у свим 
облицима радници управљају односно остварују своја права сагласно како закону 
и статуту, тако и колективном уговору.

Полазећи од решења данас важећег ЗОП-а општи акти предузећа могу се 
сврсгати у самоуправне опште акте друштвеног предузећа и у опште акте других 
облика предузећа и друштава.

Пошто је ЗОП задржао друштвено предузеће у друштвеној својини, он је 
задржао и самоуправне опште акте у овом предузећу са одговарајућим изменама 
у односу на ЗУР. Због промене правног положаја предузећа у новим тржишним 
условима привређивања (новим у односу на време ЗУР-а, као и односа унутар 
предузећа изостали су (укинути су) бројни самоуправниопшти акти. Тако су у 
друштвеном предузећу осгали: статут, као основни самоуправни општи акт (чл. 
64.) и други самоуправни општи акти, који не могу бити у супротности са стату- 
том, а то су: правилник, одлука и пословник, под условом да на огапти начин 
уређују одређена питања, али тако да се први обавезно доноси на референдуму 
(чији предлог иначе утврђује раднички савет), а друге доноси раднички савет. 
Због тога се данас поново пише и говори о ренесанси статутарности.

Кад је реч о самоуправним општим актима ваља запазити да је из ЗУР-а 
остао њихов предмет уређивања, а то су друштвено-економски односи и други 
самоуправни односи радника у друштвеном предузећу и да су таксативно набро- 
јани ови акти без додатне клаузуле "и други самоуправни општи акти" која је 
посгојала у ЗУР-у. Укратко, самоуправни огапти акти, као врста општих аката 
предузећа резервисани су само за друштвено предузеће, што подразумева да је 
предузеће у искључиво друштвеној својини. Али правила о оснивању и 
оснивачком акту нису, предвиђена.

Општим актима јавног предузећа и уопште овом облику предузећа важећи 
ЗОП посвећује изузетно скромну пажњу из два разлога. Прво, што регулисање 
статуса овог предузећа препушта републичком законодавству (чл. 24a) и посеб- 
ним законима и друго, што одредба ЗОП-а које се односе на предузећа у

19. Др Владимир Јовановић, наведено дело у примедби бр. 9, стр. 78 и 83.



друштвеној својини, мешовитој и приватној, предвиђа да се сходно односе и на 
јавна предузећа (чл. 246). Тако, сагласно Закону о јавним предузећима Р.Србије 
из 1990. године у опште акте јавног предузећа спадају: акт о оснивању односно 
акт о повезивању и статут односно правила предузећа, у зависности од тога у ком 
ће се правно-организационом виду организовати односно основати јавно 
предузеће. А оно се може јавити, зависно од својинских односа, природе делат- 
носги и других специфичносги као јавно предузеће, деоничко друштво или 
друштво са ограниченом одговорношћу, а као јавно се може повезати путем кап- 
итала, путем обједињавања функција и интересног повезивања.

У облицима предузећа у мешовитој својини која се јављају у облику друштва 
(деоничко друштво, друштво са ограннченом одговорношћу, командитно 
друштво и друштво са неограниченом солидарном одговорношћу чланова) 
основни општи акт је уговор о оснивању чију основну садржину наређује закон, а 
то су: фирма и седиште, делатност предузећа, износ средстава потребних за рад, 
услови и начин прибављања тих средстава, права и обавезе оснивача, услови и 
начин утврђивања и распоређивања добити. Друга питања од значаја за оснив- 
ање препушта оснивачима (чл. 82.) Поред тога што је основни он је истовремено 
и конститутивни, јер без уговора о оснивању, као оснивачког акта и његовог 
уписа у судски регистар нема "рађања" новог правног лица.^ Овај акт доноси 
или орган управљања, а то може бити или раднички савет или скупштина или 
оснивачи у својству физичких лица. Због оваквог значаја и природе овај акт као 
оснивачки мора бити у писаној форми која је услов за његову пуноважност. Наш 
законодавац не предвиђа коју другу строжију форму као пгго је, примера ради, 
Трговачки закон за Краљевину Југославију из 1937. године предвиђао да правила 
деоничког друштва (оснивачки акт) морају бити у писаном облику, састављена у 
виду јавнобележннчког акта и ко потпише акт сматра се оснивачем, са 
преузетим обавезама оснивача, како би се избегло да нечији потпис послужи 
само као рекламни три к .^  Међутим, у многим земљама и данас се тражи да уго- 
вор као оснивачки акт има форму јавнобележничког акта уз потпис нотара и 
томе слично.^ Имајући у виду ЗОП, Закон о страним улагањима и Закон о 
задругама и тип приватног и тип задружног предузећа може настати само 
доношењем оснивачког акта. Међутим, треба имати у виду да се овај оснивачкн 
акт у виду уговора јавља када је више лица оснивача, а у виду одлуке када је само 
један оснивач. А када је реч о оснивачком акту типа приватног предузећа његова 
СиДржина може бити аналогна садржини таквог акта код предузећа у мешовитој 
својини.^)

20. Закон о поступку за упис у судски регистар, “Сл. лист СРЈ", 1994/80.
21. Трговачки закон за Краљевину Југославију из 1937.године § 181.
22. Мирко Васиљевић, Трговинско право, Београд, 1991., стр. 44.
23. Исто, стр. 44.



Оснивачки акт оснм обавезне садржине може имати и ону другу "по вољи 
оснивача", а од значаја зарад, међусобне обавезе оснивача, односа према трећим 
лицима, али у принципу тај акт садржи много мање одредби од статута односно 
правила друштва, тј. много мање "но што је потребно за функционисање 
друиггва"^ због чега статуту односно правилима друштва ЗОП посвећује много 
већу пажњу. Међутим, код командитног друштва ЗОП уговору о оснивању као 
оснивачком акту придаје посебан значај одређујући му посебно обавезну 
садржину (чл. 110) пошто овом облику као и друштву са неограниченом солидар- 
ном одговорношћу није наменио статут односно правила друштва, али им то 
допушта, што се види из одредбе чл. 120 став 3. Са друге стране ЗОП нема 
одредби које посвећује уговор о оснивању као оснивачком акту код друштва са 
неограниченом солидарном одговорношћу, већ се задовољава са одредбама у чл. 
82. које се односе на све облике у мешовитој својини, па се оправдано истиче да 
стога овај акт треба да садржи и она питања која су намењена статуту односно 
правилима друштва, а и друга од значаја за друштво.^

Други по значају општи акт предузећа је сгатут, односно правила друштва, 
који по обиму питања надмашује оснивачки акт. То се нарочито види код статута 
деоничког друштва (наведених 11 тачака) и исто тако код друштва са 
ограниченом одговорношћу (наведених 9 тачака). Осим тога ЗОП омогућава и 
факултативне елементе, које опет у већој мери наводи код деоничког друпггва 
него код друшгва са ограниченом одговорношћу.

На крају може се запазити да су огапти акти предузећа виђени са становишта 
данас важећих прописа израз и правни исказ промена у економској, друпггвеној, 
државној и политичкој сфери друштва у последњој деценији овог века. Те 
промене су условиле да бројни ошттти акти ранијих привредних субјеката буду 
укинути, да се уведу нови, а они који су задржани да промене своје место на 
лествици општих аката предузећа, да промене своју садржину али и свог доно- 
сиоца. Пошто законодавац ове акте не уређује целовито и на једном месту, ваља 
указати да се данас у ошттте акте предузећа могу сврстати:

- колективни уговори који се закључују на нивоу предузећа;
- самоуправни општи акти друштвеног предузећа у које спадају: статут, 

правилник, одлука и пословник;
- оснивачки акти који могу бити у виду уговора о оснивању или у виду одлуке 

о оснивању;
- статут односно правила друштва и
- акт о повезивању који је најчешће у виду уговора о повезивању.

24. Др Владимир Јовановић, наведено дело у примедби бр. 9, стр. 80.
25. Мирко Васиљевић, наведено дело у примедби бр. 22., стр. 57 и 58.



*

Предлог новог Закона о предузећима пружа нову структуру привредних суб- 
јеката, нова мерила за њихово настајање, повећан број императивних норми кад 
је реч о односима унутар ових субјеката, али и када је реч о њиховим односима са 
повериоцима, свакако ради њихове правне сигурности, али и ради сигурнијег 
пословања на тржишту уопште, што све има одраза и на отпттте акте ових суб- 
јеката, било да је реч о актима неопходним за њихово конституисање, било да је 
реч о актима неопходним за њихов рад и уопште функционисање. Новине које 
предлог Закона нуди утичу на врсту општих аката предузећа, на субјекте који их 
доносе, закључују, затим на њихову садржину. на њихов међусобни однос и на 
бројна друга питања.

Једнако као и важећи ЗОП тако и Предлог новог ЗОП-а не регулише опште 
акте на једном месту и на целовит начин.

Према предложеним решењима субјекти доношења општих аката предузећа 
могу бити: оснивачи односно оснивач (више или једно лице, било физичко било 
правно, домаћег или страног порекла, органи предузећа односно скупштина, 
управни одбор, надзорни одбор, управа предузећа (директор и управни орган, 
(чл. 90 и 91), државни орган и јединица локалне самоуправе и заједно заступник 
предузећа и представник радника у предузећу (синдикат) кад је реч о поје- 
диначном колективном уговору.

У оквиру првог дела, који садржи заједничке одредбе, предвиђено је да у 
огаите акте предузећа спадају: статут, правилник и одлука којима се на општи 
начин уређују одређена питања, ако законом није друкчије прописано (чл. 
94.став 1). Као основни акт предузећа одређен је статут, чиме се принцип статут- 
арности поново истиче, што за собом повлачи однос хијерархије аката, пошто 
други општи акти предузећа морају бити сагласни са статутом (чл. 94 став 1. и 2.). 
Држећи се ове одредбе, општи акти предузећа могу се појавити у облику статута, 
правилника или одлуке, мада се из целог текста не види јасно у Предлогу у чију 
надлежност спада доношење правилника и која би његова садржина могла бити.

Имајући у виду остала решења у Предлогу, круг ових аката је ипак птири. У 
круг општих аката предузећа ваља сврстати осим поменутих и: оснивачки акт, 
који се може јавити у виду уговора о оснивању и одлуке о оснивању, у зависности 
од тога да ли је више лица или једно лице оснивач; колективни уговор закључен 
на нивоу предузећа; уговор о предузетништву иако има и особине акта облига- 
ционог карактера и особине општег акта предузећа (уређује управљање, 
искључење предузећа и сл.); уговор о повезивању; уговор о спајању преузи- 
мањем (акт о припајању), за чију се пуноважност захтева потврда скупштина оба 
привредна субјекта, а ако предузеће обавља делатност од јавног интереса и саг- 
ласност надлежног органа; уговор о спајању (којим се спајају два субјекта 
стварајући нови) за чију је пуноважност такође потребна сагласност обеју 
скупштина.



Разлог који наводи на тврдњу да горе поменути акти треба да буду сврстани у 
ред опиггих аката је чињеница да су основ рада, пословања и уопигге функдион- 
исања предузећа, јер се тичу његовог статуса, унутрашње организације, 
управљања и томе сјшчно, што иначе чини садржину општих аката предузећа. 
Ваља споменути и то да међу овим актима нема вшпе самоуправних општих 
аката, јер не одговарају новоформираним односима унзчар и ван предузећа.

Када је реч о форми оснивачког акта она је строжија у односу на данас 
важећа решења, пошто се захтева писана форма, потпис односно потписи 
оснивача и њихова овера код надлежног суда, који контролише законитост 
оснивања. Решење је свакако узроковано последицама које пружа данашња 
прилична либерализација у оснивању предузећа. Осим тога нова решења 
предвиђају обавезну садржину оснивачког акта: фирму, седиште, атрибуте 
оснивача, делатност, оснивачки улог, права, обавезе и одговорности оснивача 
према предузећу и предузећа према оснивачу, услове и начин утврђивања и 
распоређивања добити и сношење ризика, заступање предузећа, заштиту живо- 
тне средине и друга питања прописана новим законом.

Следећа новина састоји се у решењу да друштва лица имају оснивачки акт 
али немају статут, због чега оснивачки акт мора бити обимнији, док друштва 
капитала имају и оснивачки акт и статут, због чега ће код њих статут бити обим- 
нији од оснивачког акта.

Предложена решења, затим, садрже три врсте одредби које су намењене 
огаитим актима предузећа. То су: императивне норме, диспозитивне (супсид- 
ијерне) и оне које допуштају да ови акти садрже и одредбе по вољи својих 
оснивача (аутономне одредбе).

Од значаја је уочити да предложена решења имају повећан број импера- 
тивних норми. што се правда потребом да се пружи већа сигурност како самом 
привредном субјекту, његовим оснивачима и члановима, тако и повериоцима, 
али и целом правном сисгему. Исто тако повећан је и број диспозитивних 
правних норми. Све ће то утицати не само на обим ових аката, него и на квалитет 
њихове садржине, номотехнику, па ће креирање ових акта бити знатно 
сложеније него што је то до сада био случај.

Из претходних запажања логички следи и ово: да је аутономно уређивање 
питања од значаја за рад и функционисање предузећа знатно ограничено импер- 
ативним нормама, нарочито код друштва лица, што се такође правда пружањем 
веће правне сигурности предузећу, оснивачима, члановима, повериоцима и 
трећим лицима.

Најзад, са становишта правне теорије ове акте карактеришу два својства: 
прво, то су општи акти (предузећа) и друго, то су правни акти.

Општи акти предузећа сврстани су у ред општих аката по слову закона. Они 
уређују питања од општег значаја за рад, пословање и уопшге функционисање 
предузећа. Одредбе које садрже имају карактер општих одредби, јер питања која 
уређују, уређују на уопштен начин.



Оптттти акти предузећа јесу и правни акти. То су акти које регулише закон, 
како императивним тако и диспозитивним нормама, предсгављају правну под- 
логу за одлучивање судских органа, подлежу начелу уставности и законитости, 
утуживи су, производе правна дејства и најзад имају обезбеђењу организовану 
санкцију.



Проф др Дара Маленовић, 
Правни факултет Ниш

КОМАНДИТНО ДРУШТВО

Уводне напомене

Друштво лица представља организациони облик привређивања код кога 
чланови друштва под заједничком персоналном фирмом воде предузеће са 
намером да учествују у резултатима пословања тог предузећа. У оквиру друштва 
осгварено је јединство својине и контроле над њим, тако да друштвом управљају 
његови чланови. С обзиром да друштво лица представља заједницу чланова, то је 
једно од основних обележја овог друштва доминантносг персоналних карактер- 
истика (интуиту персонае) и повезаност његових чланова. Пошто је за друштво 
битно ко су његови чланови, то се у њега улази с обзиром на лична својства. 
Управо због тога, промет у уделима у друштву је подвргнут одређеним 
ограничењима. Капитал (имовина) друштва је небитан за одређивање његових 
обележја, мада га не треба занемарити. Према одредби става 3. члана 2. Пред- 
лога за нови Закон о предузећима (у даљем тексту Предлог) друштво лица 
оснива се као ортачко друштво или командитно друштво. Попгго ортачко 
друштво и командитно друштво, као и друштва капитала, имају својство правног 
лица, то подразумева истовремено постојање и дерсоналног и материјалног суп- 
страта. За обавезе друпггва лица, поред самог друштва, одговарају и његови 
чланови.

Предмет нашег разматрања је командитно друштво у светлу Предлога (чл. 
164-193). С обзиром на ограничени обим рада, у даљем излагању предмет наше 
пажње ће бити: 1. појам и оснивање командитног друштва и 2. одговорност за 
обавезе командитног друштва.



1. Појам и оснивање командитног друштва

Према предлогу (чл. 174. ст. 1), командитно друштво (Kommanditgesellschaft 
soclete en commandite simple, limited partnership) je друштво које ce оснива уго- 
вором два или више лица ради обављања делатности под заједничком фирмом, 
од којих најмање једно лице одговара неограничено солидарно за обавезе 
друштва (комплементар), а ризик најмање једног лица ограничен је на износ 
чланског улога (командитор).

На основу наведене дефиниције појма Командитног друштва, може се 
закључити да је наш законодавац пошао од његова три битна обележја, и то: 1. 
уговора о оснивању друштва као правне основе настанка са конститутивним 
значењем основног акта друштва; 2. ооављање неке привредне делатности под 
заједничком фирмом; 3. одговорносг чланова за обавезе друштва. Овакав начин 
одређивања командитног друштва извршен је по узору на германско право код 
кога се као битно обележје овог друштва узимају: 1. да друштво обавља 
привредну делатност под заједничком фирмом и 2. одговорност чланова за 
обавезе за обавезе друштва. Тако, према §161 немачког Трговачког закона, 
сврха командитног друштва је да се неки трговински посао води под заједничком 
фирмом, а за обавезе друштва део чланова друштва одговара целокупном својом 
имовином (комплементари), док део чланова друштва сноси само ризике 
пословања друштва до висине уложених средстава (командитори). На сличан 
начин био је одређен појам командитног друштва у југословенском Трговачком 
закону од 1937. године. Тако, према §165. наведеног Закона, командитно 
друштво постоји кад два или више лица воде трговачко предузеће под 
заједничком фирмом, а одговорност према друштвеним повериоцима код једног 
или више чланова ограничена је новчаним износом одређеним за сваког од њих 
(командитори), док је одговорност једног или више чланова неограничена 
(лично одговорни чланови).

У романским правима приликом одређивања појма командитног друштва у 
први план је стављена одговорност чланова за обавезе друштва. У том смислу, у 
француском Трговачком законику (чл. 23.) одређнвање командитног друштва 
своди се само на утврђивање начина одговорности чланова друхптва за обавезе 
друштва.

На основу напред наведеног, може се закључити да је једно од оснсхвних 
обележја овог друштва да има две врсте чланова, и то: комплементаре (јавне 
чланове друштва) и командиторе (тајне чланове друштва). Комплементари за 
обавезе друштва одговарају целокупном својом имовином, а команднтори сносе 
ризик пословања друштва до висине чланског улога. Једно лице може имати ста- 
тус комплементара или командитора, али не може бити у позицији и једне и 
друге категорије чланова. Према Предлогу (чл. 174. ст. 2), као и према швајцар- 
ском Закону о облигационим односима (чл. 594. ст. 2), комплементар може бити 
само физичко лице. С обзиром да комплементари управљају друштвом и воде 
послове друштва, то они морају бити потпуно пословно способни. У неким



правима тражи се да комплементари буду трговци (нпр. у француском 
Трговачком закону, чл. 24 у вези са чл. 10. ст. 1.). Као командитор може се појав- 
ити физичко и правно лице. То значи, да се као командитори могу појавити сва 
правна лица (трговачко друштво, друштвено предузеће, јавно предузеће), без 
обзира да ли обављају привредну делатност или не. Друштво мора имати нај- 
мање два члана, једног комплементара и једног командитора. Комплементари 
имају статус чланова ортачког друштва (чл. 175. ст. 2. Предлога). Огатус коман- 
дитора сличан је статусу чланова друштва са ограниченом одговорношћу, с тим 
што су њихова права у командитном друштву мања него што је то случај са 
правима чланова друштва са ограниченом одговорношћу. Међутим, и поред тога 
командитно друштво спада у друштво лица. Без обзира на статус командитора и 
њихову неодговорност за обавезе друштва, њихова лична својства су значајна за 
чланове дрзчптва. Томе у прилог говори и чињеница да они не могу самостално 
располагати својим уделима у друштву према трећим лицима. Према Предлогу 
(чл. 190. ст. 3), чланови командитног друштва располажу уделима према трећем 
лицу уз сагласност свих комплементара и командитора с већинским уделом. 
Предлогом (чл. 175. ст. 1) је изричито предвиђено да се на командитно друштво 
примењују одредбе овог Закона о ортачком друштву, ако овим Законом није 
другачије одређено. Тако је у нашем праву прихваћено решење које је изричито 
предвиђено у упоредном праву (нпр. у француском Трговачком закону чл. 24; у 
немачком Трговачком законику, §161. ст. 2; у швајцарском закону о облигаци- 
јама, чл. 598. ст. 2. итд.). Треба, ипак, истаћи да су елементи "интуиту персонае" 
командитног друпггва у одређеној мери ублажени у односу на ортачко друштво и 
то превасходно због сгатуса командитора.

Када је у питању правни субјективитет командитног друштва, наш законода- 
вац је прихватио концепцију француског права да је командитно друиггво, као и 
свако друго предузеће, правно лице (чл. 5 сг. 1. Предлога, чл. 6. ст. 1 француског 
Трговачког законика). Правни субјективитет се стиче уписом у судски 
(трговачки) регистар (чл. 7. ст. 1. Предлога; чл. 5. сг. 1 француског Трговачког 
законика). У немачком праву (Трговачки законик § 161. ст. 2) командитно 
друштво, као и ортачко друштво (које се у упоредном праву по правилу зове 
удружено трговачко друштво), нема својсгво правног лица. Међутим, командит- 
ном друштву у немачком праву се признају својства (имовинска аутономија која 
му омогућује да самостално иступа у правном промету, стиче права и преузима 
обавезе).

Командитно друштво, као правно лице, има персонални и материјални суп- 
страт. Имовина командитног друштва одвојена је од имовине његових чланова. 
Позиција командитног друштва у правном промету појачана је неограниченом 
одговорношћу комплементара за обавезе друштва.

Командитно друштво послује под заједничком персоналном фирмом. Фирма 
командитног друштва садржи лично име најмање једног комплементара и 
ознаке "кд". У фирми командитног друштва не могу бити имена командитора



(чл. 25 ст. 2 Предлога). У фирму није потребно унети ознаку одговорности зато 
што је самим законом прописана одговорност комплементара за обавезе 
друштва.

Командитно друштво, као и остала трговачка друштва, је правно лиде које 
обавља неку привредну делатност ради стицања добити. Само изузетно, посеб- 
ним прописима, командитно друштво може бити искључено за обављање 
одређене привредне делатности. Тако нпр., према Закону о банкама и другим 
финансијским организацијама (чл. 2) банке и друге финансијске организације, 
изузев штедно-кредитних задруга, оснивају се као акционарско друштво.

Командитно друштво се оснива уговором. Уговор о оснивању командитног 
друштва је основни и једини правни акт конституитивног значаја. Уговор мора 
бити сачињен у писаном облику (форма "ad solemnitatem"), са потписима 
оснивача који се оверавају код суда. Предлогом је одређен минимални садржај 
уговора о оснивању командитног друштва. Тако према члану 11. Предлога, уго- 
вор садржи одредбе о: фирми и седишту предузећа, фирми оспивача и адреси, 
односно седишту, а када је оснивач физичко лице о имену, адреси и матичном 
броју грађана оенивача, делатности предузећа, оснивачком улогу, правима, 
обавезама и одговорности оснивача према друштву и друштва према оснивачу, 
условима и начину утврђивања добити и сношења ризика, заступнику предузећа, 
запггити животне средине и друге одредбе које су законом предвиђене за коман- 
дитно друштво.

Средсгва потребна за оснивање и почетак рада командитног друпггва дају 
чланови-оснивачи друштва. Предлогом није прописана минимална основна 
главница друштва, тако да о томе чланови слободно одлучују. С обзиром да 
комплементари неограничено солидно одговарају за обавезе друштва, то није 
неопходно да друштво располаже са неком значајнијом имовином.

Командитно друштво се у нашем праву оснива на симултани начин. Према 
Предлогу (чл. 177 сг. 3), командитор уноси у друиггво цео уговорени износ до 
регистрације друштва, ако уговором о оснивању друштва није другачије 
одређено. Уговором о оснивању друштва може бити предвиђена могућност 
неуношења дела или целог улога командитора у друштво. У том случају, треба 
разликовати регистровани улог (улог који је унет у имовину друпггва) и уго- 
ворени улог командитора (који је већи од регистрованог). Улог командитора у 
друштву може бити у новцу, стварима и правима. Улог командитора у стварима и 
правима процењује овлашћени процењивач, осим ако њихова новчана вредност 
не прелази износ од 3.000 УСД у динарској противредности, по курсу на дан 
уношења улога. Улог командитора не може се састојати у раду и пружању услуга 
друштву (чл. 177. Предлога). Улог комплементара у друштву може бити у новцу, 
стварима, правима, али и у раду, тј. пружању услуга друштву. Предлогом није 
одређена сразмера улога у стварима, правима и у новцу, тако да оснивачи то 
питање уређују на аутономној основи. Чланови друштва су дужни да уговорени 
улог унесу у имовину друпггва у уговореним роковима. У случају закашњења са



извршењем ове своје обавезе чланови друштва ће сносити прописне или уго- 
ворене санкције (камата код новчаног улога, а уговорна казна за неновчане 
улоге).

Након уношења улога (или дела улога) у имовину друштва, чланови - 
оснивачи су дужни да: 1. донесу одлуку о именовању једног (или више) лица за 
управњање (и заступање) друштвом или, пак, о именовању прокуристе ком ће то 
бити поверено, 2. овласте једно лице за упис друштва у судски регистар.

2. Одговорност за обавезе командитног друштва

Једно од основних обележја командитног друштва је питање одговорности 
његових чланова за обавезе друштва. Као правно лице, командитно друштво 
самостално иступа у правном промету, стиче права и преузима обавезе. За 
преузете обавезе командитно друштво самостално одговара -свом својом имови- 
ном. Међутим, као што смо напред навели, имовина командитног друштва је, по 
правилу, скромна. Било је неопходно поправити положај командитног друштва у 
правном промету. То је учињено законским усгановљавањем одговорности 
комплементара за обавезе командитног друштва. Тако је поправљен правни 
положај командитног друштва у правном промету, а повериоцима командитног 
друштва пружена адекватна запггита. У том смислу, у фирму командитног 
друштва уносе се, по правилу, имена оних комплементара који својом економ- 
ском снагом и угледом који уживају у пословном свету пружају сигурност трећим 
лицима која закључују уговоре са друштвом.

У вези са питањем одговорности за обавезе командитног друштва поставља 
се читав низ интересантних питања, и то: а) лични повериоци и повериоци 
друштва, б) одговорност комплементара, в) одговорност командитора, г) одго- 
ворност командитора као комплементара.

а) Лични повериоци и повериоци друштва
Командитно друштво, као правно лице, има своју имовину која је одвојена од 

имовине његових чланова (командитора и комплементара). Почетну имовину 
друштва чине улози чланова - оснивача. У имовину члана друштва улазе права 
која он има на друштво, али у његову имовину не улазе: имовина друштва и екон- 
омски ефекат уговора које је у правном промету са трећим лицем закључило 
командитно друштво. То значи, да права која командитно друштво стекне у 
правном промету су његова права, а обавезе које преузме су његове обавезе, а не 
права и обавезе чланова друштва. За чланове друштва то су, дакле, туђа права и 
обавезе.

Члановима командитног друштва могу се обраћати за намирење 
потраживања не само њихови лични повериоци него и повериоци друштва. 
Лични повериоци командитора и комплементара немају право наплате и 
обезбеђења плаћања из имовине друштва (чл. 189. ст. 1. Предлога) зато што иста 
прилада командитном друштву, као посебном и самосгалном правном лицу.



Уколико имовина командитног друштва није довољна за намирење 
потраживања поверилаца друпггва, повериоци друштва своје потраживање 
према комплементарима остварују равноправно са њиховим личним поверио- 
цима. Повериоци командитног друштва и друштво немају приоритет у односу на 
командиторове личне повериоце за део улога који није, према уговору о оснив- 
ању друштва, уплаћен, односно унет у имовину друштва (чл. 189. ст. 2. и 3. Пред- 
лога).

б) Одговорност комплементара
Приликом одређивања командитног друштва у Предлогу (чл. 174. ст. 1) 

законодавац је пошао од његових битних обележја, од којих се једно односи на 
одговорност комплементара за обавезе командитног друштва. Комплементари 
за обавезе друштва одговарају својом целокупном имовином. Пошто је у питању 
одговорност за другог (за туђе обавезе), то одговорност комплементара за 
обавезе командитног друштва по својој правној природи представља јемство. 
Одговорносг комплементара је установљена законом, а не уговором. С обзиром 
да одговара за туђу обавезу, то је обавеза комплементара акцесорне природе. 
Она дели судбину обавезе друштва.

У вези са одговорношћу комплементара за обавезе друштва, поставља се 
питање: да ли је његова обавеза солидарна или супсидијарна у односу на обавезу 
друштва (главног дужника)? У упоредном праву одговор на ово питање је 
различит. Тако, у швајцарском праву прихваћено је схватање по коме је одговор- 
ност комплементара супсидијарна док је у немачком праву одговорност компле- 
ментара лична, непосредна и неограничена. У нашем праву је прихваћено 
схватање по коме је одговорност комплементара за обавезе друштва супсид- 
ијарна. Поверилац друцггва за намирење потраживања мора прво да се обрати 
друштву. Ако његово потраживање остане ненамирено, поверилац може 
тражити аплату потраживања од комплементара. Јемство комплементара је 
неограничено солидарно (целокупном имовином), уређено законом и не може се 
мењати уговором о оснивању друштва.

Нови комплементар одговара за све обавезе друштва - и за оне обавезе 
друштва које су настале пре његовог приступања.

У вези са одговорношћу комгтлементара поставља се питање: За које 
обавезе друштва он одговара? Опптте је прихваћено митпљење да комплемен- 
тари одговарају за све обавезе друштва.

в) Одговорност командитора
Командитори не одговарају за обавезе друштва, већ само сносе ризик 

пословања друштва до износа чланског улога.
Питања одговорности командитору се може посгавити само у случају када је 

уговором о оснивању друштва предвиђено неуношење дела или целог улога 
командитора. У том случају, повериоци друштва могу поднети директну тужбу 
против командитора који није уплатио или није унео свој члански улог, односно



део тог улога. Командитор одговара само до висше неуплаћеног улога (чл. 185. 
ст.1 Предлога). Слично решење постоји и у немачком праву. Тако, према ставу 1 
§ 171. немачког Трговачког законика, повериоци могу тражити подмирење 
новчане обавезе друхитва непосредно од командитора ако он није у целости 
уплатио улог на шта се обавезао уговором о оснивању друштва. Одговорност 
командитора ограничава се само на висину неуплаћеног улога. У случају кад 
командитор није уплатио или унео свој члански улог, односно део тог улога, сви 
командитори одговарају солидарно (чл. 185. ст. 2. Предлога).

Приликом уређивања питања о.дговорности командитора наш законодавац 
је насгојао да пружи максималну заштиту повериоцима друштва. У том смислу, 
пажњу привлаче три решења из Предлога. Прво, по коме споразум чланова 
друштва којима се командитор ослобађа плаћања улога, делимично или у 
целини, или се одлаже плаћање улога, не производи правно дејство према повер- 
иоцима чија су потраживања настала до уписа овог споразума у регистар (чл. 185. 
ст. 4. Предлога). Треће, ако се командитору исплати учешће у добити док је 
његов удео због губитка смањен испод износа уговореног улога, или ако се том 
исплатом удео смањи испод уговореног улога у односу према повериоцима, 
сматра се да исплата није извршена (чл. 185. ст. 5. Предлога).

Командитор (који је унео у друштво цео уговорени улог) у случају иступања 
из друштва не одговара за обавезе друштва. То је логично, зато што он није одго- 
варао за обавезе друштва и док је био његов члан.

У случају кад је командитно друпггво основано симултаним начином, коман- 
дитор који приступа друиггву после оснивања (са уплатом улога у целости) не 
одговара за обавезе друпггва, већ за обавезе одговара друштво, поред осталог и 
са улогом који је он уплатио. У овом случају за обавезе друштва не одговарају ни 
командитори - оснивачи. Ситуација ће бити другачија кад командитор - оснивач 
није унео свој члански улог, односно део тог улога. Без обзира на различитост 
могућих ситуација, када је у питању одговорност за обавезе новог командитора у 
Предлогу (чл. 188.) је изричито предвиђен да: командитор који приступа друштву 
после оснивања одговара за обавезе друштва према трећем лицу, насгале пре 
његовог приступања, као и остали командитори. Употребу термина "одговара" у 
наведеној одредби Предлога могуће је оправдати само утолико што је у питању 
решење за различите ситуације.

г) Одговорност командитора као комплеменпшра

У упоредном праву у одређеним случајевима долази до изједначавања 
положаја командитора и комплементара у погледу одговорности за обавезе 
друиггва. Тако, према одредбама члана 28. француског Трговачког законика 
командитор не може вршити послове управљања друштвом. У случају 
непопгговања ове забране командитор је солидарно одговоран са комплемента- 
рима за обавезе друштва које произађу из забрањених радњи. Према њиховом 
броју и значењу он може бити оглашен солидарно одговорним за све обавезе



друштва или само за неке за њих. Према одредбама § 176. немачког Трговачког 
законика, командитор одговара неограничено солидарно за обавезе друштва 
настале из уговора закључених уз сагласност командитора пре него пгго се 
друиггво упише у трговачки регистар или из уговора закључених у време након 
што коомандитор приступи друштву, али пре него пгго се његово приступање 
упише у трговачки регистар. Наведеним случајевима изјједначавања положаја 
командитора и комплементара у погледу одговорносги за обавезе друштва, 
немачка судска пракса и правна теорија придодале сујош један случај - случај 
када командитор злоупотребљава ограничења одговорности за обавезе друштва.

Предлогом (чл. 186. и 187.) је предвиђено више случајева у којима долази до 
изједначавања положаја командитора и комплементара у погледу одговорности 
за обавезе друштва. Прво, командитор одговара као комплементар ако је 
његово име унето у фирму друпггва (чл. 186. сг. 1. Предлога). Друго, командитор 
који као пуномоћник или прокуриста закључи уговор са трећим лицем без 
назнаке да иступа као пуномоћник или прокуриста, одговара према трећем 
савесном лицу као комплементар за обавезе које проистичу из тог уговора (чл.
186. ст. 2. Предлога). Треће, командитор одговара као комплементар у случају 
кад узима учешће у вођењу послова друштва. Иначе, Предлогом је изричито 
предвиђено да командитор не може водити послове друпггва (чл. 178. ст. 2.). 
Четврто, ако оснивачи командитног друштва преузму обавезе у вези са 
пословањем друштва пре његовог уписа у регистар, командитор који је био саг- 
ласан са преузимањем обавезе, одговара за те обавезе као комплементар (чл.
187. Предлога).



Доц. dp Вишомир Поиовић, Доц. dp Марко Рајчевић 
Правни факултет Бања Лука

СТАТУС ПРЕДУЗЕЋА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКО Ј

УВОД

Предузећа у Републици Српској, као субјекти права, имају специфичан 
положај у односу на предузећа у Савезној Републици Југославији и иносгранству 
и то како у економском, тако и у правном погледу.

Имајући у виду почетак рата на просторима бивше Југославије и Босне и 
Херцеговине, велика ратна разарања посебно индусгријских зона (Дервента, 
Јајце, Горажде, Брчко, Брод, итд.), велика миграциона кретања становништва 
изазвана ратом и ратним дејствима, учешће великог броја радно способног 
становништва у Војсци Републике Српске, недостатак енергије, сировина и 
репроматеријала, недосгатак тржишта, пад куповне моћи становништва ради 
општег пада стандарда, смањење могућносги улагања у инвестиције, уведени 
ембарго и блокаде проузроковане резолуцијама Савјета безбједносги и изузетно 
ниског коефицијента производње довело је предузећа у Републици Српској у 
изузетно тежак економски и правни положај. Поред наведеног, почели су се јав- 
љати проблеми обласги управљања у предузећима ради немогућности функ- 
ционисања управних одбора и скупштина дионичара, са једне сгране, као и 
покушаја присвајања - куповине у бесцијење интерних дионица и то оних кате- 
горија сгановништва која је имала капитал за разлику од великог броја радника 
и радно способног сгановништва које је директно учествовало у борбеним 
дејсгвима, а без икаквог капитала. Управо из тих разлога, почели су се јављати



све већи притисци, прије свега на Владу Републике Српске и Народну скупштину 
да запггити предузећа и друштвену имовину од могућих злоупотреба и малверза- 
ција, те да након завршетка рата приступи приватизацији у којој би могле равно- 
правно учествовати све категорије становништва. Наравно, претходно би се 
ријешио статус породица погинулих бораца, инвалида и учесника рата. 
Политичко опредјељење да се изврши приватизација било је садржано у Дек- 
ларацији о приватизацвији предузећа и друге имовине коју је дана 31.10.1992. год- 
ине донијела Скупштина Републике Српске.^

Управо из горе наведених разлога у Републици Српској донесени су: Закон о 
преносу средсгава друштвене у државну својину^) и Закон о државним 
предузећима.^)

СТАТУС ПРЕДУЗЕЋА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

У циљу заштите друштвене имовине у рату и стању непосредне ратне опас- 
ности Народна скупштина Републике Српске је 28.4.1993. године донијела Закон 
о преносу средсгава друштвене у државну својину. Државном имовином, по том 
Закону постаје цјелокупан друштвени капитал друштвених предузећа, али и 
уложена приватна средства у дионице. У предузећима настављају да фунци- 
онишу дотадашњи органи управљања. Након престанка разлога за доношење 
Закона требало би се:

- извршити ревизија до тада проведених власничких трансформација;
- размотрити могућност и формулисати начин трансформације државне у 

приватну својину;
- примјениће се промјена стварних вриједности, при чему ће се узети у обзир 

допринос у стицању имовине (и друштва и појединаца) те водити брига о бор- 
цима и њиховим породицама.

Од доношења овог Закона па све до 11.3.1995. године није био донесен ни 
један законски пропис који би разрјешио одређене дилеме везане за управљање 
државним предузећима, као и судбину приватног капитала који је до тада био 
уложен у предузећа.

Поставио се и практични проблем како је могуће да ранији органи 
(скупштина дионичког друштва и управни одбор) који су бирани на основу 
Закона о друштвеном капиталу и Закона о предузећима са циљем да буду у 
функцији трансформације друштвене својине у приватну или мјешовиту, могу 1 2 3

1. Деклараија о приватизацији предузећа и друге имовине.
2. Закон о преносу средстава друштвене у државну својину, Службени гласник Републике

Српске број 4/93.
3. Закон о државним предузећима, Службени гласник Републике Српске број 3/95.



истовремено да буду у функцији заштите подржављене својине, односно 
предузећа.

С друге стране. ради миграционнх кретања становништва изазваних ратом, 
белики број чланова скупштина и управних одбора је напустио територију 
Републике Српске. а нове чланове који су требали замијенити раније чланове, 
није било могуће изабрати, обзиром на недостатак правне регулативе у овој 
области.

Дакле, очекивало се доношење практичних прописа који су имали за циљ 
омогућавање примјене Закона о чреносу средстава друштвене у државну 
својину.

Дана 11.3.1995. године донесен је Закон о државним предузећима.
Овим Законом уређује се: оснивање, дјелатности, органи управљања, као и 

начин престанка државних предузећа. Према овом Закону, државно предузеће је 
правно лице које обавља привредну дјелатност ради сгицања профита. Према 
одредбама које говоре о оснивању Државно предузеће је предузеће у државној 
својини настало оснивањем од стране државе или по Закону о преносу средстава 
друштвене у државну својину. Државно предузеће одговара за своје обавезе 
цјелокупном својом имовином, по принципу потпуне одговорности. Држава не 
одговара за пословање државног предузећа по било ком основу, изузев имови- 
ном дотичног предузећа.

Одредбама члана 10. Закона, које говоре о регистрацији је прописано да се 
оснивање предузећа пријављује надлежном суду ради уписа или пререгистрације 
и објављивања. Пријаву регистрације подноси директор или лице овлаштено за 
засгупање. Упис предузећа врши се на основу писмене одлуке надлежног органа, 
у року од 15 дана од дана доношења одлуке.

Обавезни органи предузећа су: директор, управни одбор и надзорни одбор. У 
случајевима предвиђеним овим Законом у предузећу се именује и ревизор књиге.

Што се дјелатности тиче, чланом 21. Закона је прописано да предузеће може 
обављати једну или више привредних дјелатности, ако испуњава услове за 
вршење сваке од тих дјелатности.

ПОДЈЕЛА ПРЕДУЗЕЋА, УПРАВЉАЊЕ, РУКОВОЂЕЉЕ И
РЕВИЗИЈА

Државна предузећа се дијеле по значају на:
- државно предузеће од интереса за Републику,
- државно предузеће од локалног интереса.

Државна предузећа од интереса за Републику су:
а) државна предузећа чија вредност цјелокупне имовине износи:

-за металопрерађивачку и електроиндутрију преко 40.000.000 динара,
- за хемијску индустрију преко 30.000.000 динара,
- за дрвопрерађивачку индусгрију преко 30.000.000 динара,



- за прехрамбену индустрију преко 20.000.000 динара,
- у области грађевинарства преко 15.000.000 динара,
- текстилну и кожарску индустрију преко 10.000.000 динара,
- у области друмског саобраћаја преко 10.000.000 динара,
- у области промета и услуга преко 8.5000.000 динара;

б) државна предузећа чија је дјелатносг од интереса за Републику без обзира 
на вриједносг имовине предузећа и то:

- државна предузећа за експлоатацију природних, минералних сировина 
(изузев експлоатације цигларске глине, шљунка, пијеска и техничко- 
грађевинског камена), минералних, термоминералних и термалних вода и 
земних гасова,
- државна предузећа црне и обојене металургије,
- државна предузећа за прераду и промет нафте и нафтиних деривата,
- државна предузећа за производњу наоружања и војне опреме,
- државна предузећа за производњу електричне енергије укупне инстал- 
исане снаге на једном локалитету преко 10MW,
- државна предузећа у обласги речног и ваздушног транспорта,
- државна пољопривредна добра преко 1.000 ха обрадивог земљипгга, 
односно преко 2.500 ха свог расположивог земљишта,
- остала предузећа која Влада Републике Српске на приједлог ресорног 
министарства прогласи од интереса за Републику.

Одлуку о проглашењу државног предузећа од интереса за Републику, као и 
укидање статуса предузећа од интереса за Републику доноси Влада на основу 
предлога ресорног министарства и писменог извјештаја о висини укупне имовине 
предузећа и извјештаја о привредној дјелатносги.

По основу управљања предузећа, државна предузећа се дијеле на:
1. основно државно предузеће,
2. матично државно предузеће,
3. зависно државно предузеће.
Основно државно предузеће и матично државно предузеће су просто, 

односно сложено предузеће којим држава управља директно путем органа 
управљања којег именује. У саставу матичног предузећа налази се најмање једно 
зависно државно предузеће.

Зависно државно предузеће је државно предузеће које се налази у саставу 
матичног државног предузећа. Управљање предузећем врши матично државно 
предузеће путем органа управљања које именује матично предузеће. Зависно 
државно предузеће има статус правног лица. Зависно државно предузеће може 
изаћи из састава матичног предузећа искључиво одлуком надлежног државног 
органа за матично предузеће или одлуком матичног предузећа уз петходну саг- 
ласност ресорног министарства. Назив за основно, матично и зависно државно 
предузеће или скраћеннца *ОДП*, *МДП* И *ЗДП* мора се навести у фирми 
предузећа уз обавезно навођење тачног назива матичног државног предузећа.



Управљање предузећем
Управљање државним предузећем остварује се путем органа управљања, 

које зависно од значаја предузећа именује Влада или скупштина општине, а над- 
зор над радом предузећа врше ресорна министарсгва, надзорни одбор и ревизор 
књига.

Управни одбор
Орган управљања предузећем је управни одбор који броји 3 до 7 чалнова. 

Број чланова управног одбора мора бити непаран, а директор предузећа не може 
бити члан управног одбора. Број чланова управног одбора везаних радним одно- 
сом у предузећу мора бити мањи од броја чланова који се бирају између чланова 
који нису у радном односу у предузећу. Именовање и разрешење управног 
одбора у предузећима од интереса за Републику, врши Влада на предлог ресор- 
ног министра. Именовање и разрешење управног одбора у зависним државним 
предузећима врши управни одбор матичног предузећа на приједлог директора 
матичног предузећа, а именовање и разрешење управног одбора у државним 
предузећима од локалног интереса врши скупштина општине на чијој територ- 
ији је сједиште предузећа, на приједлог извршног одбора општине. Мандат 
чланова управног одбора траје четири године и након истека мандата могу бити 
поново бирани у управни одбор истог предузећа, а управни одбор или његов члан 
могу бити опозвани и пре истека мандата.

Управни одбор уз сагласност органа који га именује доноси:
- статут предузећа,
- дугорочне и средњорочне планове развоја,
- инвестиционе планове и програме,
- годишње програме рада и пословања,
- извјештај о пословању и годишњем обрачуну,
- одлуке о расподјели профита,
- одлучује о куповини удјела или акција у другом предузећу или оснивању са 

другим физичким или правним лицима предузећа или друштава.
Самостално доноси:
-опште акте предузећа,
- микроорганизацију предузећа,
- одлуку о оснивању зависних предузећа,
- именује управне одборе и директора у зависним предузећима,
- утврђује пословну политику предузећа,
- даје сагласносг на статуте или установе које оснива,
- разматра и усваја извјештаје директора, предузећа о стању и заштити права 

радника,
- пословник о свом раду,
- одлучује и о другим питањима од значаја за рад и пословање утврђених 

статутом предузећа.



Управни одбор доноси одлуке већином чланова управног одбора и за свој 
рад одговоран је органу који га именује.

Члан управног одбора не множе без одобрења органа који га именује:
а) закључити у своје име или за свој или туђи рачун послове који спадају у 

круг дјелатности предузећа,
б) бити директор, члан управног одбора или извршног одбора директора у 

другом предузећу или друштву који врпш исту или сличну дјелатност као 
предузеће.

У случају да члан управног одбора прекрши наведене забране може му се:
а) изрећи престанак радног или уговорног односа,
б) тражити накнада штете,
в) тражити брисање конкурентске дј елатности из судског регистра,
г) тражити уступање предузећу посла закљученог за рачун члана управног 

одбора или извршног одбора, као и члана и радника друштва,
д) тражити уступање предузећу користи која потиче из посла закљученог за 

туђи рачун или цедирање предузећу потраживања која се односе на ту корист,
ђ) укинути накнаду члану управног одбора, а у случају опозива и права на 

накнаду према уговору.

Пословођење
Орган пословођења у предузећу је директор.
Избор директора:
а) избор и разрешење директора у државним предузећима од интереса за 

Републику врши Влада на приједлог управног одбора предузећа,
б) избор и разрешење директора у државним предузећима од локалног 

интереса, изузев зависних предузећа врши скупштина општине на чијој територ- 
ији је сједиште предузећа на приједлог управног одбора предузећа,

в) избор и разрешење директора у зависним предузећима врши управни 
одбор матичног предузећа на приједлог управног одбора зависног предузећа.

Са директором предузећа управни одбор у име оснивача закључује уговор о 
међусобним правима и обавезама.

Доминација интереса државног предузећа
Сваки правни посао члана управног и извршног одбора са предузећем, а у 

коме је његов интерес у сукобу са интересом предузећа, мора бити подвргнут 
поетходном одобрењу управног одбора. Овакав приступ примјењује се и на 
правни посао у којем посгоји директна или индиректна заинтересованост члана 
управног или извршног одбора, као и на правни посао између друштва и 
предузећа, гдје је члан управног или извршног одбора власник или члан неог- 
раничено одговоран. Заинтересовани члан управног или извршног одбора не 
може узети учешће у гласању.

У државном предузећу не могу радити радницн који су:



- оснивачи друштва капитала са неограниченом солидарном одговорношћу 
чланова,

- оснивачи друштва капитала са ограниченом одговорности, а при том су 
оснивачи са већинским капиталом,

- власници већинског дијела акција у акционарском друштву, а при томе су од 
стране друштва повремено или трајно овлаштени да заступају друштво у 
пословању.

Законом о државним предузећима Републике Српске је предвиђена 
могућност давања у закуп предузећа и дијелова предузећа зависно од оцјене 
оснивача, а одлуку о давању предузећа у закуп доноси оснивач, зависно од тог о 
каквој категорији и врсти предузећа се ради.

Закон предвиђа и могућност трансформације државног предузећа у акцио- 
нарско друштво, или друиггво са ограниченом одговорношћу у складу са посеб- 
ним законом о приватизацији.

Законом је предвиђена могућност оснивања предузећа која обављају 
привредну дјелатност од јавног интереса, утврђеног посебним законом или на 
основу закона, одлуком огадтине или Републике.

ПРАВНО-ТЕНИЧКИ АСПЕКТИ ЗАКОНА

Са правно-техничког аспекта гледано Закон о државним предузећима у 
Републици Српској може се упутити читав низ мање или више озбиљних приго- 
вора. Ти приговори тичу се основног постулата сваког законског прописа да 
треба бити јасан и прецизан како би се могао што ефикасније примјењивати. 
Очекивати је да ће у том погледу због обиља недоречености и несист- 
ематичносги бити одређених проблема. Али ако пођемо од претпоставке да је 
бољи икакав закон него анархија у овој области онда би он у том случају могао 
оправдати сврху свога постојања.

ЗАКЉУЧАК

Ступањем на снагу Закона о државним предузећима Република Српска 
добила је пропис којим се регулише статус државних прдузећа. Законом врши се 
издвајање и посебно регулисање једног типа предузећа у односу на друге типове. 
Основни разлог таквом приступу регулисању била је намјера законодавца да 
посебно нагласи значај државних предузећа з. привредни систем државе с 
обзиром на вриједност њихове имовине, те да појача контролу пословања таквих 
предузећа како би се спријечило отуђивање државне имовине. Мишљења смо, да 
се концепцијом Закона о државним предузећима одређује и концепт и метод 
будуће приватизације гаквих предузећа.

Ако би се критички сагледао и оцијенио правни аспект оваквог приступа 
рјешавању статуса државних предузећа, онда се може тврдити да би се у том



погледу могао усвојити рационалнији приступ који подразумјева цјеловито рег- 
улисање статуса свих предузећа, без обзира на својински основ на коме почивају - 
дакле један закон. Нерационално је да се о истој законској материји доноси више 
прописа у којима би се неке општеважеће одредбе као што су на примјер оне о 
фирми, дјелатности и сједишту морале непотребно понављати.

Из таквих констатација произилази да је ваљало имати озбиљнији приступ и 
темељније стручне припреме у доношењу оваквог прописа. Међутим, муке 
стварања и осмишљавања Закона могле су се избјећи тако да се прихвати кон- 
цепт и садржај Приједлога закона о предузећима СР Југославије. Ово тим прије 
јер се ради о цјеловитом законском тексгу које је озбиљно и релативно дуго 
припреман од стране наших најпознатијих правних експерата, при чему су 
коришени садржаји познатијих инсгитута права трговачких друпгтава земаља 
развијеног свијета, чиме ће будући Закон бити складна синтеза најбољих 
рјешења из упоредног законодавства.

Не мислимо да би савезни Закон требало у потпуности компиловати, јер то 
уосталом није ни могуће због различитости својинских типова, већ умјесто одре- 
даба о друштвеним предузећима треба убацити одредбе о државним 
предузећима па и са оним специфичносгима које доноси Закон о државним 
предузећима Републике Српске. На тај начин не би се толико драсгично одсгу- 
пило од идеје о хармонизацији прописа која не значи само пут држано-правне 
повезаности већ значи и олакшавање пословања привредних субјеката.



Проф. др Милан Миљевић,
декан Факултета друштвенихнаука "Н.Тесла", Книн 
Проф. др Никола Чубра,
Универзитет у Београду

СТАТУС ПРЕДУЗЕЋА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У 
РЕПУБЈШЦИ СРПСКА КРАЈИНА

УСТАНО-ПРАВНА ПОЛАЗИШТА

Теорија устава и усгавна теорија, бит уставности и пракса правне државе, 
одређују еконономско уређење као основу организовања и пословања 
предузећа, права, обавеза и одговорност власника односно оснивача, престанак 
предузећа, као и статус осгалих привредних субјеката.

Из економског уређења Републике Срлске Крајине произилази статус 
предузећа у државној својини који отвара и битне и актуелне дилеме. Уставом 
Републике Српске Крајине утврђено је да се економско уређење заснива: на 
зајамченом праву својине; на слободном привређивањиу, свим облицима својине 
на јединственом тржишту робе, рада и капитала; на самосталности предузећа и 
свих других облика организовања; на управљању и присвајању по основу својине 
и рада као и на праву запослених и праву других рађања на социјалну сигурност. 
Привредне и друге цјелатности обављају се слободно и под једнаким условима. 
Законом о предузећима од 28. X. 1993. године утврђено је да се предузећа, као 
правно лице које обавља дјелатност у циљу стицања добити и кога каратактериз- 
ира одвојеност својике од рада, може оснивати у државној, приватној и мјешови- 
тој својини. Значи, Закон је извршио редукцију Устава искључујући друштвену 
својину и тиме доводећи у питање суштинска одређења економског уређења -



зајамченост права својине као и равноправност свих облика својине. Такав 
редукционизам, који је присутан не само у овом сегменту живота, указује да 
Устав Републике Српске Крајине није јемство слободе као и да је разликовање 
између Устава и другог, обичног закона само себи сврха. Устав Републике 
Српске Крајине у сфери економског уређења нема за циљ ограничење свеко- 
лике државне власти, посебно државне управе, зарад очувања неприкосновене 
сфере слободе.

Неограниченост врховне државне власти доћи ће до пуног изражаја у 
утврђивању статуса државног предузећа. Та неограниченост ће посебно доћи до 
изражаја у дјелатности законодавне власти која ће претходно, без адекватних, 
научних, стручних и политичких анализа једним чином претворити друштвену 
својину у државну, а предузећа у друштвеној својини крстити у предузећа у 
државној својини која послују као предузећа у којима је сав капитал државна 
својина. Држава преко својих органа оснива и осигурава средства за пословање 
државних предузећа која могу обављати једну или више дјелатности уколико 
испуњавају прописане услове за обављање сваке од тих дјелатности. Значи, 
органи државне власти - органи државне управе - прописују услове за обављање 
дјелатности, утврђују да ли су услови испуњени и осигуравају средства за 
пословање тих предузећа без претходно прецизно разрађеног система 
скупшинске контроле, односно система јавне контроле. Да ли се тада може 
говорити о самосталности предузећа и свих других облика организовања? Да би 
слика била потпуна нужно је додати егзактне показатеље који указују на одсус- 
тво правне државе чије су непосредне посљедице: дјеловање система анархије и 
безакоња као и појављивање, у већем или мањем обиму, милитаризма, односно о 
покушајима (да ли је само ријеч о покушајима?) милитаристичке организације 
заједнице. Негирање правне државе у економској сфери непосредно у пракси 
значи стимулацију ратног профитерства и добитништва. А, анархија се већ сада 
почиње да трансформише у диктатуру (појединачну или групно-партијску). Тиме 
се негира социјални садржај привреде, једнакости и правне сигурности.

ДРЖАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Држава преко својих органа, према Закону о предузећима, оснива н осиг- 
урава средства за пословање државних предузећа која се оснивају и послују као: 
предузећа од значаја за Републику, предузећа од значаја за српску област, која су 
каснијим измјенама и допунама Закона, фомално укинута а формирана, односно 
преименована у предузећа од општинског значаја. Предузећа од значаја за 
Републику оснивају се и послују као предузећа за вршење одређене дјлатности од 
посебног интереса за Републику и њих оснива Влада. Влада је та која именује 
чланове управног одбора на тај начин да пет чланова предлаже надлежно мини- 
старство овисно од дјелатности предузећа. Чланови управних одбора које 
предлаже надлежно министарсство су функционери или радници министарстава



или државних институција везаних уз дјелатност предузећа. А по правилу од сва- 
ког министарства или државне институције предлаже се по један члан. По једног 
члана управног одбора предлаже Извршни савјет скупштине општине, према 
мјесту сједишта предузећа, док запослени у предузећу предлажу једног члана 
преко организације синдиката, односно, уколико не постоји организација 
синдиката, радници то чине непосредним изјашњавањем. Приједлог чланова 
управног одбора треба да буде усаглашен између Извршног савјета скупштине 
општине и надлежног министарства, а уколико не дође до усаглашавања као 
коначан приједлог усваја се приједлог министарства. Сва остала предузећа су 
предузећа од општинског значаја, која се оснивају одлуком Извршног савјета 
Скупштине општине, чији управни одбори имају пет чланова. Три члана 
управног одбора предузећа од општинског значаја предлаже Извршни савјет 
Скупштине општине према мјесту сједишта предузећа, а по једног члана 
надлежно министарство овисно о дјелатности предузећа и запослени у предузећу 
преко организације синдиката, односно, уколико не постоји организација 
синдиката, радници непосредним изјашњавањем. Приједлог чланова управног 
одбора треба да буде усаглашен између Извршног савјета Скушптине општине и 
надлежног министарства, а уколико не дође до сагласности као коначан пријед- 
лог усваја се приједлог Извршног савјета Скупштине општине.

Оваква статусна ријешења отварају сљедећа питања: по ком критеријуму су 
рангирана предузећа?, шта чини основу тих критеријума? Анализа праксе и 
резултати до којих смо дошли указују да је оваква пракса неодржива, да она 
ствара не само организациону збрку и пометњу већ истовремено и представаља 
озбиљну кочницу изградњи конзистентног привредног и економског система 
како у организационом тако и у функционалном смислу ријечи. Ово тим прије 
ако се има у виду и утицај странака на избор чланова управних одбора предузећа. 
Пракса указује да струку замјењује партијска припадносг без обзира да ли се 
ради о територијалном или функционалном управног систему. Па су партијске 
одлуке битније од прописаних норми и закона привредног пословања. Замјеном 
струке лаицизмом доводи се у питање остваривање функција управних одбора, 
суштинских функција управљања у истом предузећу или истих предузећа у једној 
привредној грани. Управни одбор државног предузећа, према Закону, бира и 
разрјешава директора и даје му упутства за рад, доноси планове и програме рада 
и пословања предузећа, доноси правила предузећа и друге акте, одлучује о 
расподјели добити, куповини акција, односно удјелу других предузећа, покрићу 
губитака као и обављање других послова у складу са законом и правилима.

Партијска припадност и лојалност у битном опредјељују институцију јавног 
конкурса преко које управни одбор бира директора предузећа. А, из тога онда 
произлазе и начини остваривања функција директора предузећа као пословод- 
ног органа да: организира и руководи процесом рада и пословања, одговара за 
законитост рада предузећа, извршава одлуке управног одбора као и друге 
послове и задаке који произлазе из правила предузећа.



Посебно критичко преиспитивање представља одредба Закона по којој 
"запослени у предузећима у државној својини не могу бити власници предузећа у 
приватној или мјешовитој својини." Уколико се и могу пронаћи аргументи зашто 
запослени не могу бити власници предузећа у приватној својини чини се да се 
исти такви аргументи не могу пронаћи да запослени у предузећима у државној 
својини не могу бити власници мјешовитих предузећа. Постојање сличне одредбе 
имало би смисла уколико би запослење у предузећима у државној својини 
значило, а посебно се то односи на директоре и чланове управног одбора, зам- 
рзавање њихове партијске активносги. Објективна ситуација налаже раздвајање 
функционалног од асоцијативног система управљања. Ово посебно и због тога 
што Закон дозвољава могућност да јавна и државна предузећа могу вршити 
трансформацију својине и организовати се у одговарајућа друштва под условима 
и по поступку утпрђеном посебним законом. Тиме питање "ограничавајућег 
устава" долази на дневни ред као и независни судови који су, по Хамилтону, "гру- 
добран ограничавајућег устава против узурпације законодавне власги", а ми 
ћемо додати и против узурпације групно-партијске власги у државно-функциона- 
лним системима управљања и њиховим друштвима.

ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ МЕЊАЉА СТАТУСА 
П РЕДУЗЕЋ А У РЕПУБЛИЦИ СРПСКА КРАЈИНА

Организациону структуру привреде Републике Српске Крајине чини око 400 
предузећа у државној својини и близу 4.000 субјеката приватног сектора. 
Бројчани однос не одражава праву слику државног и приватног сектора јер се 
процењује да је, још увек, у државном власништву (које је настало трансфор- 
мацијом друштвеног) око 70% привредног потенцијала. Приватни сектор, 
углавном обухвата услужне дјелатности и трговину. Значајнија предузећа по 
гранама и областима у Републици Српској Крајини су у индустрији, пољо- 
привреди, шумарству, грађевинсрству, саобраћају, трговини, угостите.љству и 
туризму. У индустрији значајније место заузима прерада метала 23 капацитета, 
текстилној индустрији 22 и већи број капацитета дрвно-прерађивачке индустрије. 
У пољопривреди је регистровано 31 државно предузеће, а у трговини 26. Поред 
државних предузећа у организовању производње, посебно пољопривредне, 
значајну улогу има и задругарство. Код разматрања и оцене потребе и 
могућности мењања статуса предузећа у Републици Српска Крајина треба имати 
у виду следеће моменте:

- да је она држава у настајању (има властиту територију, становништво и 
изабрану државну власт и организовану њену инфраструктуру). Једини 
недостајући елемент државносги је међунардно правно признавање,

- што је већи део привреде на територији ове републике, неразвијен услед 
политике коју је имала бивша власг Хрватске на просторима са претежно 
српским становништвом,



- последице рата - рзтпење и оштећење привредних објаката и објеката 
инфраструктуре, вишегодишње мобилизације радноспособног становништва за 
одбрану и прекидање најважнијих пословних веза значајан су утицајни фактор 
код утврђивања организације предузећа,

- да су на простору Републике Српска Крајина развијани мање профит- 
абилни погони који су били у погледу маркетинга, истраживања и развоја, 
припреме производње, комерцијализације а, често, и расподеле пословних резул- 
тата зависни од матичних предузећа у Загребу, Карловцу, Осијеку, Сиску и 
другим већим индустријским центрима Хрватске. После разбијања Југославије 
највећи број њих је остао обезглављен, што предпоставља њихово преструк- 
туирање,

- да је на територији Републике Српска Крајина сецесијом Хрватске и разби- 
јањем Југославије, настало, доста нових - мањих општина у чијој су ингеренцији 
државна предузећа на њиховој територији а да оне нису оспособљене да то 
ефикасно извршавају, и

- да треба учинити велике напоре, како би постојећа привредно-системска 
решења попримила облик савремено организованог привредног система засно- 
ваног на економским законитостима и предузетништву.

У вези са привредно-системским решењима било би потребно предузети 
следеће две гране активности:

- Прва краткорочна чија би суштина била у одређеним изменама и допунама 
посгојеће регулативе како би се обезбедило ефикасније функционисање пре 
свега државних предузећа. Наиме, у Закону о предузећима Републике Српска 
Крајина има доста недоречености што може бити узрок бројних субјективних 
тумачења а и спорова. Допуном овога закона би требало утврдити све организа- 
ционе облике предузећа, обезбедити пуну правну сигурност власника, као и 
уређеност односа у процесу рада и пословања.

Закон о предузећима у Републици Српска Крајина, аналогно предлогу овога 
закона у СРЈ, би требало максимално базирати на принципима тржишне 
привреде и гарантовању равноправности свих облика својине, у оквиру ових 
измена и допуна Закона о предузећу требало би уградити и решења за прелазни 
период - ванредно или ратно стање. Оно би имало за циљ да смањи обим

разних облика сиве економије и ратног профитерства.
- Друга дугорочна група активности се односи на потребу изградње цјелови- 

тога савремено организованог привредног система, последећим сегментима:
а) модел својинске трансформације, преструктуирања предузећа и стварање 

осгалих услова за развој новога механизма тржишног привређивања,
б) конципирање фискалног сисгема (јавни приходи и расходи, државни 

буџет, фондови социјалног осигурања и др.) по принципу опорезивања радних и 
нерадних доходака, пореске снаге обвезника и финансирању државних и 
друштвених потреба у складу са објективним могућдосгима, и



ц) изградњу монетарно-кредитног и банкарског система, као и система екон- 
омских односа са иностранством (извоз и увоз роба и услуга, девизни систем, увоз 
капитала. трансфер технологије, царине и др.) у складу са захтевима савремено 
организоване привреде.

Када се ради о потреби и могућности мењања статуса предузећа у Републици 
Српска Крајина од посебног је интереса својинска трансформација и преструк- 
туирање предузећа. То су два међусобно условљена процеса, који у принципу, 
треба да се одвијају паралелно.

Својинска трансформација, која најчешће подразумева приватизацију 
предузећа у државној (друштвеној) својинн у предузећа са приватном односно 
мешовитом својином, данас у свим земљама бившег социјализма није спорна, као 
ни цјелокупни процес транзиције^ њихових привреда. Дилеме које у вези са тим 
посгоји односи се на структуру, начин и временску димензију трансформације. 
По нашем мишљењу овај закључак се односи и на Републику Српску Крајину.

Пре законског уређења својинске трансформације потребно је одговорити 
на велики број питања, међу којима су најважнија: шта се постиже трансфор- 
мацијом; да ли ићи на брзу или на спору трансформацију; да ли овај процес осг- 
варити као обавезан или добровољан; да ли трансформацију повезивати са 
извршењем обавеза државе према становнипггву и према иностранству; да ли 
ићи на продају или поклон акција; по којој' вредности трансформирати државни 
капитал; коме припада капитал од продаја акција и др.“̂  Бројна су искуства која 
могу олакшати одговоре на ова питања. Када се ради о својинској трансфор- 
мацији у Републици Српска Крајина, поред напред наведених питања, треба 
посгавити и питање, да ли прећи трансформацији у условима нерешеног 
политичког сгатуса и могућносги да се Република Српска Крајина нађе у ратном 
стању. Могуће решење је да се на основу искусгва трансформације у другим зем- 
љама бившег социјалистичког блока изаберу властита решења и да се благовре- 
мено изврше све припреме укључујући и доношења закона о трансформацији. 
Процес трансформацијне би требало отпочети и динамички га програмирати у 
мери коју дозвол>авају објективне околности.

У фази припреме трансформације требало би и одредити државна предузећа 
чији би се садашњи статус мењао (трансформирао у приватни или мјешовити 1 2

1. Тај процес Д. Марсенић дефинише на следећи начин "Транзиција се данас поистовећује са 
преласком са планских на тржишни образац привређивања. Пошто тржиште не може 
бити без приватне својине, то се транзиција јавља и као прелазак са унифициране 
власничке структуре (у којој доминира државна, односно, код нас недефинисана 
друштвена својина) на власничку структуру у којој доминира приватна својина, уз мању 
или већу заступљеност, у њој и државне својиие", Временски хоризонти транзиције, Часо- 
пис Акционарство, "Финекс" и Факултет за менанџемт "Браћа Карић" - Београд, 1/95, 
стр.6.

2. Б. Катић, Тезе за прилаз активностима за оживљавање привредне активности и уређење 
привредног система у Републици Српска Крајина, прилог у оквиру пројекта "Привредни и 
просторни развој Републике Српска Крајина", 1994. година.



облик својине). Овлаштења за одлучивање о мењању статуса државних 
предузећа требала би дати влади или Скупштини Републике Српска Крајина а не 
и општинама. Паралелно са регулисањем власничке трансформације потребно 
је уредити и страна улагања у домаћа предузећа у Републици Српска Крајина. То 
подразумјева да се утврде облици улагања и обезбеди заштита права страних 
лица.

Нови Закон о предузећима Републике Српска Крајина по свим битним еле- 
ментима (оснивања. организовања и повезивања предузећа) може се ослонити 
на постојећи предлог одговарајућег закона Савезне Републике Југославије; сем 
цјела о организационим облицима који се односи на друштвена предузећа. 
Наиме, с обзиром да су сва друштвена предузећа у Републици Српска Крајина 
трансформисана у државна оправдано се поставља питање колико уогапте има 
смисла их поново враћати на неки облик друштвене својине. То је свакако 
питање које заслужује одговор од надлежних органа Републике Српска Крајина.

Паралелно са припремом закона о предузећу Републике СрпскаКрајина тре- 
бало би припремити и закон о задругама, којим би се прописали ближи услови 
оснивања појединих врста задруга (земљорадничких, занатских, омладинских и 
др.), права и овавезе задругара, начин управљања, исказивања пословних резул- 
тата и др.

Посебан осврт који је извршен у овоме прилогу на власничку трансфор- 
мацију и преструктуирање предузећа не значи да су мање важне и друге прет- 
поставке ефикасног функционисања и развоја привреде (као што је развојна и 
макроекономска политика, менанџмент и дру.) већ да су се његови аутори насто- 
јали прилагодити теми коју су предложили организатори сусрета "мешовита 
привреда".



Др Мирослав Пауновић, 
адвокат у Београду

НАПОМЕНЕ О НЕКИМ ПОСТАВКАМА РЕЖИМА 
СТРАНИХ УЛАГАЊА

У  в о д

Историја страних улагања у Југославију после Другог светског рата почиње 
1967. Изменама и допунама тадашњег Закона о средствима радних организација 
уведена је могућност за страна улагања уговорног облика (улагање у домаће 
предузеће за заједничко пословање уз заједнички ризик, без "власничких" права 
према домаћем предузећу). Све до краја 1988. ово је био и једини дозвољени вид 
страних инвестиција; усвајањем Амандмана XV на Устав СФРЈ и доношењем 
Закона о страним улагањима и Закона о предузећима створена је могућност за 
разноврсније облике директних инвестиција из иностранства - овим је наш 
правни режим у области страних инвестиција приближен светским стандардима, 
неатрактиван модел замењен је решењима познатим у пракси других земаља, а 
престали су коначно покушаји да се на односе са сгранцима примењују 
"особености" из домаћег арсенала.

У процесу усклађивања закона са Уставом СР Југославије из 1992. донет је 
нови Закон о страним улагањима (Сл. лист СРЈ 79/94 од 28. октобра 1994). После 
коренитих захвата у режиму страних улагања извршених на основу уставних 
промена из 1988, ово, шесто по реду законодавно регулисање, било је нова шанса 
да се исправе пропусти и недограђености у овој материји. Била је то прилика да 
се искуства из скоро шест година примене новог режима уграде у новелирани 
Закон, да се новим прописом отклоне недостаци претходних решења и створи, са



становишта правне регулативе, максимално повољна клима за прилив страног 
капитала. Међутим, нови Закон не одступа значајније од претходног из 1988 - не 
само да су задржана основна определења, већ се, готово дословце, пошло од пос- 
тојећег текста; мање измене и допуне су такве да је, са гледипгга правне технике 
ионако проблематичан, текст још више упропашћен. Има, истина ретких, 
мишљења да је начињена боља систематизација одредби, да су јасније 
дефинисани неки појмови и да је изражен либералнији став према страним ула- 
гањима. Но, већ површно читање текста показује да ово није тачно, да 
"поправни" испит није искоришћен како ваља - поновљене су неке од већ 
познатих грешака, иако је на њих, у пракси и стручној јавности, јасно указано. 
Чак би се могло рећи да се тврдоглаво инсистирало на ранијим, критикованим 
решењима. Закон је, заправо, направио корак назад у том погледу у односу на 
решења из Закона од 1988. Што је најгоре, неким решењима нови Закон је 
девалвирао оно што је већ могло да се сматра "тековином" претходног режима 
страних улагања, што је давало одређену правну сигурност улагачима и што је 
само требало даље подржавати и развијати.

Југословенски режим директних страних улагања у основи није рестрикти- 
ван, либералнији је од система многих земаља са којима, из разних разлога, 
можемо или треба да се упоређујемо, али га у доброј мери квари незналачка 
законодавна разрада. Садашње законско регулисање материје је на недозвољено 
ниском ступњу разумевања проблематике. Олако су у Закон унета нека решења, 
а да није сагледан њихов прави смисао или домашај са гледишта правне сиг- 
урности и очувања повољне инвесгиционе климе.

Ваљало би испитати колико је Закон о сграним улагањима подстицајан за 
наше, а посебно за стране, улагаче, каква је концепција закона у погледу начина 
регулисања и обухвата материје (каква је "дисперзија" извора, да ли је рег- 
улисање целовито, колико се улази у детаље односа, да ли прописи уређују само 
оно што је са становишта интереса земље нужно прописати, да ли се ограничава 
аутономија воље странака у уобличавању пословних односа), каква је правна 
техника тих прописа (да ли је материја конзистентно уређена, има ли 
недоречених и контрадикторних решења, да ли су норме разумљиве, какву тер- 
минологију прописи користе), да ли су органима управе који учествују у одо- 
бравању инвестиционих аранжмана постављена довољно јасна упутства за 
посгупање у одређеним ситуацијама, каква је правна природа њихове интервен- 
ције односно њихових овлашћења, да ли прописи уважавају основне стандарде 
међународног пословања у овој области и др. У редовима који следе учињен је 
покушај да се, као илустрација основних поставки права страних улагања у нас, 
назначе могући одговори на само нека од набројаних питања.
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Нови Закон о страним улагањима је кратак - има само 40 чланова (од којих 
по броју тачно половина уређује питања одобравања страних улагања и садржи 
казнене и прелазне одредбе). Ово, на жалост, не значи да је Закон као правни акт 
довољно конзистентан - пре се може рећи да је фрагментаран и недоречен. Број 
чланова, исто тако, није доказ да је доследно спроведено определење да се режим 
страних улагања што више либерализује и да се регулисање препусти самим 
учесницима инвестиционих аранжмана.

Целокупна материја страних улагања није уређена једним прописом. Поред 
"матичног" Закона о страним улагањима, на област директних инвестиција 
односи се још читав низ закона, савезних и републичких, као и више подзакон- 
ских аката. Истина, није се ни могло постићи да се целокупна регулатива сажме у 
једном закону, јер у одређеној мери мора доћи до нримене правила која уређују и
оншта питања или специфична, ужа подручја.^ Оно пгго квари слику целине 
оваквог разуђеног система је то што он није транспарентан, што има решења 
међусобно опречних, што се прописи недопуњавају већ противрече један другом. 
Нека важна питања права страних улагања остављена су за накнадно уређивање 
подазконским актима.^ Не само да оваква питања не би могла бити предмет 
аката нижег ранга од закона, већ би добра правна техника и начело правне сиг- 
урности захтевали да се не остављају за касније регулисање. Доношење ових 
аката мање је под конторлом стручне јавности. њихова правна техника је. по 
правилу лошија, у њима се могу поткрасти и веће грешке и недоследности. 
Поред тога, у надлежност република пренето је уређивање питања из области 
које спадају у искључив делокруг савезне државе.^ У принципу, свако овакво 
ширење на подзаконске акте или непоштовање делокруга атак је на правну сиг- 
урност.^

Закон се, одређујући предмет свог регулисања, определио да то буде пре 
свега положај страних улагача, а не пословни, инвестициони аранжмани у којима 
се појављује и сграни улог, односно сграни инвеститор. На овај начин, сужен је 1 2 3

1. Материја страних улагања уређена је. директно или посредно (у одредама прописа који 
важе за све случајеве те које се примењују и на стране инвеститоре, на њихове улоге, на 
њихова права и обавезе или на облике у које је уложен и страни капитал), са преко 20 
савезних закона. Овоме треба додати и подзаконске акте федералне државе, као и 
републичке законе и друге прописе.

2. По члану 5 ставови 2 и 3 ЗОСУ странцима је, генералном и штуром одредбом, дозвољено 
да оснивају филијале у Југославији, али је остављено да начин рада страних филијала 
пропише Савезна влада. С обзиром на недореченост законске норме, Владин пропис he, 
поред начина рада, морати да уреди и многа друга питања, укључујући и она која се тичу 
самог оснивања фнлијала.

3. Типичан пример је начин уређивања концесије и финансирања пројекта као посебних 
облика страних улагања - сам ЗОСУ се “одрекао" уређивања ових облика и упутио на 
републичке прописе (члан 9).



садржај Закона. а многа решења су осакаћена, јер не обухватају целину односа, 
већ само један њихов фрагмент. Сигурно је да има елемената режима страних 
улагања који се односе само на сгране учеснике; међутим, свеукупност односа 
може се сагледати, па затим и успешно регулисати, једнно ако се узму у обзир и 
положај домаћег улагача, његов однос са страним инвеститором, а не инвести- 
циони подухват посматран са стране интереса и улоге само једног од учесника. 
Поред тога, Закон мора садржати норме које су специфичне за предузећа и друге 
пословне подухвате у којима учествује страни улагач, сам или са домаћим парт- 
нером - из Закона се мора видети у чему се инвестициони подухвати са страним 
улогом одвајају од општег режима, у чему се састоје особености односа улагача и 
њиховог положаја када капитал, у целини или делимично, потиче из иностраних 
извора.

Закон садржи и одредбе о подстицајима за страна улагања те о гаранцијама 
за страна улагања. Ове одредбе значајан су елеменат режима страних инвес- 
тнција, на које потенцијални улагачи посебно обраћају пажњу. Но, основна 
замерка у односу на ове одредбе је да су у питању декларације, а не правне норме, 
односно да уређују ноторне ствари, које заправо не би ни требало да буду пред- 
мет законског уређивања у пропису који се тиче искључиво страних улагања; ове 
одредбе не садрже никакве особености у односу на општим режим.^

Доста је учињено на хармонизацији појединих аспеката права страних ула- 
гања са европским и светским стандардима. Но, још увек има мањкавости које су 
се поткрале, односно решења на којима се инсистира и поред оправданих кри- 
тика. Тако, на пример, до доношења новог Закона о страним улагањима, страна 
лица нису могла оснивати филијале у Југославији. На ово је било много приго- 
вора, те је учињен покушај да се они отклоне. Но, увођење филијала новим 
Законом изведено је на начин који противречи међународној пракси, а нема ни 
пуно смисла с обзиром на решења која су већ била позната у домаћем режиму
страних улагања.^ 4 5

4. Из праксе је познато да се неки подзаконски акти никада и не донесу, чак ни после 
вишегодишње примене закона, а уобичајена је појава да се касни у њиховој изради - као 
што је случај са подзаконским актом о филијалама страних лица, који није донет ни после 
више месеци важења ЗОСУ.

5. Такве су, на пример, одредбе да страни улагач има право да учествује у управљању 
предузећем односно у добити као и на удео у нето имовини по престанку постојања 
предузећа (члан 11 ЗОСУ) - сва ова права има сваки инвеститор по Закону о предузећима, 
а не само страни улагач. Сличног домашаја је и одредба по којој "предузеће са улогом 
страног лица врши плаћање у пословању са иностранством слободно, у складу са савезним 
законом" (члан 15 став 1 ЗОСУ). Ова би одредба имала смисла као подсећање или "опом- 
ена" да странци морају радити онако како је то прописано за друга предузећа, без страног 
улога, али не и у поглављу под насловом “Подстицаји за страна улагања".



Н е д о ста ц и  у п равн о ј тех н и ц и

Закон о страним улагањима треба (про)тумачити у пракси. Неке његове 
формулације нису јасне, а неке нису ни адекватне. Припремни материјали нису 
доступни, а и кад би постојали, с обзиром на начин доношења Закона, тешко да 
би служили за боље разумевање текста. Због тога (али и без тога), да би се Закон 
применио у пракси, мора се доћи до разумних и разумљивих решења те на тај 
начин законски текст прилагодити сврси.

У одредбама о облицима страних улагања показују се сви недостаци у кон- 
цепту уређивања материје, али и у законодавној техници од којих врви Закон о 
страним улагањима. Закон, судећи по већини одредби, познаје само оснивање 
предузећа (дакле, корпоративни облик - улагање у предузеће, али само приликом 
оснивања) те улагање средстава у предузеће (под којим се подразумева тзв. уго- 
ворно улагање у предузеће по моделу из претходних прописа о страним улагањ- 
има у Југославију - пре Закона о страним улагањима из 1988)7^ С обзиром на 
права која припадају улагачу средстава, разлика између модела уговорног карак- 
тера и модела корпоративне природе је у томе што се у првом случају ради о ула- 
гању у предузеће ради заједничког пословања (а улагач не стиче никаква 
власничкоправна овлашћења над предузећем), док се у другом ради о 
коришћењу облика трговачких друштава који су отворени и за страни капитал и 
у коме улагачи стичу пуна својинскоправна овлашћења сразмерно учешћу свог 
капитала у укупној инвестицији. И у првом моделу улагач има одређена 
овлашћења, али су то права у предузећу, а не и права на предузеће, као у другом 
методу улагања. Закон при том, како је речено, други модел своди само на оснив- 
ање нових предузећа, а занемарује могућност да странац постане улагач у пос- 
тојеће, раније основано предузеће (када, на пример, откупи уделе домаћег лица у 
друштву са ограниченом одговорношћу односно упинте и уплати акције у акцио- 
нарском друштву приликом друге или неке касније емисије или их купи од 
домаћег акционара). На основу ове поделе на оснивање предузећа и улагање 
средстава у предузеће сачињен је цео концепт Закона, сва правно-техничка 
решења, томе је прилагођен језик Закона. Но, управо то што се свако директно 
инвесгирање, и код нас и свуда у свету, и колоквијално и у стручним круговима, у

6. Формално је дозвољено оснивање филијала страних лица које добијају својство правног 
лица и морају да послују по југословенским прописима. Појам филијале није у Закону 
одређен у складу са оним што овај појам обухвата у међународној пракси. Филијала се 
практично своди на солствено предузеће страног правног лица, па Југославија односно 
њени субјекти неће моћи да се користе предностима које овај облик пружа за земљу- 
домаћина. Странци су, међутим, и до сада могли да оснивају своја сопствена предузећа у 
највећем броју привредних области.

7. Пример за ово је формулација члана 5 ЗОСУ, али се мож-е наћи у, практично, сваком 
члану Закона; Закон код сваког решења, у свакој норми упорно понавља да се страно ула- 
гање састоји из ова два облика, па је потребно применити правила тумачења да се одредбе 
прошире и на остале облике које Закон познаје.



прописима и судској пракси, назива улагањем средстава односно капитала 
доводи до основних неспоразума у тумачењу и разумевању Закона, до великих 
резерви страних улагача и до потребе да им се објашњава да законодавац "није 
тако мислио", да се, уместо језичког (најпоузданијег и најлакшег) метода 
тумачења, користе други, мање убедљиви методи за објашњавање одредби 
Закона. Но, чак ни ова помоћна средства не помажу увек да се разјасне 
запетљане ситуације до којих долази када се до крајњих консеквенци спроведе 
изабрани метод. Поред тога, ова подела изоставља и облике које и сам Закон 
познаје- концесију и пројектно финансирање, па је потребно користити врло 
широко тумачење поједнних одредби да би се протегле и на ове облике. ^

Закон о страним улагањима садржи важну гаранцију за страна лица да се 
закони на основу којих су ушли у инвестицију неће мењати на њихову штету. 
Другим речима. сграним лицима гарантује се сталност правног режима који се на 
њих примењује. Ова сгабилност односи се посредно и на домаће улагаче који, 
заједно са сгранцима, учествују у неком од инвестиционих облика који су 
отворени и за странце. Одређена права, установљена уговором и статутом 
односно гарантована самим законима, не могу се умањивати законом односно 
другим прописима. Закон је, поред гаранције, прописао и обавезу предузећа у 
којима посгоји страни улог да изврше промене у организацир и у својим општим 
актима како би их ускладили са његовим одредбама. Ова норма, поред правно- 
техничких мањкавости, има и велики, суштински недостатак - једним потезом 
поништила је гаранцију непромењивости закона по којима је један инвесгициони
подухват са страним улогом закључен.^ Олако играње материјом, посезање у њу 
без праве мере и без сагледавања последица -то је карактерисгика нове законске 
интервенције. Рђаве формулације доводе чак у питање и многе неспорне сгвари: 
у начелу либерални приступ страним улагањима, сгабилност режима улагања.

Једна група проблема која се јавља у тумачењу везана је за језик, јер одредбе 
траже разјашњење због тога што Закон садржи и поједине језички тешко прих- 
ватљиве изразе, док је друга група питања редакцијске природе.^ Чини се да су 
брзина и уопште начин рада имали за последицу неке формулације које је 
потребно протумачити и, што је још горе, којима једноставно није место у
Закону.И) Правна изрека, истина, каже да вишак не шкоди - међутим, овде се не 
ради о вишку, већ о мањку, недостатку правне културе. Неупућени и невични 
читању таквих текстова или неће моћи уопште да разумеју или ће разумети на 
различите начине оно што је законодавац "хтео да каже". То је и први сигуран

8. Можда су најупечатљвији пример за ово одредбе о гаранцијама страним улагачима, јер се 
оне, по језичком смислу, односе само на уговорна улагања, а од власничких улагања само 
на оснивање нових предузећа; концесија и пројектно финансирање и оснивање филијала 
би, да није циљног тумачења, били искључени; чак једном од гаранција - оном за стабил- 
ности правног режима -нису обухваћени ни власнички облици улагања (чланови 11 и 12 
ЗОСУ).



корак ка правној несигурности. Она се повећава, постаје извеснија, када, на 
основу нејасних формулација, почне да се изграђује административна пракса (по 
правилу рестриктивна) оних које у савезној администрацији долазе у додир са 
аранжманима који укључују и стране директне инвестиције.

З а к љ у ч н а  напом ена

Поједина од поменутих питања сигурно се могу сматрати и правно- 
техничким, али, мада наизглед таквог ранга, имају и дубље правно значење и 
озбиљне релеркусије на режим страних инвестиција у нас. Није се смело доз-

9. Члан 7 ранијег Закона о страним улагањима, чије је важење престало са даном ступања на 
снагу новог Закона, садржао је изричиту одредбу по којој се евентуални нови закон о 
страним улагањи.ма не може примењивати на уговорне односе страна из инвестиционог 
подухвата који је настао пре његовог доношења. Овакав став је, као битан елеменат 
инвестиционог режима, уграђен и у нови Закон о страним улагањима, али се знатно рела- 
тивизује захтевом за "прилагсфавање" постојећих уговора јер. практично, нема гаранције 
да се слична одредба, која дерогира члан 12 садашњег, новодонетог закона, неће појавити 
у неком наредном закону (као што је он учинио са готово идентичном одредбом претход- 
ног закона). Наравно, нема препреке да улагачи сами ускладе свој аранжман са новим 
прописом, али то би морало да се изведе на основу њихове аутономне одлуке. а никако по 
обавезујућој норми закона.
И у пракси уставних судова дошло се до става који се уклопио у мозаик схватања о гаран- 
цији непромењивости правног режима у коме је закључен инвестициони аранжман са 
страним учешћем. Покренуту иницијативу да се оцени уставност члана 34 а Закона о 
условима и поступку претварања друштвене својине у друге облике својине (јер се сма- 
трало да се наведеним републичким законом није могла прописати обавеза предузећа са 
страним улагањем да ревалоризују вредност продатог друштвеног капитала да се оваква 
обавеза није могла прописати са ретроактивним дејство.м) Уставни суд Југославије је 
својим решењем ИУ број 158/94од 23. новембра 1994. одбио тј. није прихватио - по 
схватању Уставног суда "утврђивање вредности друштвеног капитала који је предмет 
продаје није предмет уговора, већ закона и прописа донесених на основу закона, па се 
изменом закона о утврђивању вредности друштвеног капитала не доводе у питање уго- 
вори о страним улагањима, већ се само мења однос уложеног страног капитала 
предузећа". Ово мишљење подложно је критици, јер је однос учешћа улагача у капиталу 
предузећа врло важан елеменат целог инвестиционог подухвата - за њега су везана важна 
дејства уговора и односа партнера, као што су учешће у управљању предузећем, учешће у 
добити и др. Промена вредности друштвеног капитала може довести до промене односа 
удела коју стране нису желеле тј. имале у виду у моменту закључења уговора. Није, према 
томе, оправдано мишљење да се, мењањем односа учешћа у капиталу (тј. изменом односа 
удела у предузећу), не ут -:че на важне стране односа улагача.

10. На пример, у одредбама Закона којима се дефинише појам страних улагања и дефинишу 
облици у које се улаже (члан 1), код одређивања лица која се могу појавити као улагачи, 
посебно домаћи (члан 2), у одредбама о одобравању страних улагања и уговора (чланови 
21 до 29).

11. Пример за ово може се наћи у одредбама о правима станаца (члан 11), о уговорима 
(чланови 19 и 20) те у казненим одредбама (чланови 31 до 36).



волити да се рђавом законодавном разрадом наруше неки посгулати у основи 
либералног режима страних улагања.

Основна претпосгавка да се инвестициони аранжмани са страним учешћем 
несметано одвијају била би у добрим и темељито разрађеним прописима као 
основном извору права. Техничко уређење страних улагања морало би се заснив- 
ати на присилним прописима који уређују основе те на бројним супсидијарним 
решењима која се у прописима налазе ради попуњавања празнина у уговорима. 
Таква типизирана решења омогућују примену аутономије у уређивању односа 
домаћих и страних улагача и то у оној мери у којој то допушта правни поредак, 
али и попуњавање празнина ако та аутономија не буде до краја искоришћена или 
не буде искоришћена онако како је потребно да би се аранжман могао несметано 
одвијати. Тиме се постиже оптимум заиггите интереса оних који као улагачи 
учествују у инвестицијама, али у границама које се аутономном уређењу односа 
поставл>ају у интересу правне сигурности. Прописи у нас далеко су од тога да 
задовоље овај стандард правног уређења материје, а других извора па ни супсид- 
ијарних решења у прописима за сада нема, те излаз треба тражити у уговорима 
које улагачи склапају.



Др Драгсш Радоњић,
професор ПравноГ факултета у ПодГорици

УПРАВЉАЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА И НОВИ 
ЗАКОН О ПРЕДУЗЕЋИМА

1. Нова својинска структура је основа новог система управљања. Отуда, 
својинска трансформација друштвених предузећа у власнички тип предузећа 
води измјени система управљања, у чијој је основи управљање по основу својине 
а не по основу рада. Тај управљачки сегмент својинске трансформације манифес- 
тује се новом структуром органа предузећа, чији је положај, састав и међусобни 
однос уређен по основу два кључна принципа - управљања по основу својине и 
управљања на професионалној основи. У зависности од изабраног организа- 
ционог облика друштва капитала (акционарског друиггва или друштва са 
ограниченом одговорношћу) у процесу својинске трансформације, питања 
везана за положај и рад ових органа уређена су Законом о предузећима,^ који 
нема потпунију регулативу о овим питањима, или се, пак, уређују, у датим закон- 
ским оквирима, на аутономној основи (уговором о оснивању и статутом 
друштва).

И у концепту републичког Закона о својинској и управљачкој трансфор- 
мацији,^ а нарочито у пракси, управљачка трансформација је остала у сјенци 
својинске трансформације предузећа, дијелом што је ова друга укључује, а 
дијелом што је основана на идеолошком концепту који нема довољно мотива- 
ционих импулса, и који одлаже или заобилази приватизацију. Модели чисте 
управљачке трансформације дати у овом Закону су малобројни, неразрађени и 1 2

1. "Сл.лист СФРЈ“, бр. 77/88, 40/89, 46/90 и 61/90
2. " Сл.лист РЦГ", бр. 2/92 и 27/94.



углавном условљени својинском трансформацијом.^ Њихова примјена у пракси 
је ријетка, и у већој мјери је резултат иницијативе одређених државних органа 
него самосталног избора привредних субјеката.

Чиста управљачка трансформација, која се регулише у оквиру посебних 
модела (преузимања управљања, размјене акција или удјела, конверзије 
потраживања у трајни улог, разни облици корпоративизације), ограниченог је 
домета. Она има карактер прелазног и привременог рјешења на путу ка својин- 
ској трансформацији, којом је често условљена, и као таква је у функцији 
отварања процеса приватизације. Као идеја, она има своју цјелисходносг у иници- 
јалним етапама приватизације, док у каснијим губи своју рационалност и постаје 
депласирана. Она је пратилац и чинилац поступне, споре приватизације, 
идеолошки засноване на идеји својинског плурализма, и на тој основи коегзис- 
тенцији друштвене и приватне својине.

Предлог новог закона о предузећима доноси нов концепт трансформације 
система упргзљања у друпггвеним предузећима на императивној основи,^ нас- 
тојећи да га учини компатибилним систему управљања у друштвима капитала, тј. 
да органе друштвеног предузећа структуира по исгом моделу и са истовјетном 
расподјелом дјелокруга као и код друштва капитала.^ Овај нови вид чисте 
управљачке трансформације по свом квалитету више је формални и организа- 
циони, него што је суштински и функционални, с обзиром да у њему и даље пос- 
тоји невласничка скупштина. Управљање у друштвеном предузећу, и поред 
принципа компатибилности органа с органима друштва капитала, и даље је зас- 
новано на раду запослених, уз могућносг преузимања управљања од стране 
органа којег именује надлежна влада када се управљање по основу рада покаже 
крајње неефикасно.^ Иако у основи овог концепта лежи идеја о управљању 
друштвеним предузећем на професионалној основи, Предлог новог закона о 
предузећима, умјесто раније предложеног обавезног избора једне трећине
чланова управног и надзорног одбора из реда стручњака изван предузећа,^ сада 
тај избор чини факултативним,^ одступајући тиме од свог полазног концепта.

Чини нам се, прогласити друштвено предузеће које нема власника, за 
друштво капитала,^ које се не да замислити без власника, да је равно произво-

3. Члан 35, 39, 40, 46 и 49. Закона о својинској и управљачкој трансформацији РЦГ (у даљем 
тексту: Закон о трансформацији РЦГ

4. Предлог Закона о предузећима који је утврдила Завезна вдада на сједници од 16. феб. 
1995. године (у даљем тексту: Предлог ЗОП-а)

5. Члан 391-400 Предлога ЗОП-а.
6. Члан 60. Предлога ЗОП-а.
7. Члан 398. ст. 3. и члан 401. ст. 2. Предлога Законао предузећима који је утврдила Савезна 

влада на сједници од 4. окт. 1993. године
8. Члан 394. ст. 2 и члан 397. ст. 2. Предлога ЗОП-а
9. Члан 2. ст. 5. Предлога ЗОП-а



љној правној прокламацији да својина нема власника, што је у домену новог екс- 
гтеримента. Чак могућа привредна ефикасност ових предузећа не рјешава 
питање њиховог власника, већ га још више потенцира кроз питање расподјеле, и 
на одређени начин још више замагљује. Јер, не само да се и даље неће знати влас- 
ник предузећа, већ се тада неће знати ни својински карактер тог предузећа. 
Његов атрибут "друштвено" без самоуправних обиљежја управљања није 
одржив, док му институт "преузимања управљања" од стране надлежних влада 
чини ближим атрибут "државно", а већ сада је јасно да ово предузеће не може 
бити право друштво капитала јер се не зна ко је његов власшгк.

2. Управљачка трансформација која резултира из својинске трансформације 
друпггвених предузећа у друштва капитала. у својој формалној и функционалној 
организацији, као и у свом квалитету. одређена је у значајној мјери одредбама 
Закона о предузећима и одредбама Закона о својинској и управљачкој трансфор- 
мацији. Тако, у погледу питања која се односе на положај и функционисање 
органа управљања (скупштине и управног одбора) друштва капитала, важећи 
Закон о предузећима има непотпуну регулативу, која је испод нивоа правних 
стандарда у упоредном праву, а њихово регулисање на аутономној основи (сгату- 
том, пословником) није у интересу правне сигурности акционара, повјерилаца 
друштва и трећих лица.

Постојећу поднормираност у погледу положаја и рада органа управљања, 
прати и недостатак одредби којима се прописују одређена ограничења у 
издавању приоритетних акција, а нарочито акција које дају плурални вотум, чиме 
се још више шири поље правне несигурности. Осим допуштених сврха којима 
треба да служе, с акцијама које дају право на више гласова могу се починити 
многе злоупотребе. На њима се често заснива апсолутизам управних одбора и 
многе неправде, јер ове акције дају могућност да се с релативно малим уплатама 
капитала постигне несразмјерно велики утицај једног малог броја акционара - то 
јесг, "владавина над капиталом без кагаггала". Зато се у погледу издавања ових 
акција уводе одређена ограничења, или се плурални вотум у потпуности 
забрањује, што наше важеће право не познаје. С обзиром да ће рјешења новог 
закона о предузећима која су у интересу правне сигурности, па и она која се 
односе на рад и положај органа управљања, бити у принципу на имиеративној 
основи, то треба очекивати да ће тек са добијањем чврсге нормативне подлоге, и 
управљање друштвима капитала насталим у процесу својинске трансформације 
друштвених предузећа стати на квалитетније и стабилније тло.

Квалитет управљачке трансформације зависи од рационалности власника 
идентификованих у поступку својинске трансформације и способности менаџера 
којима ови повјеравају управљање. Нови власници се идентификују у складу са 
рјешењима Закона о својинској и управљачкој трансформацији, а то су: првен- 
ствено запослени у предузећу које је субјект трансформације и инстнтуционални 
власници одређени Законом (Фонд за развој, Завод за запошљавање, пензијски 
фонд), а евентуално повјериоци предузећа и трећа лица (грађани, улагачи).



Својинска трансформација по својим примарним циљевима није усмјерена на 
изналажење најбољег власника, већ на пуко идентификовање власника по 
одређеним принципима социјалне праведности, економске и друштвене рациона- 
лности. Пракса ће дати одговор на ефикасност трансформисаних предузећа, али 
се већ у оквиру датог концепта могу проблематизовати одређена питања са 
становишта квалитета управљања овим предузећима.

У случају проналажења власника предузећа у самим радницима предузећа, 
односно радницима предузећа као претежним власницима, није испуњена 
основна претпоставка успјешности друштва капитала, то јест, постојање супрот- 
ности између рада и капитала и измјештање власника изван предузећа, или, пак, 
измјештање управљања изван предузећа и када су радници власници предузећа. 
У овој ситуацији биће отежано изналажење границе између власничких, 
управљачких и радних овлашћења (функција). И поред законског ограничења 
акционарства радника на једну трећину друштвеног капитала,^) како већ 
досадашње искуство показује, за догледно вријеме не треба очекивати да ће у 
структури власништва бити постигнута потребна равнотежа интереса уз присус- 
тво спољних акционара, која би омогућила ефикасно урпављање предузећем. 
Рјешење би требало тражити, не на нормативном плану, већ у успостављању и 
развоју тржишта капитала, посредсгвом којег би се вршио промет акција као 
хартија од вриједности, и на тој основи остваривала концентрација капитала и 
квалитативна промјена власника.

Пренос акција на фондове има за циљ да се изврши својинска трансфор- 
мација друштвених предузећа у предузећа са у цјелини познатим власницима и 
настави поступна приватизација. У највећем броју трансформисаних предузећа 
фондови су доминантни акционари, али изостаје њихова активна улога и 
изражени интерес у консгитуисању успјешне функције управљања. Реални 
разлози су у нефункционисању тржишта капитала и недостатку одговарајућег 
едукованог и способног менаџерског кадра. Али, ови разлози су и резултат нор- 
мативног концепта, који консгитуише пасивни и рентијерски положај фондова.

Овакав положај фондова темељи се и на законском рјешењу, које их обаве- 
зује да пренесене акције понуде на продају на тржишту капитала у вриједности 
утврђеној у годишњим плановима продаје акција која не може бити нижа од 20% 
укупне вриједности пренесених акција.^) При оваквом концепту и нераз- 
вијености тржипгга капитала примарни интерес фондова, као привремених влас- 
ника, није у што ефккаснијем управљању трансформисаним предузећима, већ у 
убирању дивиденди и одређеним трансакцијама на тржишту капитала, или, пак, у 
давању предузећа у закуп или уговорном повјеравању вођења послова предузећа * 11

10. Измјеном у члану 20. ст. 3,4, и 5, којом се омогућава запосленима у друштвеном предузећу
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подигао је праг ограничења радничког акционарства на 40%

11. Члан 43a. ст. 1. Закона о трансформацији РЦГ.



трећим лицима.^ Такав положај произилази и потврђује се и у структури и 
врсти акција које се преносе на фондове и споразумно утврђују између транс- 
формисаног предузећа и фондова,^ гдје су у значајној мјери заступљене акције 
без права управљања. Наиме, поред одређених разлика које су постојале на 
почетку, фондови су временом установили и уједначили праксу, да се приликом 
склапања споразума о врсти и структури акција које се преносе на фондове, 
утврђује структура према којој је 60% пренесених акција са правом управљања а 
40% без права управљања.

Очигледно је да ограничења за квалитетно спровођење управљачке транс- 
формације нису само нормативна, и не тичу се искључиво закона и статута, па ни 
новог закона о предузећима. Посебно лимитирајуће дјелује неразвијеност 
тржишта капитала, услед чега је ограничена могућност да се на најбржи и најра- 
ционалнији начин дође до најбољег власника, и да се дође до квалитетних 
инструмената контроле менаџера и заштите интереса власника акција кроз 
тржишну вриједност акција, вриједност предузећа на тржишту и остварену 
добит. Због истакнутих ограничења и модели својинске и управљачке трансфор- 
мације углавном воде до формалних а не и суштинских промјена у управљању 
предузећем.

3. Имајући у виду да је уређење власничких и управљачких функција у 
друиггвима капитала у важећем закону поднормирано, може се оцијенити да су 
понуђена рјешења у Предлогу новог закона о предузећима у погледу управљања 
друштвима капитала значајно унапређујућа. Та рјешења се не своде еамо на разг- 
раничење надлежности органа на линији разграничења власничких функција и 
функција управе, већ и у регулисању бројних питања из домена функционисања 
ових органа, која су, с обзиром на низ постојећих правних празнина у овом дијелу 
материје, захтијевала одговарајућу правну уређеност у интересу правне сиг- 
урносги самих чланова и акционара друштва. Та регулатива је нарочито дошла 
до изражаја у погледу функционисања скупштине, од њеног сазивања до
одлучивања и запггите мањине акционара и чланова друштва.^ Сматрамо да је 
на позитивној основи ријешено и питање остваривања контролне власничке 
функције, преко за то специјализованог надзорног одбора, прихватањем 
обавезности постојања таквог органа у одређеним прописаним случајевима, 
чиме се успоставља и одређена равнотежа међу органима у систему управљања у 
друштвима капитала. Предлог доноси и низ одредби којима уређује питање 
управљања и одговорности, прије свега, кроз утврђивање одговорности чланова 
органа друпггва за причињену штету и незаконите одлуке. 16) 12 13 14 15 16
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Ова рјешења су махом регулисана императивним нормама, од којих се не 
може одступити на аутономној основи, а изузетно диспозитивним нормама које 
се примјењују у одсуству другачијег аутономног регулисања. Имајући у виду 
цјелину рјешења, надамо се да је нађена срећна равнотежа између императивног 
и аутономног, која ће бити у интересу веће правне сигурности акдионара и 
чланова друштва односно повјерилаца и трећих лица, и тиме примјерена нашим 
приликама. Поравнање правних празнина у домену управљања друштвима капи- 
тала на изложени начин, очигледно ће допринијети и консолидацији и квалитету 
рада новоформираних органа у друштвима капитала насталих у поступку својин- 
ске трансформације, што не значи да у пракси неће настати и потреба за 
одређеним, па и значајнијим корекцијама предложених рјешења.

Са становишта управљања од посебног су значаја и рјешења која Предлог 
новог закона о предузећима нуди на плану партиципације запослених у 
управљању предузећем. Партиципација запослених превасходно треба да буде 
ствар економских а не политичких мотива, са циљем да се кроз већу интеграцију 
запослених у предузеће оствари и већа ефикасност рада. Зато и не би било мјеста 
за дилему: партиципација - да или не. Оно што може бити питање и дилема јесте: 
да ли је нађена права равнотежа између интереса рада и капитала односно 
између приватизације и партиципације? Или, питано другачије - да ли је нађена 
права мјера за партиципацију запослених, ако се она предвиђа у најјачим инсти-
туционалним формама и обиму,^ у ситуацији када се концепт приватизације у 
највећој мјери остварује кроз тзв. радничко акционарство?

4. Док су унапређења која Предлог новог закона о предузећима нуди у 
погледу управљања друштвима капитала евидентна, питање је да ли се то може 
рећи за понуђени концепт трансформације система управљања у друштвеном 
предузећу у сисгем управљања који би био аналоган систему управљања у 
друштвима капитала. И законодавац је свјестан да је "ова имитација ипак само 
формална", будући да је ријеч о невласничком облику предузећа које формира 
невласничку скупштину, али остаје нејасно да ли превиђа или преферира утицај 
ових промјена на процес приватизације, који ће, по нашем мишљењу, бити 
реалан, у правцу успоравања овог процеса. Развојна усмјереност Предлога новог 
закона о предузећима може се довести у питање управо на својинском питању, то 
јест, са аспекта приватизације. Јер, та "развојна интервенција" у статусу 
друштвених предузећа кроз систем управљања и расподјеле, не иде у сусрет 
приватизацији, већ коегзистенцији друштвене и приватне својине.

И поред ограде законодавца да ће динамика својинских промјена зависити од 
посебног закона и прилива свјежег капитала, јасно је да понуђене измјене 
система управљања удруштвеним иредузећима, уз најјаче институционалне 
форме партиципације, нису неутралне по процес започете својинске трансфор- 17
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-мације. Ова интервенција је инспирисана ревитализацијом друштвених 
предузећа подизањем њихове конкурентности кроз измјену система управљања 
и расподјеле, и на тај начин директно се уплиће у динамику својинских промјена. 
Надахнута духом реалносги ова "позитивна комуникација са стварношћу" 
очигледно може бити негативна по будућност приватизације, кроз њено успо- 
равање, демотивацију и усмјеравање друштвене кампање у правцу реорганиза- 
ције и реафирмације друштвених предузећа односно друштвене својине. Док је 
важећи Закон иницирао промјене својинске и привредне сгруктуре, Предлог 
новог закона о предузећима умјесто да започете промјене апсолвира, као да нас- 
тоји да овај процес конзервира на достигнутом нивоу, уз постојећу доминацију 
друштвених предузећа односно друштвене својине. Законодавац се није задово- 
љио да правно констатује локалну особеност статуса друштвених предузећа, већ 
и поред позивања на упоредно правна искуства, отишао је даље и креирао нашу 
нову специфичну форму -друштвено предузеће изједначено са друштвом капи- 
тала.

На питање да ли ће се управљачка трансформација на основама Предлога 
новог закона о предузећима оправдати кроз повећану виталност, ефикасност и 
конкурентност друштвених предузећа, или ће се овај експеримент показати као 
нова, многима већ сада очигледна заблуда, може одговорити само пракса, као 
једини коначни и мјеродавни арбитар, али то може бити и најскупљи одговор. У 
међувремену, Предлог новог закона о предузећима оставши заробљен нер- 
ијешеним својинским питањем, односно низом уставних, друштвених и 
политичких претпоставки, није дао очекивани одговор у рјешавању овог питања. 
Напротив, он га је још више отворио, а процесу својинске трансформације 
друштвених предузећа увео конкурентан процес - капитализацију друштвених 
предузећа.

Ако је већ било логично да се уважава тежина капитала (80%) у друштвеним 
предузећима. чини нам се да није било логично да се дира у ова предузећа било 
каквим видом интервенције, ако је приватизација дефинитивно и искрено 
опредјељење овог друштва. Правно признање њиховог постојања било би дово- 
љно респектабилно. Нов експеримент са друштвеним предузећима, чини нам се, 
да има више изгледа на компромитацију него на успјех, игго може шкодити 
примјени осталог и претежног, у основи доброг текста новог закона о 
предузећима.



Богоје Марјановић, 
судија Врховног суда Србије

ПРОМЕНА СТАТУСА ПРЕДУЗЕЋА 
И ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ

Предузеће одговара за своје имовшске обавезе преузете у правном промету 
целокупном имовином. Да ли ће за обавезе предузећа постојати и одговорност 
неких других субјеката, зависи и од облика предузећа. Јер, поједини облици 
предузећа сами по себи подразумевају и одговорносг лица ван предузећа.

Облик предузећа утврђују оснивачи уговором о оснивању предузећа. Самим 
тим оснивачи актом о оснивању опредељују и евентуалну одговорност других 
лица за обавезе предузећа које оснивају. Међутим, право је предузећа као 
правног лица да током свог пословања промени облик утврђен приликом оснив- 
ања. Исто тако, предузеће има право да изврши и одговарајуће статусне промене. 
Значи, о статусним променама и о промени облика предузећа одлучују органи 
управљања предузећа. Те промене могу да се врше под условима утврђеним 
законом.

Према томе, предузеће може да промени свој статус променом облика 
предузећа и статусним променама. Стога и питање какав утицај има промена ста- 
туса предузећа на имовинску одговорност за већ настале обавезе у правном 
промету. Може ли предузеће променом свог статуса да једнострано измени обим 
својих имовинских обавеза и услове за њихово намирење.



I. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

1. Појам статусне промене

Под статусним променама привредног субјекта подразумевају се промене у 
његовом правном положају - статусу.^ Значи, статусне промене представљају 
промене у положају, статусу, посгојећег привредног субјекта. Ове промене су у 
првом реду последица прилагођавања тржишним условима привређивања. У 
том смислу оснивање предузећа не може да се изједначи са сгатусном променом. 
Ово стога што и када привредни субјекат насгаје статусном променом он увек 
настаје од већ постојећих привредних субјеката или њихових делова.^ С друге 
стране, тачно је то да поред стечаја и ликвидације, предузеће може престати и 
статусним променама.^ Међутим, статусне промене треба разликовати од 
престанака предузећа. Јер, статусне промене и када имају за последицу 
пресганак одређеног привредног субјекта, не значе и пресганак његовог персон- 
алног и реалног супстрата.^) Привредна активност се наставља у оквиру новог 
привредног субјекта уз коришћење и средстава којима је располагао субјекат 
који је извршио сгатусну промену, а која је имала за последицу његов пресганак. 
Та средсгва у својој укупности прелазе на нови правни субјекат, односно нове 
правне субјекте. На супрот томе, код стечаја и ликвидације делови средстава, по 
правилу, отуђују се разним субјектима ради сђормирања стечајне, односно ликви- 
дационе масе. Међутим, чињеница да важећи Закон о предузећима, као и Пред- 
лог закона, не предвиђају сгатусну промену која нема за последицу престанак 
најмање једног предузећа. Због тога је тачна консгатација да предузеће престаје 
статусном променом независно од економског континуитета у коришћењу одго- 
варајућих средстава, односно континуитета у привређивању тим средствима.

Статусне промене врши предузеће као правно лице. Делови предузећа нем- 
ају никаквих овлашћења у погледу статусних промена. Због тога се све те ста- 
тусне промене увек одражавају на сам сгатус предузећа које их врши.

2. Врсте статусних промена

Закон о предузећима предвиђа спајање, припајање и поделу предузећа на два 
или више нових предузећа, као статусне промене. Више не постоји статусна 
промена издвајања, као последица новог положаја предузећа које једино 
одлучује о располагању средствима која су обезбеђена приликом оснивања.

Предлог закона у суштини задржава постојеће статусне промене с тим што 
статусну промену припајања предвиђа у оквиру статусне промене спајања. Тако 1 2 3 4

1. Др Владимир Јовановић, Енциклопедија имовинског права, том, 2., страна 592.
2. Др Ивица Јанковец, Привредно право, Београд, 1986., стр. 165.
3. Др Ивица Јанковец, оп.цит., стр. 165.
4. Др Мирко Васиљевић, Предузеће - Правни аспекти, Београд, 1990, стр. 189.



се разликује статусна промена спајања преузимањем (припајање) и спајање 
новим оснивање (спајање). Значи, предвиђа се статусна промена спајање, а у 
оквиру ове спајање преузимањем и спајање оснивањем, као и статусна промена 
поделе предузећа на два или више нових предузећа.

Новина је што је статусна промена спајања условљена одређеним времен- 
ским периодом уписа у судски регистар. Само предузећа која су најмање једну 
годину уписана у судски регистар. могу се спајати.^ То значи да сва предузећа 
која учествују у овој статусној промени, морају да испуњавају овај услов. Не би 
била пуноважна одлука о спајању предузећа које није уписано у судски регистар 
најмање годину дана. Али, ако у овој статусној промени учествује најмање још 
два предузећа која тај услов испуњавају, нема разлога да њихове одлуке не буду 
сматране пуноважним. Правно дејство не би производила само одлука предузећа 
које тај услов не испуњава. С друге стране, и предузећа настала статусном 
променом, као што је подела предузећа и спајање оснивањем, не би могла да буду 
учесници нове статусне промене спајања, пре истека рока од године дана уписа у 
судски регистар. Међутим, како се код статусне промене спајање преузимањем, 
ништа у суштини не мења у статусу предузећа преузимаоца, не би било сметње 
да то предузеће преузима друга предузећа, независно од тога пгго од ранијег 
преузимања није протекао рок од најмање годину дана.

За статусну промену поделе предузећа нема услова да је предузеће уписано у 
судски регистар одређено време. Зато новонастала предузећа могу да врше ову 
статусну промену одмах по упису у судски регистар.

Скупштине предузећа као највиши органи управљања одлучују о статусним 
променама. Јер, уговор о спајању преузимањем, као и уговор о спајању оснив- 
ањем, производи правно дејство кад га потврди скупштина предузећа која учест- 
вују у овој статусној промени, а одлуку о подели предузећа доноси скупштина 
предузећа које врши ову статусну промену.

3. Одговорност за обавезе
а) Статусна промена спајања - Код сгатусне промене спајање преузимањем 

(припајање) имовина преузетих предузећа, укључујући и обавезе, како то Пред- 
лог закона изричито предвиђа, прелази на предузеће преузималаца. Иста је ситу- 
ација и код спајања новим оснивањем. Уписом новооснованог предузећа у 
регистар, имовина предузећа која се спајају, укључујући и обавезе, прелази на 
новоосновано предузеће.

Према томе, на предузеће преузимаоца, односно на новоосновано предузеће 
прелазе све обавезе предузећа која престају да постоје услед ове статусне 
промене. Та јединствена имовина представља гаранцију за намирење 
потраживања поверилаца. Та чињеница може да доведе у неповољнији положај 
одређене повериоце у односу на стање пре статусне промене. Јер, повериоци 5

5. Члан 435. ст. 2. Предлога закона.



појединих предузећа која су услед статусне промене престала да постоје, могли су 
лакше да остваре своја потраживања од тих предузећа. Исто тако, постоји 
могућносг и да намирење потраживања поверилаца предузећа преузимаоца буде 
отежано или онемогућено, због преузимања обавеза припојених предузећа. 
Могућно је и да дође до стечаја предузећа преузимаоца, односно новооснованог 
предузећа код спајања, због великих обавеза предузећа која су престала да пос- 
тоје, а које нису биле сагледане у моменту доношења одлуке о статусној 
промени. Када упис статусне промене буде уписан у судски регистар,евентуална 
заблуда о тим обавезама не би могла да спасе предузећа која су била солвентна. 
Све су то последице ових статусних промена које могу да буду неповољне за поје- 
дине повериоце.

Постојећи Закон о предузећима није уважавао ове интересе повериоца. Они 
немају утицај на статусне промене предузећа. Међутим, Предлог закона 
обезбеђује посебну заиггиту поверилаца. Они имају право да у одређеном року 
захтевају обезбеђење својих потраживања или њихову исплату. Ово право је у 
првом реду значајно за повериоце чија потраживања нису у целини или 
делимично, доспела.

Уводи се институт привременог одвојеног управљања имовином предузећа 
која учествују у овој статусној промени, до намирења поверилаца сваког 
предузећа посебно. Ово решење представља гаранцију повериоцима сваког 
предузећа да неће доћи у неповољнији положај у односу на стање пре спајања. 
Тиме им се пружа одговарајућа заштита. У исто време намеће се и питање да ли 
је то одлагање пуноважности одлука о спајању. Шта ће бити ако се испостави да 
имовина одређеног предузећа није довољна за намирење свих поверилаца и да 
има услова за отварање стечајног поступка.

Гаранцију за одвојено управљање имовином сваког предузећа, те намирења 
поверилаца, дају у писменој форми управе предузећа која учествују у спајању. 
Када се има у виду да одлуку о спајању у суштини доносе скугаптине предузећа, 
онда има места да се закључи' да се наведеном гаранцијом не доводи у питање 
пуноважности одлуке о спајању. Управе предузећа не би могле да мењају одлуке 
скупштина предузећа о статусној промени спајања. То даље значи да би повери- 
оци појединих предузећа која су престала да постоје услед спајања, у недостатку 
средсгава у имовини тих предузећа, могли да се намире из остале имовине 
предузећа преузимаоца, односно новооснованог предузећа. Али, то право би 
могли да остваре тек по укупном намирењу поверилаца тих предузећа. Јер, 
одвојено управљање имовином сваког предузећа, у првом реду представља 
заштиту поверилаца тих предузећа.

Произилази да предузеће преузималац, односно новоосновано предузеће не 
би могли да избегну стечај ако би евентуално укупна имовина била недовољна за 
намирење свих обавеза. Одвојено управљање имовином сваког предузећа само 
би обезбедило да повериоци солвентних предузећа буду у целини намирени, а да



своја потраживања из стечајне масе остварују само повериоци оног или оних 
предузећа, која би отишла у стечај и да није извршено спајање.

Према томе, предузеће које је преузело друга предузећа припајањем и 
предузеће настало спајањем, преузимају све обавезе предузећа која су учесници 
ових статусних промена. Сва имовина ових предузећа служи за намирење повер- 
илаца. Приоритет у намирењу својих потраживања из имовине одређених 
предузећа, поједини повериоци могу да остваре обезбеђивањем одвојеног 
управљања имовином сваког предузећа до потпуног намирења њихових 
потраживања.

б) Статусна промена поделе предузећа - Код ове статусне промене долази до 
поделе имовине на новонастала предузећа. Између њих се врши разграничење 
средсгава, права и обавеза. Међутим, ово разграничење има само дејство између 
ових предузећа. То се не тиче поверилаца. Према њима сва предузећа настала 
поделом, одговарају солидарно. Повериоци, значи, могу да захтевају намирење 
свог потраживања од било ког предузећа независно од тога како су та предузећа 
деобним билансом распоредили поједине обавезе. То ће евентуално да буде само 
основ за осгваривање регресног права.

С обзиром на утврђену солидарну одговорносг свих предузећа насталих 
поделом предузећа које је престало да постоји, нема потребе за обезбеђивање 
посебне гаранције. како је то предвиђено код спајања. Целокупна имовина 
предузећа које пресгаје поделом служи за намирење потраживања поверилаца 
која су настала до момента уписа у судски регистар поделе предузећа.

в) Солидарна одговорност чланова управе и надзорног одбора - Поверио- 
цима, члановима и акционарима одговарају солидарно са предузећем преузимао- 
цем за накнаду штете и чланови управе и надзорног одбора преузетог предузећа 
и предузећа преузимаоца. У питању је штета која је настала услед спајања. 
Разуме се, иста одговорност постоји и у случају спајања новим оснивањем. Значи, 
у питању је пггета која је непосредно проузрокована овом статусном променом. 4

4. Заштита права акционара

Одлуку о сгатусној промени доноси скупштина предузећа или даје саглас- 
носг на уговор о статусној промени. С обзиром на начин одлучивања у 
скупштини, произилази да о сгатусној промени у суштини одлучују акционари и 
чланови који имају већински капитал. Предлогм се утврђује право акционара и 
чланова, који се противе статусној промени, да им предузеће преузималац, 
односно новоосновано предузеће откупи по тржишној цени акције или уделе 
који се не продају на тржишту.

На наведени начин ови акционари и чланови, који предсгављају мањину са 
гледишта поседовања капитала, запггићују се од одлука већине. Они не морају да 
образлажу разлоге свог неслагања. Али, то може да буде основ за стављање ван 
снаге одлуке о сгатусној промени од стране органа који је исту донео.



5. Побијање одлуке о статусној промени

а) Пуноважност одлуке - Уговор о спајању пуноважан је када га потврде 
скупштине предузећа које учествују у спајању преузимањем или у спајању новим 
оснивањем. С друге стране, одлука о подели предузећа пуноважна је када је 
донесе скупштина предузећа.

Међутим. Предлогом се предвиђа да се статусна промена преузимањем 
може извршити и без сагласности предузећа које се преузима. То је случај када 
се 90% основног капитала зависног предузећа налази у својини матичног 
предузећа. Ове одредбе сходно се примењују и код статусне промене спајања 
оснивањем, као и код поделе предузећа. Изузетак је ако акционари и чланови 
зависног друштва, који поседују или лредстављају најмање једну десетину капи- 
тала друштва, захтевају сазивање скуппггине ради доношења одлуке. Међутим, у 
Предлогу нема одговора шта ће бити ако скупштина зависног друштва не донесе 
такву одлуку. Ово свакако због тога што се претпоставља да ће поседовање 
основног капитала од 90% од стране матичног предузећа обезбедити да до тога и 
не дође.

Пуноважна одлука о статусној промени обавезује предузеће које ју је донело. 
Међутим, извршење саме одлуке је такође овлашћење предузећа које је исту 
донело. То би имало за последицу и право тог предузећа да ову одлуку стави ван 
снаге. Не би друга предузећа учесници статусне промене могли да захтевају при- 
нудно извршење ове одлуке. Не би, значи, могло основано да се захтева у суд- 
ском спору да се утврди да је таква одлука пуноважно донета и да обавезује 
одговарајуће предузеће. Разуме се стављање ван снаге ове одлуке може да се 
изврши само до момента уписа статусне промене у судски регистар. Све до тог 
момента предузеће исту може да промени.

б) Право повериоца - Одлуку о статусној промени могу пред судом да поби- 
јају повериоци. Ово у случају ако њихова потраживања по захтеву не буду 
обезбеђена или исплаћена. Ако не добију писмену изјаву управа предузећа да ће 
се са имовином тих предузећа одвојено управљати до намирења њихових 
потраживања, повериоци имају право да поднесу тужбу суду ради поништаја ста- 
тусне промене спајања. У том спору, значи, само се расправља о томе да ли је 
повериоцима дато одговарајуће обезбеђење. Када се утврди да таквог 
обезбеђења нема, онда се поништава ова статусна промена. Међутим, право на 
тужбу не припада повериоцима који у стечају имају право првенства наплате. 
Јер, њихова потраживања су тиме у целини обезбеђена.

Наведено право на побијање одлуке о спајању припада како код спајања 
преузимањем, тако и код спајања новим оснивањем. Али, полазећи од сврхе овог 
права као оптималне заштите поверилаца одређеног предузећа, првенствено 
намирења из имовине тог предузећа, питање је да ли им то право припада и код 
поделе предузећа. Јер, код ове статусне промене целокупна имовина предузећа 
које исту врши, представља гаранцију намирења постојећих потраживања. Сва 
предузећа настала поделом одговарају солидарно свим повериоцима, целокуп-



ном својом имовином. У овом случају нема конкуренције поверилаца других 
предузећа изузев нових поверилаца из пословних односа новооснованих 
предузећа. Али, и да није извршена подела предузећа, били би заснивани нови 
пословни односи а тиме преузимане и нове обавезе. Због тога има основа за 
закључак да ово право не припада повериоцима код поделе предузећа.

б) Право акционара - Акционари и чланови предузећа имају право да поби- 
јају одлуку о спајању под одређеним условима. То су они који се противе спајању 
предузећа било преузимањем или спајању новим оснивањем. Према Предлогу то 
би могла да буде прво у случају ако им предузеће не откупи по тржишној цени 
акције или уделе који се не продају на тржишту. Друго, ако сматрају да однос 
замене њихових акција или удела није одређен у одговарајућој сразмери.

Наиме, код спајања долази до замене акција и удела јер се њихова вредност 
утврђује према укупној имовини после преузимања, односно укупној имовини 
предузећа насталог спајањем новим оснивањем. За правилно утврђивање односа 
између акционара и чланова битна је правилна процена имовина предузећа 
учесника у спајању. Захтев за поништај биће основан ако се у судском поступку 
утврди да акције или удели, који се не продају на тржшпту нису исплаћени по 
тржишној цени, односно ако се утврди да акције и удели нису замењени у одго- 
варајућој сразмери.

Предлогом се утврђује право акционара и чланова на побијање одлуке о спа- 
јању. Из тога би могло да се закључид да ће надлежни суд понипггити одлуку о 
спајању ако утврди постојање наведених услова, неплаћање акција или удела по 
тржишној цени, на захтев поверилаца који се противе спајању, или несразмерну 
замену акција и удела. Јер, и када се прихвати да би суд могао у случају 
неплаћања акција и удела по тржишној цени, да обавеже предузеће преузимаоца 
или новоосновано предузеће да одговарајуће износе плати, суд не би могао да уђе 
у питање укупне замене акција и удела. То је по природи ствари право самог 
предузећа. Због тога ће се суд ограничити на поништај саме одлуке о спајању 
што би требало да обезбеди исплату и адекватну замену акција и удела уколико 
се остаје при опредељењу за овом сгатусном променом. Нема сметњи да ове 
захтеве акционара и чланова предузеће испуни током поступка у складу са 
утврђењем суда што би захтев акционара, односно чланова учинило неосно- 
ваним.

С обзиром на чињеницу да код поделе предузећа на два или више нових 
предузећа право акционара и чланова остаје исто у свим тим предузећима, они не 
би могли основано да побијају одлуку о подели. Дилема би могла да буде у 
погледу права на исплату акција и удела кји се не продају на тржишту. Поједини 
акционари и чланови могли би да траже осгваривање овог права јер се не слажу 
са поделом предузећа. Наиме, тачно је то да њихова права остају иста с тим што 
се остварују у више нових предузећа. Међутим, ови акционари би могли да 
процене да ће привређивање у новим предузећима бити неефикасније чиме се 
доводи у питање вредност њихових акција, односно удела који се не продају на



тржишту. Због тога би могло да се закључи да би у овом случају акционари или 
чланови могли пред судом да побијају одлуку о подели.

Проблем је пгго би суд тешко могао да се бави предвиђањем успешности 
пословања предузећа насталих поделом. Суд се може ограничити само на 
утврђивање чињенице да ли су наведене акције и удели исплаћени. Уколико нису 
исплаћени поништио би одлуку о подели.

II. ПРОМЕНЕ ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА

1. Појам - Према Предлогу закона облици предузећа су привредно друштво, 
друштвено предузеће и јавно предузеће. Привредно друштво се оснива као 
друштво лица или као друштво капитала. Затим се утврђује да су друштва лица 
ортачко друштво и командитно друштво, а друштво капитала се оснива као 
акционарско друштво и друштво са ограниченом одговорношћу.

Облик предузећа се утврђује приликом оснивања. Право је предузећа да тај 
свој облик промени и продужи са радом у другом организационом облику. 
Одлуку о томе доноси скупштина предузећа а акционарима и члановима, који се 
са том одлуком не слажу, утврђено је право откупа акција и удела. Не гтредвиђа 
се могућност вођења спора у вези са пуноважношћу само одлуке о промени 
облика предузећа, па би се могло закључити да је у питању само тражбено право. 
Значи, ова лица би имала право да захтевају у судском поступку обавезивање 
предузећа на исплату одговарајућег новчаног износа.

2. Одговорност за обавезе - Промена облика предузећа представља промену 
статуса предузећа у ширем смислу тог појма. Међутим, Предлогом се изричито 
предвиђа, за разлику од важећег Закона о предузећима, да промена облика 
предузећа не значи настанак новог предузећа у смислу преузетих права и 
обавеза. Према томе, предузеће одговара за све своје обавезе.

III. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

Промена сгатуса предузећа не утиче на права поверилаца. Код статусне 
промене спајања на предузеће преузимаоца и новоосновано предузеће прелазе 
све обавезе предузећа која престају да постоје услед ове статусне промене. Код 
поделе предузећа постоји солидана одговорност свих новонасталих предузећа за 
обавезе ранијег предузећа. Споразум о расподели средстава, права и обавеза 
нема утицаја на права поверилаца. Они могу од било ког предузећа да захтевају 
испуњење обавезе у целики. Споразум о распореду обавеза представља основ за 
регрес у случају да једно предузеће на захтев повериоца исплати потраживање 
које представља обавезу другог предузећа.

Предлог уноси новину у односу на права поверилаца и акционара, односно 
чланова да врше одређени утицај на статусне промене ради заштите својих 
интереса. Судови ће поништити одлуку о статусној промени спајања преузи-



мањем и спајања новим оснивањем, ако повериоцима, као и акционарима и 
члановима, који се противе тој промени, не буде извршена исплата њихових 
потраживања или не буде дато одговарајуће обезбеђење. Одвојено управљање 
имовином предузећа која учествују у овој статусној промени, до намирења 
потраживања која су настала до тог момента, представља гаранцију за повери- 
оце. Тиме се обезбеђује приоритет поверилаца сваког предузећа у односу на 
имовину тог предузећа.

Код статусне промене поделе предузећа нема потребе за шхебним 
обезбеђивањем поверилаца с обзиром на утврђену солидарну одговорност свих 
предузећа насталих поделом.

Промена облика предузећа не значи настанак новог предузећа у смислу 
преузетих права и обавеза, па се повериоци чија су потраживања настала раније, 
у целини намирују из укупне имовине предузећа које је наставило са пословањем 
у новом организационом облику.



Др Јездимир Мишровић
судија ВишеГПривредног суда у Београду

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА 
О ПРЕДУЗЕЋИМА

1. Уводне одредбе

Док ово пишемо, Закон о предузећима још није усвојен.
Израда овог реферата извршена је на основу предлога Закона о 

предузећима, који је Савезна влада утврдила и упутила Савезној скупштини на 
усвајање, па је могуће да приликом усвајања Закона дође и до извесних промена 
у односу на предложени тексг.

Када се говори о прелазним и завршним одредбама једног закона, па и 
Закона о предузећима, обично се мисли на оних пар чланова закона који се 
налазе на крају текста (у Закону о предузећима их има 9 и то од чл. 456*464).

Ми ћемо се најпре задржати на прелазним и завршним одредбама закона, да 
бисмо утврдили који задаци и које обавезе настају за посгојеће субјекте пгто 
произилази из ових одредаба, као и који су рокови за извршавање ових обавеза 
као и које су последице које настају за постојеће субјекте ако не поступе по овим 
одредбама Закона.

2. Прелазне и завршне одредбе Закона о предузећима

Закон у члану 456. став 1. предвиђа да постојећа предузећа и други облици 
организовања и повезивања за обављање привредне делатности. као и предузет-



ници, настављају са радом на начин и под условима под којима су уписани у суд- 
ски регистар и после ступања на снагу Закона.

Одмах се поставља питање до када постојећа предузећа и други субјекти 
могу да наставе рад као да се ниигга није десило.

Одговор на ово питање дат је ставу 2. члана 456. Закона у коме је предвиђено 
да су субјекти из става 1. овог члана (предузећа, облици организовања и пов- 
езивања и предузетници) до 31. 12. 1995. године дужни су да се организују и 
ускладе своје опште акте, осим ако за поједине случајеве није друкчије проп- 
исано.

Из предњег јасно произилази да је рок за усаглашавање посгојећих субјеката 
до краја 1995. године што претпоставља да ће Закон о предузећима бити усвојен 
у првој половини 1995. године, и тада би остало за усаглашавање 6 месеци што се 
сматра довољним.

У ставу 3. члана 456. превиђено је да, ако се посгојећа предузећа и други 
облици организовања и повезивања из става 2. овог члана организују као 
друштва капитала или ако постојећа друштва капитала (акционарско друиггво и 
друштво са ограниченом одговорношћу) промене оснивача, дужни су да прил- 
иком пререгисграције поднесу доказ о испуњењу услова у погледу новчаног дела 
оснивачког капитала утврђеног у одредбама овог Закона.

Тако на пример, за акционарско друштво које се оснива симултано, део 
оснивачког капитала друштва не може бити мањи од 10.000 САД долара у 
динарској противвредности по курсу на дан уплате.

Ако се акционарско друштво оснива сукцесивним оснивањем део 
оснивачког капитала не може бити мањи од 20.000 САД долара у динарској про- 
тиввредности на дан уплате (члан 190).

До уписа акционарског друштва у регистар уговорени новчани улози 
уплаћују се на привремени банкарски рачун и то најмање 50% новчаног дела 
основног капитала, односно 50% сваког акционара, а остатак се отплаћује у року 
од две године од дана уписа друштва у регистар сагласно уговору о оснивању 
друштва.

Улози у стварима и правима изражени у новчаној вредности предају се у 
целини до дана уписа у регистар акционарског друпггва, ако уговором о оснив- 
ању друштва није другачије договорено (члан 198).

Према члану 205. Закона уписници акција код а.д. дужни су да до одржавања 
оснивачке скупштине уплате код овлашћене банке најмање 50% новчаног дела 
оснивачког капитала, односно 50% новчаног улога сваког акционара, а остатак 
најдоцније у року од две године од дана уписа у регистар сагласно уговору о 
оснивању друштва и статуту.

Изузетно, ако новчани део оснивачког капитала прелази 50.000 САД долара 
у динарској противвредности по курсу на дан уплате до уписа а.д. у регистар 
уплаћује се најмање 20% тог износа.



Према члану 336. Закона новчани оснивачки део основног капитала друштва 
са ограниченом одговорношћу не може бити мањи од 5.000 САД долара у динар- 
ској противвредности по курсу на дан уплате.

Појединачно новчани улог сваког члана не може бити мањи од 500 САД 
долара у динарској противвредности по курсу на дан уплате. Изузетно, овај поје- 
диначни улог може бити мањи ако су чланови д.о.о. лица која купују уделе под 
повлашћеним условима.

Према члану 337. Закона новчани улог код д.о.о. уплаћује се 50% основног 
капитала, односно 50% новчаног улога сваког члана до уписа у регистар, а 
остатак у року од две године од дана регистровања друштва.

Ако је улог већи од 15.000 САД долара у динарској противвредности по 
курсу на дан уплате уплаћује се најмање 20% тог износа.

Ово практично значи да до наведеног рока (до краја 1995) сви постојећи суб- 
јекти морају да се усагласе у погледу поседовања новчаног и осталог дела 
основног капитала са одредбама Закона.

Према ставу 4. члана 456. Закона постојећа предузећа и делови предузећа 
који обављају делатност од јавног интереса дужни су да ускладе своју 
организацију и општа акта са Законом до 31.12.1995. године.

У ставу 5. члана 456. Закона регулисане су последице за оне који се не усаг- 
ласе и предвиђено је да по истеку рока за усаглашавање посгојећа предузећа и 
други облици организовања и повезивања за обављање привредне делатности, 
као и предузетници који не поступе и ускладе се са законом престају са радом, и 
суд ће их после спроведеног поступка ликвидације, брисати из судског регистра.

Из наведених одредаба произилазе веома одговорни задаци за постојеће суб- 
јекте а то су: да се усагласе са законом и да то учине до 31.12.1995. године.

После овог рока регистарски суд доноси решење о брисању субјекта. Ово 
решење забележи у регистру а решење достави ликвидационом већу привредног 
суда. Ликвидационо веће отвара и спроводи поступак ликвидације.

Када се заврши поступак ликвидације ликвидационо веће доноси решење о 
окончању поступка ликвидације и доставља га регистру, а регистарски суд на 
основу већ донетог решења о престанку субјекта, врши брисање субјекта у регис- 
тру ито објављује у "Службеном листу СРЈ".

Према томе, последице неусаглашавања постојећих субјеката са законом су 
ригорозне. После 31.12.1995. године неће више моћи да егзистира постојећи суб- 
јект који није усаглашен са Законом или који није основан у складу са Законом.

Закон који уводи новог субјекта • предузетника, предвиђа да се до 1.1.1997. 
године предузетник уписује у регистар надлежног органа јединице локалне 
самоуправе, односно други прописани регистар по одредбама овог закона, а од 1. 
1.1997. у судски регистар.

Закон предвиђа и изузетак, да ако се приватно предузеће, радња са својством 
правног лица или пољопривредно газдинство са својством правног лица који су 
уписани у регистар привредног суда до дана ступања на снагу овог Закона, а који



се у поступку усклађивања са одредбама овог Закона региструју као предузетник 
- региструју се у истом регистру код привредног суда (члан 457).

Закон предвиђа и случај када је поступак промене облика предузећа био у 
току на дан ступања на снагу Закона, да ће се тада поступак окончати по одред- 
бама овог Закона (члан 458).

Исти је случај и када је поступак оснивања предузећа, промене оснивача, 
акционара и чланова друштва, као и посгупак избора органа и доношења 
огаптих аката предузећа и других облика организовања за обављање преивредне 
делатности био у току на дан ступања на снагу Закона, окончаће се по одредбама 
овог Закона (члан 459).

Из предњег пролизилази да се после ступања на снагу Закона не могу више 
оснивати нити организовати субјекти, нити се могу вршити статусне промене по 
старом Закону о предузећнма, већ се могу организовати само у оним облицима и 
под условима из овог Закона.

Ако је друштво капитала настало од пословног удружења, које поред своје 
делатности обавља и делатносг коју, у складу са овим Законом, може да обавља 
пословно удружење, може наставити да обавља и ту делатност као друштво кап- 
итала и без оснивања пословног удружења (члан 460).

Малу забуну изазивају одредбе члана 461. Закона према којима је 
предвиђено да се одредбе члана 435*449. овог Закона о статусним променама 
примењују од 1.1.1996. године а до тада се статусне промене имају вршити тако:

• да одлуку о статусним променама предузећа (подели, спајању или припа- 
јању) доноси орган управљања;

• да предузеће настало поделом, спајањем са другим предузећем или припа- 
јањем другом предузећу, солидарно одговара за обавезе предузећа која су 
престала да постоје;

• да се међусобни односи предузећа, која су насгала статусним променама, 
уређују уговором.

Ово практично значи да се статусне промене у периоду од ступања на снагу 
Закона до 1.1.1996. године врше по старома закону а по одредбама новог Закона 
од 1.1.1996. године па надаље.

Закон предвиђа још један изузетак. Наиме, одредбе члана 51, 422. и 423. 
Закона о обавезном резервном фонду и обавезе члана 88. Закона о 
обавештавању поверилаца и трећих лица примењиваће се од 1.1.1999. године.

И овај закон, као и други закони, ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања (члан 464).

Ово збначи да ступањем на снагу Закона ступају у дејсгво све одредбе осим 
оних за које је изричито предвиђено да се примењују нешто касније.

Из наведених прелазних и завршних одредаба закона произилази да за пос- 
тојеће субјекте наступају веома значајне и озбиљне обавезе.

Не зна се тачно када ће Закон бити усвојен, али у сваком случају рок за 
усаглашавање посгојећих субјеката брзо протекне и, према досадашњим



искуствима, последњих месец или два дана рока сви субјекти се провредне и овај 
веома значајан посао обаве аљкаво и нестручно па то има последице и на каснији 
рад субјеката.

Усаглашаваље са Законом треба схватити веома озбиљно јер се ради о при- 
мени новог Закона о предузеђима који представља револуцију у погледу органи- 
зовања и рада субјеката у односу на постојеће стање, јер улазимо у еру тржишне 
привреде.

Треба се у ствари припремити за ово усаглашавање, донети одговарајуће 
одлуке, изабрати органе, закључити уговоре и ново стање уписати у судски 
регистар.

Да бисмо олакшали рад на усаглашавању постојћих субјеката износимо 
најважније претпоставке како се постојећи субјекти могу усагласити са Законом.

3. Усаглашавање постојећих субјеката са Законом о предузећима

3.1. Приватно предузеће

Приватно пресузеће (има их 178.000) може да се упише као предузетник. 
поготову ако је основано само једног оснивача. Овако је основан највећи број 
приватних предузећа.

Исто тако, радља и пољопривредно газдинство са својством правног лица 
могу се уписати као предузетник.

Предузетници који настану оваквим променама уписују се одмах у судски 
регистар.

Приватно предузеће основано од више оснивача може да се претвори у 
ортачко друпггво, јер је сада по организацији приватно предузеће најближе овом 
облику организовања.

Приватно предузеће може да се организује као акционарско друштво, 
друштво са ограниченом одговорношћу и командитно друштво.

Из предњег произилази да се приватно предузеће може трансформисати у 
све облике предвиђене овим законом, осим у друштвено и јавно предузеће.

Ова трансформација се врши на тај начин што оснивач - власник, односно 
орган управљања, ако га има, доносе одговарајуће одлуке или закључују уговоре 
и утврде онај облик у који желе да се трансформишу.

Оснивачки акт се мора усагласити са Законом како у погледу висине 
оснивачког капитала тако и у погледу других одредаба (делатност, органи, одго- 
ворност и др.).

3. 2. Деоничко друштво

Деоничко друцггво може да се организује као акционарско друштво или као 
друштво са ограниченом одговорношћу, јер се ради о друштву капитала.



Овде је потребно да орган управљања донесе одлуке и усагласи оснивачки 
акт са одредбама Закона, и то како у погледу висине оснивачког капитала, тако и 
код осталих одредаба Закона које се односе на ову материју, имајући притом у 
виду и одредбе о акцијама као хартијама од вредности.

Ако се деоничко друпггво трансформише у друштво са ограниченом одго- 
ворношћу тада се деонице претварају у уделе који не морају бити једнаки. И овде 
се трансформација односи на усаглашавање са одредбама Закона о друштву са 
ограниченом одговорношћу.

Овде се може десити да се друпггво претвори у једноперсонално друштво.

3.3. Друштво са ограниченом одговорношћу
Ово друштво се може трансформисати у акционарско друштво, или се усагл- 

асити као д.о.о.
Ово подразумева да се измени акт (уговор) о оснивању и да се друштво усаг- 

ласи са одредбама Закона, како у погледу висине оснивачког капитала, тако и у 
односу на остале одредбе (органи, одговорност, делатност и сл.).

Ово друштво се може претворити и у ортачко друшгво.
И ово друштво се може претворити у једноперсонално друштво.

3.4. Мешовито предузеће
Мешовито предузеће може да се организује у свим облицима.
Како мешовито предузеће више не постоји као организациони облик то пос- 

тојећа мешовита предузећа могу да се усагласе и организују као акционарско 
друштво, друштво са ограниченом одговорношћу, командитно друштво и 
ортачко друштво, т.ј. у све облике које Закон познаје.

И овде се подразумева да мешовито предузеће изврши усаглашавање како у 
погледу висине оснивачког капитала, зависно од облика у које се трансформише, 
тако и у вези осталих одредаба које се односе на облик у који се мешовито 
предузеће трансформише.

3.5. Друштвено предузеће
А) Друштвено предузеће може да се усагласи са Законом и то тако што ће 

изабрати органе: скупштину, управни одбор, директора и надзорни одбор, а усаг- 
ласиће и своја акта (члан 392-399).

Б) Друштвено предузеће може да се организује као акционарско друштво 
или друштво са ограниченом одговорношћу и то продајом друштвене својине, 
односно претварањем друштвене својине у акције или уделе.



3.6. Јавно предузеће
Јавно предузеће се може усагласити или основати (чл. 400*406) ако га оснива 

правно лице као акционарско друштво или друштво са ограниченом одго- 
ворношћу.

Правно лице може бити командитор у командитном друштву.
Ако га оснива држава или јединица локалне самоуправе може се основати 

као акционарско друштво или друштво са ограниченом одговорношћу.
Ако га оснива физичко лице може се основати као акционарско друштво, 

друштво са ограниченом одговорношћу, ортачко друштво и командитно 
друштво.

Органи јавног предузећа су: управни одбор, надзорни одбор и директор. Ако 
има у предузећу до 50 радника функцију управног одбора врши директор 
предузећа, ако статутом није друкчије предвиђено. Може се образовати и 
извршни одбор директора.

Све се ово уређује усаглашавањем јавног предузећа.

3.7. Пословно удружење у друштво капитала
Пословно удружење приликом усаглашавања може да се организује и као 

друштво капитала с тим да такво друштво поред своје делатнсти обавља и делат- 
ност коју је обављало пословно удружење (члан 460).

Пословно удружење може остати и као пословно удружење с тим да се усаг- 
ласи са Законом (члан 434).

3.8. Банке
Банке врше усаглашавање са Законом о банкама и другим финансијским 

организацијама (члан 84) и са Законом о предузећима.
Ово практично значи да су банке дужне да закључе уговоре о усаглашавању.
Ово усаглашавање се врши како у погледу висине оснивачког капитала, јер 

се банке оснивају као акционарска друштва, тако и у погледу усаглашавања 
својих аката имајући у виду одредбе Закона о предузећима које се односе на 
акционарска друиггва.

Народна банка даје сагласност на уговор и статут банке.

3.9. Берзе

Постојеће берзе и тржиигге новца усаглашавају се са Законом о берзама 
("Службени лист СРЈ" бр. 90/94) и Законом опредузећима.

Тржиште новца више не постоји као организациони облик већ постоје само 
берзе (финансијске и мешовите) и берзански посредници, с тим што се берзе 
оснивају као акционарска друштва.

Ово практично значи да се постојеће берзе и тржиште новца морају ускла- 
дити са Законом како у погледу висине оснивачког капитала (утврђује га Нар-



одна банка) тако и у погледу осталнх одредаба Закона о предузећима које се 
односе на акционарско друштво.

3.10. Остали субјекти
И сви остали субјекти који постоје и раде и обављају привредну делатност 

морају се усагласити са одредбама Закона о предузећима и то како у погледу 
висине оснивачког капитала, тако и у погледу осталих одредаба Закона о 
предузећима.

Сви субјекти који се не усагласе до предвиђеног рока пресгају са радом и 
биће брисани у регистру, после спроведене ликвидације како би се заштитила 
права трећих лица.



Др Драгор Хибер,
доцент Правног факултета у БеоГраду

ОРТАЧКО ДРУШТВО

I

1. Ортачко друштво, као врста друштва лица, историјски и упоредно, пред- 
ставља специфичну резултанту између правила компанијског права (правила о 
облицима предузећа) и правила облигационог, уговорног права (о уговору о 
ортаклуку). Условно, могло би се рећи да је ортачко друштво ортаклук, у смислу 
уговорни однос, који су ортаци решили да организују као друштво. Отуда је и 
правни положај чланова, одговорност друштва и чланова и положај поверилаца 
друштва и чланова синхроно одређен двема врстама прописа, компанијског и 
уговорног права. То је имао у виду и творац предлога Закона о предузећима 
(даље: ЗОП).1)

2. Уобичајено је притом да су основна правила садржана у цивилним кодек- 
сима, а да се при томе, у њима, дозволи њихова дерогација у трговинском 
закону.^) Задатак твораца ЗОП-а је у овом погледу био унеколико сложен, јер 
Закон о облигационим односима није уредио уговор о ортаклуку'1) па је законо- 1 2 3

1. В.чл. 106 предлога ЗОП.
2. В.нпр.чл. 750 Српског грађанског законика, у тумачењу Лазара Марковића, Београд, 1913, 

чл. 530 ст. 2. Швајцарског законика о облигацијама, чл. 1832 и 1845 Code civil, чл. 592 
Скице за Законик о облигацијама и уговорима (професор Констатиновић уместо израза 
ортаклук употребљава израз 'привредно удружење грађана'.

3. Овај уговор уређен је Законом о измјенама и допунама закона о обавезним односима 
Републике Хрватске, "Народне новине", бр. 3/1994, на традицијама АГЗ.



давац. у ЗОП-у. морао да обухвати и правила која њему вероватно не припадају, 
да позитивно уређење ортаклука посгоји. (Ипак се одредби којом се уређују 
односи између грађанског ортаклука и ортачког друштва може упутити једна 
примедба: предвиђено је искључење општих правила о уговору о ортаклуку не 
само када ЗОП на то упућује већ и када оснивачи уговором о оснивању ортачког 
друпггва то предвиде). Значи ли то да они уговором о оснивању могу да дероги- 
рају и императивна правила о уговору о ортаклуку? Решење би било претерано у 
хипотези да је уговор о ортаклуку "нормално" уређен правилима грађанског 
права, а да су овде садржана само правила специфична за ортаклук организован
као друштво).^

II

3. Појмови уговора о ортаклуку и ортачког друштва су мање више 
"класични". Уговором о ортаклуку два или више лица удружују своја средства 
или труд^ ради постизања одређеног циља. Тако настало удружење се обично 
назива грађански ортаклук.^ "Ортачко друпггво је друпггво које се оснива уго- 
вором два или више физичких лица која се обавезују да, уз сопствену неог- 
раничену солидарну одговорност за обавезе друштва, обављају делатност под 
заједничком фирмом" (чл.105. ЗОП).

4. Разлика између две усганове је дакле у томе што се у првом случају ради о 
простом грађанско-правном односу ортака, у другом они се опредељују да циљ 
удруживања остварују формирајући правно лице. У осталом (удели, солидарна 
одговорност за обавезе, основна правила о управљању, учешће у добити итд.) 
правила, или бар принципи су исти.

5. Из овога произилази да је ствар ортака - уговорника да ли ће заједнички 
интерес остваривати задовољавајући се уговором о ортаклуку или организујући 4 5 6

4. Решење имплицира и претврдо одвајање уговора о ортаклуку од уговора о оснивању 
ортачког друштва, што за последицу може имати да се овај други не може нападати у 
неким оправданим случајевима, на које ћемо касније указати. В.тако и чл. 1842, ст. 2. Code 
civil.

5. ЗОП, чл. 110, делом нејасно а делом и некоректно, "развија" формулу о врстама удела: то 
могу бити ствари, права, рад и услуге. Најпре, не могу се удруживати (улагати) ствари, већ 
права на стварима: право својине или друго право. Друго, није јасно о којим би се услугама 
могло радити ако то није рад (труд) ортака. Ако је у питању, например, рад трећег за 
друштво, ортак улаже вредност, цену тог рада, па се опет не ради о некој посебној врсти 
улога. Ова на први поглед маргинална примедба је учињена због асоцијације на негдашње 
формуле у нашем праву, о стварима, материјалним и другим правима. С обзиром на при- 
хваћено начело јединства, посебна правила трговачког права треба да следе општу терми- 
нологију грађанског односно облигационог права.

6. В.чл. 530 ст. 2 Швајцарског Законика о облигацијама. По Code civil, чл. 1842, ст. 1, 
међутим, грађански ортаклук постаје правно лице регистрацијом.



ортачко друштво. У упоредном праву ова слобода одлучивања може бити 
ограничена.

6. Једну врсту ограничења, упућујућом нормом садржи и предлог ЗОП-а. По 
чл. 17 одређене делатности могу, кад је то одређено законом, обављати само 
поједини облици предузећа. Ова бланкетна одредба може бити нарочито 
значајна за ортачка (и командитно друштво). Код делатности које подразумевају 
посебно поверење, тиме и посебну одговорност, а обавља их предузеће, већ мор- 
ални разлози налажу да то буде предузеће са неограниченом солидарном одго- 
ворношћу. За пример могу да послуже финансијски консалтинг, ревизорска 
делатност, можда пројектовање, па и правна помоћ односно адвокатура, ако је 
дозвољено да је обавља предузеће. Поверење ће бити наглашено, потврђено, ако 
оснивачи за обавезе па и штету причињену радом који је испод професионалних 
стандарда - одговарају целокупном својом имовином. Природно је и добро да 
овакви случајеви нису непосредно предвиђени ЗОП-ом, већ препуштени одго- 
варајућим законима који регулишу те делатности, па ову мисао треба схватити 
као упозорење законодавцу при доношењу или ревизији тих закона.

7. Грађански законици^ предвиђају међутим и супротно ограничење: да је с 
обзиром форму, природу или облик делатности, односно постојање битних осо- 
бина других облика удруживања обавезно основати предузеће (макар и ортачко 
друштво), а не делатност обављати кроз обичан уговор о ортаклуку. Нема 
препрека да се схвати - када је реч о лукративним делатносгима - да је поменутим 
чл. 17. заједно са чл. 104, оваква могућност ограничења унета и у наше право: ако 
прописом који уређује рад предузетника овај облик привређивања буде 
ограничен с обзиром на врсту или обим делатности. то ће важити и за уговор о 
ортаклуку (којим се не оснива правно лице).

III

8. Ортачко друштво оснива два или више физичких лица. Нема потребе за 
"једноперсоналним” ортачким друштвом.^ Отуда је акт о оснивању уговор. При 
упису у регистар у пријави морају бити наведени сви лични подаци (име и през- 
име, занимање, пребивалиште).

9. Међусобна права и обавезе^ ортака су:
(1) да унесу у друпггво улог одређен уговором. ЗОП посебно предвиђа да 

ортак који закасни са уплатом новчаног улога дугује законску камату или 
накнаду штете (чл. 113); заједничкнм одредбама за све облике предузећа (чл. 14) 
накнада штете је предвиђена и за случај неуплате улога у другим облицима. Из 
овога произилази да преостали ортаци могу да тужбом траже уплату улога или

7. В.чл. 1845 Code civil, чл. 530, ст. 2 Швајцарског законика о облигацијама.
8. В.супра чл. 1832, ст. 1 Code civil
9. Ради се о међусобним правима и обавезама, па их је немогуће раздвојити.



пак искључење ортака. Проблеми могу настати у два случаја: (а) ако посгоје 
само два ортака - представља ли преосгали ортак предузеће-повериоца, и (б) ако 
се удео састоји у раду, нарочито у чињењу које може да обави само ортак; тада би 
тужба на испуњење имала мало смисла.

Повећање улога није обавеза ортака, али јесте допуна ако до смањења дође 
његовом кривицом.

По ЗОП-у члан друштва не може, без сагласности осталих ортака распола- 
гати уделом, изузев преносом на другог ортака, ако и то није уговором 
искључено, па ни оптеретити свој удео. Овиме је наглашен лични карактер 
ортачког друштва. Ипак, забрана оптерећења заслужује пажњу, и о њој ће бити 
речи у другом контексту.

(2) Да учествују у управљању друштвом (доношења одлука). ЗОП (чл. 125) 
предвиђа начелно једногласно одлучивања, а када је предвиђена већина рачуна 
се по главама, а не уделима.^

(3) Право на пословодство и заступање; ово су најнејасније одредбе ЗОП-а о 
ортачком друштву. По класичним правилима^ ортаци или чланови ортачког 
друштва могу задржати (сви) право на пословодство (када се ради о редовном 
пословању). Уместо тога они могу одредити пословођу, једног или више њих, из 
редова чланова или пак неко треће лице. Из стилизације ЗОП-а произилази 
међутим: (а) да за пословођу може бити одређен само члан друштва не и треће 
лице - не види се за то ваљан разлог; (б) да ортачко друштво, независно од посло- 
водства, има директора (члан 107, сг. 1); није разумљива функција директора која 
не обухвата пословодство; (ц) раздвојено је заступање друштва од пословодства, 
мада се пословодсгво у Закону дефинише као "обављање правних послова и 
других радњи". Чини се да ова правила треба средити и поједноставити, односно 
уредити их на класичан начин.

С друге стране, предлог ЗОП-а добро уређује друга питања пословодства 
(одговорност за поступање, међусобно усаглашавање, одусганак од права на 
пословодство, одузимање права на пословодство, накнада трошкова).

(4) Учешће у добити и сношење губитака, које је организовано по принципу 
слободе уговарања, уз корекцију што ће се, по сгилизацији Закона, учешће у 
добити ставити у сразмеру стварног учешћа ортака уделом у друштву, а у току 
пословне године. Ово решење је погодно када се ради о накнадно придруженим 
члановима друштва, али схваћено као опште, оно дерогира став да се добит дели 
по уговору. За "општу" ситуацију уговор би морао бити једини критеријум, 
изузев, наравно, када је у питању societatem leoninam, лављи ортаклук у коме, по 
оригиналној римској верзији један од ортака вуче само корист, а други сноси 
евентуалну иггету.^ У основном облику лавовски ортаклук забрањује и ЗОП 
(чл. 128, ст. 3). * 11

10. Упор.чл. 534 Швајцарског Законика о облигацијама.
11. В.нпр. &1190АГЗ.



У вези са учешћем у добити је и право на подизање новца, које је предвиђено 
за сваког од чланова ортачког друштва, на терет сопственог удела, до висине 
предвиђене уговором о оснивању друштва. Тумачењем чл. 131 и 128. ст. 2. ЗОП-а 
везује повучено за смањење улога. Нема разлога не дозволити да се уговори да се 
повучено одбија од дела добити.

(5) Право на обавештавање и дужносг обавештавања су у ЗОП-у 
предвиђени, прво, као обавеза пословође да осталим члановима друштва под- 
носи извештаје и обрачун. С друге стране. сваки члан друштва може се лично 
упознати с пословима друштва и има право увида у пословне књиге и друга доку- 
мента друштва. С обзиром на међусобно поверење које је у суштини ортачког 
друштва - сви солидарно одговарају за обавезе друштва - законодавац ова права 
исправно одређује као императивна.

VI

10. Однос ортачког друштва према трећима, односно питање одговорности 
ортачког друштва за обавезе, одређен је самим појмом ортачког друпггва: сваки 
члан друштва солидарно одговара за обавезе друштва својом имовином, без 
ограничења и без могућности супротног уговарања. Ово се односи и на чланове 
који накнадно приступе друштву (чл. 138. ЗОП). Накнадно приступање, значи 
дакле, улазак у ортачко друштво у стању у коме је.

11. Штитећи начело имовинске самосталности и раздвојености правног лица 
до краја, законодавац практично без изузетка издваја удео уложен у ортачко 
предузеће од преостале имовине ортакаЛ^ Већ је речено да ортак не може без 
сагласности осгалих ортака располагати својим уделом у ортачком друштву, 
нити га оптеретити. Законодавац иде међутим и даље.

12. Из имовине ортачког друштва, то значи ни из удела оснивача, не може се 
намирити поверилац члана друштва, као што ортак не може ни заложити свој 
удео. Идеја је да је, с једне стране, удео коначно ушао у имовину друштва, да није 
више у имовини оснивача.^Л с  друге, ради се о таквом облику друштва лица код 
ког се оснивачки уговор - као уосталом и уговор о ортаклуку - може условно 12 13

12. Д.17.2.29.2. Ulpianus libro trigensimo ad Sabinam. Упор.чл. 598 Скице. Решење у Скици је 
веома вредно због своје слојевитостн и избалансираности. С једне стране, забрањено је 
искључење из добити, с друге далекосежно се решава начин на који ризик сноси ортак 
који у ортаклук, аналогно у ортачко друштво, уноси рад а не средства. Пошто и он мора 
учествовати у ризику, долази у обзир и накнадна уплата улога у новцу или другим ства- 
рима. И трећа одредба, могућност искључења из добити, по правилима уговорне казне, 
ортака који прекрши какву обавезу из уговора, заслужује пажњу и примењива је и на 
ортачко предузеће.

13. Ово је могуће захваљујући једној битној разлици између уговора о ортаклуку и ортачког 
друштва. Удео у ортачком друштву могу бити само тачно одређена средства или радње. 
Код уговора о ортаклуку поједини старији законнци предвиђају могућност удруживања 
целокупне имовине. В. нпр. чл. 724. и 725. српског Грађанског законика.



говорећн^ одредити као уговор intuitu personae; у прилог томе начелна непрено- 
сивост удела. Улазећи у ортачко друпггво ортак прихвата да целокупном имови- 
ном одговара за обавезе друштва, што начелно значи и оне које је у границама 
овлашћења преузео други ортак. Поверилац једног од ортака ће из његовог 
удела моћи да се наплати тек и када престане да постоји ортачко друштво или 
када ортаку - дужнику престане члански однос (чл. 135.30П).

13. Логична, ова решења могу бити врло неповољна за повериоца, бар на два 
начина.

14. Замисливо је изигравање повериоца. Презадужени своју имовину, да би 
избегао намирење повериоца, уноси у ортачко друштво које оснива, нпр. са 
својим супружником. Повериоцу би тада била на располагању паулијанска 
тужба, под претпосгавком да уговор о оснивању предузећа јесте приватнор- 
павни уговор на који се може применити ова тужба.

15. Друга опасност је већа. Поверилац мора чекати крај друштва и крај члан- 
ства. У међувремену ортак-дужник може направити нове дугове. Први повер- 
илац неће имати никакву предност у наплати. Вредело би због тога размислити о 
решењу које је за уговор о ортаклуку предвидео у Скици професор Константи-
новић.^ Повериоцу су дата два права: (а) да ставп забрану на део добити који 
припада његовом дужнику (а то имплиците значи и да се из те добити првен- 
ствено наплати), и (б) да тражн издвајање из имовине друпггва удела његовог 
дужника.

16. Прво овлашћење делује неспорно. Нема разлога, с једне стране, доз- 
волити ортаку - дужнику да располаже добити, па ни реинвестирањем у друштво; 
добит је потраживање оснивача према друштву, које као и свако друго 
потраживање, може бити предмет намирења и у односу на које је могуће ост- 
варити привремене мере и судско заложно право.^ Могло би се рећи да се 
оваква могућност подразумева; минуциозан начин регулисања ортачког друиггва 
у ЗОП-у, међутим, може одвести судове на погрешан траг, па оваква одредба, уз 
друге, има места у Закону.

17-1 го овлашћење је спорно, када је о ортачком друштву, а не "обичном 
уговору о ортаклуку" реч. Оно доводи до изласка ортака-дужника из друиггва, 
може довести чак и до ликвидације друштва, ако ће остати само један, преостали 
ортак. Очевидна је аналогија овог решења са правом повериоца једног од 
супружника да тражи деобу заједничке имовине, ако се не може намирити из 
посебне имовине супружника дужника.^ Прихватити или не овакву могућност 14 15 16 17

14. По Скици професора Константиновића, чл. 593, ст. 3. ствари и права се могу предати 
удружењу у својину или само на употребу и уживање. Али, како разумом и у другом 
случају важе правила о ограниченој могућности намирења поверилаца ортака.

15. Услов је да уговор о оснивању предузећа третира као својеврстан грађанско-правни уго- 
вор - ово становиште заступа аутор овог текста.

16. В.чл. 609, ст. 2 Скице.
17. В.чл. 92.3ИП.



је ствар вагања интереса у питању. Не опредељујући се децидно, указаћу да ће 
поверилац друштва, који се за наплату обрати једном од ортака, моћи да тражи 
сепарацију заједничке имовине; не виде се убедљиви разлози да он има пово- 
љнији положај од повериоца члана друштва.

18. Најзад, аутору овог текста су најнејасније одредбе ЗОП-а које се односе 
на приговоре које члан ортачког друштва и компензацију (компензација се, 
уосталом, у пракси често врши приговором).

19. Сасвим је јасна уједно и сасвим непотребна одредба (чл. 136. сг. 2 ЗОП-а) 
по којој тужени ортак може истаћи приговоре из посла. Он је солидарни дужник, 
дакле дужник, и као сваки други дужник може истаћи све објективне приговоре.

20. Ако је компензација издвојена, исго тако, сасвим је јасна и непотребна 
одредба по којој тужени ортак може истаћи приговоре које може истаћи 
друштво (јер он је супсидијерни дужник), као и своје личне приговоре (чл. 136. 
ст.1 ЗОП-а).

21. Оно пгго није јасно то је како је заправо уређен најважнији, компенза- 
циони приговор. Језички нејасну одредбу члана 137. тумачим тако да предлагач 
Закона предвиђа да тужени, треће лице, не може компензирати своје 
потраживање које има према члану друштва за дуг који има према друштву. 
Исто тако, могао би се логички мада не и језички тумачити овај члан, да тужени - 
ортак, из посла који није у вези са друштвом, не може према трећем - тужиоцу 
исгаћи приговор комгтензације заснован на потраживању које друштво има 
према трећем тужиоцу. Најзад, могло би се, исто тако ослонцем на правну 
логику тврдити да тужено друштво не може извршити компензацију свог дуга н 
потраживања које према трећем - тужиоцу има ортак, члан друштва.

22. Ако је горња логичка анализа тачна (ово треба схватити и као предлог да 
се члан 137. ЗОП-а преуреди)^ остаје још један, дозвољен и природан случај 
компензације. Тако тужени - супсидијерни дужник, члан друпггва, свакако може 
да истакне приговор компензације сопственог потраживања које има према пов- 
ериоцу друштва.

23. Интересантно је међутим питање да ли тужени члан друштва, као супснд- 
ијерни солидарни дужник, може истаћи за компензацију потраживање које 
према трећем, повериоцу друштва има други члан? Истина, он је дужан да плати, 
али ће плаћањем стећи право регреса према осталим ортацима, јер сви соли- 
дарно, ако другачије није уређено према улозима, одговарају за дугове друштва. 
Нема разлога да у тражењу решења не буду примењена она која иначе важе за 
солидарне облигације. По Закону о облигационим односима.^ сваки од

18. В.Закон о браку и породици Републике Србије.
19. Предлажем следећу формулацију: (1) Ортачко друштво не може извршити компензацију 

потраживања које према његовом повериоцу има један од чланова. (2) Члан ортачког 
друштва не може извршити компензацију потраживања које према његовом повериоцу 
има друштво или неки други члан друштва.

20. В.чл. 415, ст. 2 ЗОО.



садужника може пребити са повериоцем потраживање које има други садужник, 
али само део који припада на тоника. Како је учешће у добити и ризику 
оснивача ортачког друштва опредељено, овај модел је применљив и у овој ситу- 
ацији. Ортаци наиме солидарно одговарају за дугове ортачког друштва соп- 
ственом имовином.

24. Коментар заслужују и случајеви престанка ортачког друштва. По ЗОП-у 
у посебне случајевепрестанка (ван општег режима престанка предузећа) спадају: 
отказ, искључење члана друштва и смрт члана друштва (ако уговором није 
другачије одређено). Друштво престаје и судском одлуком.

25. Отказ је последица у овом тексту више пута наглашаване везе између 
уговора о ортаклуку и ортачког друштва. Уговор о ортаклуку спада у уговоре са 
трајним извршењем, код којих свака од страна може, ако је уговор закључен на 
неодређено време.отказати уз поштовање отказног рока. Ортачко предузеће 
међутим, не мора престати отказом једног од ортака, изузев ако их је иницијално 
било два: уговором о оснивању могуће је предвидети да преостали ортаци могу 
наставити са ортаклуком.

26. Ортачко друштво може престати (уз ограничење из претходне тачке) и 
судском одлуком, донетом против једног од чланова, који намерно или грубом 
непажњом прекрши обавезу из уговора о оснивању. ЗОП (чл. 141) предвиђа и 
могућност ако испуњење такве обавезе буде немогуће. Може се прихватити да 
немогућност извршења обавеза од стране једног од чланова буде разлог за 
престанак друштва (нпр. оснивач као улог даје сопствени рад, који не може да 
обави трећи, а сам постане у немогућности да га обави), али овај разлог треба 
одвојити. Тад ће сврха па и опстанак друштва бити доведени у питање и када је 
разлог немогућности испуњења случај или виша сила, а не само кривица ортака.

27. Ортачко друштво ће престати и искључењем једног од чланова, изузев 
(чл. 142. ЗОП) ако суд, доневши одлуку о искључењу, не одлучи да друштво 
може да настави са радом.

ЗАКЉУЧАК

1. Ортачко друштво је нова и веома корисна форма предузећа у нашем 
правном систему. Поред правне традиције, у његову корисг говоре најмање два 
разлога: (а) као друштво са неограниченом солидарном одговорношћу оно може 
бити најпогоднија па и обавезна форма за поједине делатности; (б) оно може 
бити погодан начин повезивања предузетника за обављање појединих делат- 
ности или чак појединих послова (ако је основано на одређено време).

2. Веза коју је и ЗОП истакао између ортачког друштва и уговора о ортак- 
луку је вишеслојна. Мислим да их је законодавац превише раздвојио. У пракси ће 
често уговор о ортаклуку "прерасти" у уговор о оснивању ортачког друштва. 
Утолико ми се чини да се правило које "везује" обичан уговорни ортаклук и 
ортачко друштво не може свести само на примену правила уговора о ортаклуку



на друштво, већ и о сходној примени ових правила на уговор о оснивању 
ортачког друштва.

3. Најзад, у овом напису изнео сам неколико примедби или пре сугестија у 
односу на предложени текст ЗОП-а. Како је текст завршен 15. априла 1995. год- 
ине пре доношења Закона, оне се могу, у моменту објављивања показати као 
неактуелне. Ипак, мислим да могу да буду корисне за примену нејасних норми 
Закона.



др Александра Јовановић,
доцент Правног факултета у БеоГраду

ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ НЕКИХ ОБЛИКА 
ВИШЕСВОЈИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА - 

КОМПАРАТИВНА ИСКУСТВА

Вшпесвојинско (мешовито) предузеће подразумева предузеће чија се сред- 
ства пословања (нето имовина) налазе у различитим својинским аранжманима. 
Могуће својинске комбинације су бројне. Практично се, због преовлађујућег 
метода приватизације предузећа у нас, мешовито предузеће своди на комби- 
нацију друштвене и приватне својине.

Својински режим предузећа са мешовитим капиталом - капиталом у 
друштвеној (колективној) и приватној својини јесте хибрид који се ствара да би 
предузеће пословало као самоуправно предузеће.

Дакле, иако вишесвојинска предузећа која комбинују приватну и колективну 
својину постоје у свету, треба имати у виду да оваква предузећа послују као 
самоуправна предузећа и да су за њихову економску ефикасност, како пракса 
показује, неопходна строга правила о односу приватних и колективних фондова, 
као и правила о расподели профита.

Упоређење својинских, а самим тим и управљачких карактеристика наших 
мешовитих предузећа са мешовитим самоуправним предузећима у свету 
потврђује да постојање приватне својине у сваком предузећу побољшава економ- 
ске карактеристике предузећа и да, с друге сгране, колективна својина која 
представља основу за самоуправљање умањује њихову ефикасност. Зато треба 
искључити хибридна решења и законски омогућити потпуну приватизацију 
предузећа.



Рад је организован у три дела. У првом делу одређујемо шта су кооперативе 
и у ком се облику својине могу оснивати. У другом делу је презентирана својин- 
ска структура кооператива на Западу за које је карактеристична мешавина при- 
ватне својине запослених и колективне својине. Полазећи од очекиваних 
дефеката у понашању кооператива с обзиром на постојање колективне својине, у 
трећем делу се даје генерална оцена економске ефикасности кооператива и 
упоређује њихова ефикасност у односу на одговарајућа приватна предузећа на 
основу резултата емпиричких и економетријских студија. Кооперативе се, 
такође, међусобно упоређују. У четвртом делу се анализира југословенско 
предузеће са мешовитим капиталом.

I. КООПЕРАТИВЕ НА ЗАПАДУ

Кооперативе су предузећа која су организована на самоуправним принцип- 
има. Управљање је организовано према принципу један члан - један глас. проф- 
ити се деле запосленима (члановима) према раду, а приноси од капитала се могу 
ограничено присвајати уколико посгоје индивидуални рачуни капитала који 
предсгављају својину запослених.

Кооперативе постоје у многим земљама на Западу - Шпанији, Сједињеним 
Америчким Државама, Великој Британији, Италији. Француској, Шведској, Дан- 
ској, Норвешкој и другим. Кооперативни сектор у овим земљама је маргиналан у 
односу на приватни сектор. Ова предузећа се по правилу оснивају у радно интен- 
зивним делатностима зато што се профит (или његов део зависно од својинске 
структуре) приписује раду, у делатностима где ризик није сувише велики (није 
велика флуктуација тражње за производима) јер запослени не могу да диверзи- 
фикују свој ризик, односно да свој радни налор улажу у различита предузећа и у 
делатностима које не захтевају велики тим људи јер је интерна контрола од 
стране самих радника јефтинија него што би била екстерна контрола власника.

Кооперативе се међусобно разликују по својим институционалним карактер- 
истикама, својинској структури, начину настанка и окружења у којем делују што 
све представља факторе који могу деловати на њихову ефикасност. Ипак, проб- 
лем својинске структруе кооператива је свакако најосетљивије питање везано за 
њихову ефикасност. Наиме, самоуправно одлучивање је искључиво компати- 
билно са колективним облицима својине или са приватном својином запослених 
или комбинацијом ова два облика својине. Анализа самоуправнихпредузећа 
показује да је за њих практично "природна" структура својинских права она која 
одговара колективној својини и да је тада нужно да се поставе ограничења 
расподели профита или да се комбинује са приватном својином запослених како 
би се ублажили или отклонили дефекти у њиховом понашању. Нема ниједног 
примера самоуправног предузећа које је основано приватним капиталом 
екстерних власника.



Самоуправна предузећа не морају следити максимизацију профита по запос- 
леном како то сугерира "чисти" теоријски модел^ самоуправног предузећа већ 
могу имати друге циљеве као што је, на пример, очување и креација запослења.

II. КОМБИНАЦИЈА КОЛЕКТИВНЕ СВОЈИНЕ И ПРИВАТНЕ  
СВОЈИНЕ ЗАПОСЛЕНИХ У КООПЕРАТИВАМА

У другом делу је презентирана својинска структруа кооператива на Западу 
за које је карактеристична мешавина приватне својине запослених и колективне 
својине. То су Мондрагон кооперативе у Шпанији и групе хетерогених коопера- 
тива у Великој Британији, Француској и Италији. Због хетерогености њихових 
својинских и других карактеристика тешко је вршити уопштавање па је приступ 
у њиховој анализи дескриптиван и институционалан.

Мондрагон кооперативе“) у Шпанији максимизирају запосленост и зато су 
њихова врата отворена за све оне који нуде радне услуге које су потребне за 
производњу у кооперативи уколико уплате одговарајућу чланарину. Уплаћени 
капитал (чланарина) се води на индивидуалним рачунима чланова као приватна 
(85%) и на резервама (15%) као колективна својина. Индивидуалним капи- 
талним рачунима се приписује камата која је фиксна^ и има приоритет у односу 
на наднице да би се заштитио капитал. Поред камате која увећава висину инди- 
видуалних рачуна, њихова висина зависи од пословних резултата кооперативе 
(профита). Нето профит (остатак од укупног прихода после одузимања свих 
трошкова укључујући и трошак камата које су приписане индивидуалним 
рачунима) се распоређује у фондове социјалног осигурања (10%) и најмање 20% 
у колективни резервни фонд, односно највише 70% на индивидуалне капиталне 
рачуне. Део нето профита који се приписује капиталним рачунима се 
распоређује пропорционално збиру чланске наднице^ и камате приписане инди- 
видуалном рачуну члана. 1 2 3

1. Ward, В., (1958), The flrm in Illyria: Market Syndicalism, American Economic Review, No. 4 и 
Vanek, J., (1970), The General Theory of Labor-Managed Market Есопоту, Cornell University 
Press, Ithaca and London.

2. To je систем од седамдесет кооператива са око 16000 чланова, Кооперативном банком, 
Организацијом за социјално осигурање, Истраживачко-развојним центрима и Школом за 
политехничко образовање, Економске карактеристике Мондрагон кооператива су дате 
према Thomas, Н., i Logan, С., (1982.), Mondragon: An Economic Analysis, George Allen and 
Unvin, London, Stephen, F.H., (1984), The Economic Analysis of Producers' Cooperatives, Mac- 
millan, London i Oakeshott, R., (1982), Spain: The Modragon Enterprises u Stephen, F.H., (ed.), 
The Performance of Labour-Managed Firras, Macmillan, London.

3. Каматна стопа не може прећи за више од 3% стопу коју плаћа Банка Шпаније. Stephen, 
F.H., (1984), стр. 201, закључује да ни из једног извора ннје јасно колика је та стопа. 
Обично се сматра да је то 6%. Степхен, међутим, сматра да је то износ који се члану може 
исплатити са његовог капиталног рачуна. Само прописана камата од 6% се може повући 
са индивидуалног рачуна ако стање фондова кооперативе то дозвољава.



Мондрагон кооперативе се заснивају на избалансираном односу приватне 
својине запослених и колективне својине. Колективна својина је тамион који 
одржава ниво капитала потребан за постизање циља максимизације запосле- 
ности. Индивидуални рачуни омогућавају капитализацију будућих приноса што 
обезбеђује подстицаје за инвестирање. Ови подстицаји су ипак ограничени јер се 
будући приноси од инвестиције не капитализирају у пуном обиму због начина 
расподеле профита чији се један део приписује колективном резервном фонду. 
Зато одржавање постојећег нивоа запослености представља компензацију за 
чланове кооперативе.

Својинска структура Мондрагона омогућава самоуправљање, али и 
остваривање интереса запослених који као власниди капитала присвајају 
ограничени принос капитала. Индивидуални капитални рачуни имају карактер 
одложене компензације јер се капитал може повући тек када радник одлази из 
кооперативе. За ову групу кооператива не важе теоријска предвиђања о дефек- 
тима у понашању предузећа^ - нема регресивне криве понуде, нису затворене за 
нове раднике, у просеку су средње капитално интензивне и не важи Furubotn-Pejo- 
vich ефекат^ подинвестирања и склоности ка екстерном финансирању. 
Неутралисање наведених дефеката се дугује својинској структури Мондрагон 
кооператива која омогућава здруживање самоуправљања са индивидуализацијом 
права на капитализацију будућих приноса.

Британске кооперативе су организоване у две групе - CPF (Cooperative Pro- 
duction Federation) и ICOM (Industrial Common Ownership MovemenP' За CPF групу 
je карактеристично да ce члански статус стиче куповином деонице и то по номи- 
налној вредности. Одлучивање је независно од броја деоница које члан држи. 
Концентрација власнипггва је ограничена на 5000 фунти деоничарског капитала 
за појединца. Процењено је да је 96% фондова ових кооператива у колективној

4. Висина плата и надница се одређује према одговарајућим просечним надницама у приват- 
ним предузећима која послују унепосредној околини, с тим што је дозвољен распон 
најнижих и највиших надница 1:3.

5. Видети Ward, В., (1958).
6. Видети Furubotn, E.G. i Pejovich, Sh., (1970), Property Rights and Behavior of the Firm in a 

Socialist State: The Example of Yugoslavia, Zeitschrift fur Nationaliopnomie, Vol. 30.
7. Целокупни капитал ICOM кооператива je практично колективно власништво јер су 

деоничарски удели чланова симболични и износе по - фунту. Зато је неопходно да се упо- 
треба профита ограничи како се не би у целини распоредно на плате. ICOM кооперативна 
својина је по економским карактеристикама слична југословенској друштвеној својини. 
Кооперативе ове групе се међусобно разликују према ограничењима која су постављена 
расподели профита у погледу дела који присвајају чланови и дела који се приписује колек- 
тивном резервном фонду. Емпиричка истраживања сугеришу да колективна својина води 
неадекватној величини инвестирања (Estrin. S., (1985), The Role of Prođucer Cooperatives in 
Employment Creation, Economic Anylisis and Workers Management No.4), али и да проблеми 
ових кооператива не потичу само из колективне својине јер су ублажени ограничењима у 
расподели профита, већ и из њихове организације и тржишних услова у којима послују 
(Stephen, F.H., 1984).



својини^ Инвестиције се финансирају задржаним профитима који се не могу 
индивидуално надокнадити (капитализирати) члановима јер постају колективна 
својина. Иако емпиричка истраживања о корелацији колективне својине и 
ефикасности ових кооператива не дају довољно основа за теорију о пропадању 
кооператива које су у колективној својини и које се интерно финансирају, ипак 
се сматра да је колективна својина удружена са интерним финансирањем узрок 
неуспеха ових кооператива.

И француске кооперативе^ се међусобно разликују по својим институциона- 
лним карактеристикама. У свим кооперативама је обавезно индивидуално 
деоничарство са малим уделима чланова. Деонисе се продају по номиналној 
вредности. Камата коју деоничари добијају на свој капитал је 6%. Један део 
профита (15%) обавезно се задржава у колективном резервном фонду. Екстерно 
деоничарство је, такође, дозвољено, с тим да највише једну трећину управног 
одбора могу чинити екстерни деоничари. Однос приватних и колективних фон- 
дова варира од сектора до сектора. Тако је у сектору конструкције 30% индивид- 
уалнз својина, а 60% у сектору електроопреме. Специфичност својинске 
структуре француских кооператива је у томе нгго се инвестиција у колективни 
резервни фонд (колективна својина), ако то радни колектив одлучи, може капи- 
тализирати. На основу повећања колективног резервног фонда, односно нето 
имовине предузећа могу се емитовати нове деонице и поделити члановима. Број 
нечланова у кооперативи одређује да ли ће чланови кооперативе преферирати 
право на капитализацију будућег приноса односно индивидуализацију колек- 
тивне инвестиције или само право на присвајање будућих приноса од колективне 
инвестиције^ (када нема индивидуализације колективне инвесгиције путем 
емитовања нових деоница). Наиме, и нечланови учествују у расподели обавезних 
25% профита. Дакле, индивидуално деоничарство са значајним ограничењима за 
својинска овлашћења на капиталу (каматна стопа од 6% је мања од тржишне, 
деонице се продају по номиналној вредности, расподела профита према 
извршеном раду пошто је 15% задржано у колективном резервном фонду) 
комбиновано са колективном својином је карактеристика својинске структруе 
француских кооператива.

8. Estrin, S., (1985), стр. 366.
9. Својинске карактерисшке француских кооператива и емпирички подаци о њиховој успешности 

су дати према Batistone, Е., (1982.), France u Stephen, F.H., (ed) i Defoumy, J., Estrin, S. i Jones, D.C. 
(1985), The Effects of Eorkers' Partidpation on Enterprise Performance: Empirical Evidence from French 
Cooperatives, Intemational Joumal of Industrial Organisatio, Vol. 3.

10. Неефикасност друштвеног капитала je управо последица немогућности да запослени капитали- 
зују колективну инвестицију. Они само могу да присвајају увећане будуће приносе од колек- 
тивне инвестиције. У питању је Furubotn-Pejovich ефекат који указује како колективна својина 
мења подстицаје за инвестирање и алокативну ефикасност предузећа. Зато стопа приноса од 
инвестиција мора да превазиђе каматну стопу за величину која ће запосленима надокнадити 
инвестирану главницу у датом временском хоризонту очекиваног запослења.



Италијански кооперативни сектор је највећи на Западу. Чланство у коопера- 
тивама је условљено уплатом капитала. Управни одбор, према билансу стања 
имовине кооперативе и стању резерви, одређује колико нови члан треба да 
упише капитала. Максимум уписаног капитала је законски лимитиран, али се 
одредбе о висини лимита могу мењати. Каматна стопа коју за овај капитал доби- 
јају чланови не може бити већа од 5%. У алокацији профита се најмање 20% 
задржава у колективном резервном фонду. Остатак се користи за исплату 
камата на уписани капитал, увећање резервног фонда изнад прописаног мини- 
мума, финансирање друштвених активности и за расподелу члановима 
сразмерно извршеном раду.

Емпиричка истраживања и анализе^ биланса стања италијанских коопера- 
тива показују да је висина капитала коју уписују чланови ниска што се компен- 
зира инвестицијама из профита у колективни резервни фонд с једне стране, а с 
друге узимање зајма од чланова.^ Уочено је да од 1970. године расте алокација 
капитала у колективне фондове упркос немогућности да члан који одлази из 
кооперативе капитализира будуће приносе. То је противречно предвиђању фор- 
малне економске теорије о понашању самоуправног предузећа и резултатима 
једног другог емпиричког истраживања^ које потврђује да партиципација у 
профиту и одлучивању и индивидуална својина чланова кооперативе имају пози- 
тиван ефекат (најмање ненегативан) на продуктивност, док колективна својина 
има негативан ефекат на продуктивност.

III. ОЦЕНА ЕФИКАСНОСТИ КООПЕРАТИВА

Генерална оцена о ефикасности кооперативног сектора у развијеним 
привредама мора да води рачуна о својинској структури као најзначајнијој, али и 
о другим бројним разликама које постоје између кооператива, од којих су 
посебно значајне циљ привређивања, интерна организација, окружење у којем 
делују, начин оснивања (аутономно или конверзијом приватних предузећа), 
интерна диференцијација радних доходака и спремност запослених да прихвате 
ниже дохотке. Практично својинска структура и с њом у вези начин 
финансирања инвестиција и место кооператива на тржишту капитала јесу 
најосетљивији проблеми са којима се кооперативе суочавају. 11 12 13

11. Zevi, А.,(1982), Italian Producer Cooperatives u Jones, D.C. i Svejnar, J., (eds.), Participatory and 
Self-Managed Firras: Evaluation of Econoraic Performance, Lexington Books, Mass. I jones. D.C. i 
Zevi, A., (1983), The Italian System of Producer Cooperatives u Blasy, J., (ed), Producer Coopera- 
tives in Fifteen Countries, Northvvood, Mass.

12. Чланови могу финансиратн кооперативу и путем зајма чија је висина лимитирана. Макси- 
мална каматна стопа на овај зајам је 13,5%.

13. Jones, D.C. i Svejnar, J., (1985), Participation, Prolit Sharing, Working Ovvnership and Efficiency 
in Italian ProducerCooperatives, Economica, Vol. 52.



Од запослених се по правилу за стицање чланског статуса захтева улагање 
капитала. Улагање може бити у облику чланарине (као у Мондрагону) или 
куповином деонице. У евронским кооперативама традиционално постоји колек- 
тивна својина. Она је нужна како би се очувао кооперативни (самоуправни) кар- 
актер предузећа, али колективна својина не даје подстицаје за инвестирање. Зато 
је потребно да се колективна својина комбинује са индивидуалном (приватном 
својином запослених) или да се проблеми удружени са колективном својином 
ублаже ограничењима који се постављају у погледу расподеле профита. Скоро 
искључиво постојање колективних фондова је карактеристично за британске 
кооперативе (96%), док је искључиво постојање индивидуалних захтева чланова 
на нето имовину кооперативе карактеристично за америчке кооперативе. Кооп- 
еративе и једног и другог модела се ослањају на интерно финансирање. Уколико 
колективна својина преовлађује у односу на индивидуалну, онда понашање кооп- 
ератива кореспондира са теоријским предвиђањима о њиховој мањој величини и 
подинвестираности као последицама колективне својине удружене са интерним 
финансирањем. Уколико индивидуална својина преовлађује и ако је добро одме- 
рен њен однос према колективној (као у Мондрагону), онда ових проблема нема.

Кооперативама теорија предвиђа дуже трајање од приватних предузећа. Она 
се тешко затварају (одлуком њихових чланова) јер за њих не важи строга финан- 
сијска дисциплина. У њиховом билансу успеха нејасан је концепт губитка јер 
радна награда може пасти испод тржишне, а да чланови то прихвате јер префер- 
ирају сигурност запослења. Кооперативе и настају са циљем да очувају и креи- 
рају запосленост. Зато се и уочава пораст броја кооператива у периодима 
рецесије.

У оцени релативне успешности кооператива, како у поређењу са приватним 
предузећима, тако и међусобно, коришћени су различити показатељи - способ- 
ност да преживе, трајање, раст и величина, ефикасност мерена продуктивношћу 
и профитабилношћу, способност одржавања и креирања запослености, као и 
диференцијације у радним дохоцима.

Упркос томе што се према неким емпиричким истраживањима кооперативе 
ефикасније у односу на одговарајућа приватна предузећа (Мондрагон,^ итали- 
јанске^  и француске^. у овим оценама треба бити опрезан због тешкоћа у 
прикупљању и упоређивању података за једна и друга предузећа.^ Треба имати 
у виду да су емпиричка истраживања урађена пре уласка Шпаније у Европску 14 15 16 17

14. Thomas, Н. i Logan, С , (1982.).
15. Zevi, А., (1982.)
16. Batiston, Е., (1982.)
17. Подаци о ефикасности кооператива се не прате систематски и једнообразно. Да бн се ови 

подаци могли упоређивати са подацима о ефикасности приватних предузећа, потребно је 
да се књиговодствене категорије једнообразно утврђују за сва предузећа. Тешко је код 
самоуправних предузећа, због спремности радника да прихвате и нижи радни доходак од 
тржишног, одредити губитак, а и профит је из истог разлога прецењен.



заједницу. Нисмо имали података о прилагођавању Мондрагон кооператива 
новим условима и појачаној конкуренцији.

Посебно треба бити опрезан у оцени да ли се својинском аранжману набро- 
јаних кооператива може приписати њихова већа ефикасност од приватних 
предузећа. Економетријске студије су противречне у овој оцени. Неке оцењују да 
је колективна својина и интерно финансирање главни дефект који негативно 
делује на економско понашање кооператива, док емггирички подаци указују да је 
интерно финансирање преовлађујући облик финансирања кооператива и да 
расте алокација профита у колективне фондове (италијанске и француске кооп- 
еративе) који се не могу капитализирати што потврђује супротно. 
Преовлађивање интерног финансирања у колективне фондове се може објас- 
нити отежаним приступом кооператива на тржиште капитала (јер ексгерним 
финансијерима није јасно ко су власници кооперативе и јер не могу да осгваре 
контролу над предузећем) и потребом очувања кооперативне (самоуправне) 
структуре кооператива.

Мондрагон група је, према оппггој оцени, најуспешнија група кооператива 
што свакако дугује својинској структури, али и другим факторима који нису 
директно везани за својину, као што је посгојање ових кооператива као групе, 
финансијска, техничка и консултантска подршка Кооперативне банке и фле- 
ксибилност у односу на промене тржишних услова јер радници могу да мењају 
кооперативе. Ове кооперативе имају својинску структуру која решава проблеме 
које економска теорија предвиђа за самоуправна предузећа. Наиме, економска 
теорија сугерира да је услов ефикасносги индивидуализирано право на капитал- 
изацију будућих приноса, односно приватна својина. Мондрагон група има добро 
балансирани однос индивидуалних чланских рачуна тако да обезбеђује подсгицај 
за инвестирање и колективних фондова тако да се очува самоуправљање којим 
се остварује циљ очувања и креирања запослености.

IV. ЈУГОСЛОВЕНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ СА МЕШОВИТИМ

КАПИТАЛОМ18 19)

Предлог Закона о предузећима^ напушта својинску класификацију 
предузећа. Ипак уз све покушаје да се предузећа подведу под одговарајућу орга- 
низациону класификацију независно од облика својине, специфична природа 
друштвене својине као колективног облика својине је захтевала посебно 
регулисање. Посебан режим за друштвена предузећа је предвиђен у Одељку о

18. Предлог Закона о предузећима напушта термин мешовито предузеће. Термин предузеће 
са мешовитим капиталом смо изабрали зато што кореспондира термину акционарско 
друштво са мешовитим каииталом који се појављује у члану 303 који се сходно примењује 
и на друштво са ограниченом одговорношћу.

19. Фебруар 1995. године.



друштвеном предузећу и у неким појединачним одредбама које се налазе ван 
наведеног одељка, а односе се на друштвена предузећа и на вишесвојинска 
предузећа у којима има друштвеног капитала (у даљем тексту предузеће са 
мешовитим капиталом). У питању су одредбе о управљању - партидипацији и 
посебне одредбе о управљању предузећем у поступку промене власништва капи- 
тала (чл. 399. и преузимање управљања од стране државе над друштвеним 
предузећем, односно предузећем са већинским друштвеним капиталом (чл. 60.), 
одредбе о расподели профита (чл. 303), и одредбе о постојању сопствених акција 
(чл. 399. ст. 8) или удела.

Даље излагање се односи на проблем интерног финансирања инвестиција у 
предузећима са мешовитим капиталом јер је финансирање предузећа најосет- 
љивије питање колективног облика својине, односно самоуправљања. Док се у 
друпггвеним предузећима управљање заснива на радној функцији, али и на 
учешћу друпггвене заједнице (представници запослених чине скупштину и 
заједно са представницима ван предузећа управни и надзорни одбор), у предузећу 
са мешовитим капиталом запослени управљају на основу рада друштвеним капи- 
талом а власници приватног капитала на основу својине. Запослени и власници 
немају истих преференција у погледу инвестирања. Запослени су заинтересовани 
да што већи део профита који припада друштвеном капиталу присвоје као део 
који припада запосленима (take home рау), а пгго мање за повећање основног кап- 
итала јер инвестицију не могу капитализирати. Власници приватног капитала 
имају супротне преференције јер желе повећање нето имовине предузећа. Како 
је интерно деоничарсгво преовлађујући метод приватизације, власничка и радна 
функција се спајају у истим лицима. Тада, иако запослени као власници могу кап- 
итализирати реинвестирано из дела профита који припада приватном капиталу, 
треба имати у виду да истовремено постоји и њихова жеља да максимизирају take 
home рау (део профита који припада приватном капиталу који носе кући). 
Мишљења смо да уколико нема строгих ограничења како ће се распоредити 
профит на део који се додаје плати и на део који се инвестира, а када запослени 
одлучују о томе, мора деловати Furubotn-Pejovich ефекат подинвестирања за 
колективну својину, али сличан проблем настаје и за својину запослених. Није 
нам познато да ли постоје ограничења у погледу висине дела профита који при- 
пада друштвеном капиталу а којим се мора повећати основни капитал. Некада су 
друштвени договори одређивали оквире расподеле. Ипак постоји обавеза 
предузећа да друштвену имовину користи целисходно, да је обнавља, увећава и 
унапређује (чл. 60, ст. 1, тач.1). Иста обавеза је постојала и према Уставу СФРЈ 
(чл. 15, ст. 1) и ЗУР-у. Овакво ограничење је непотребно за приватни капитал јер 
ће његови власници суочени са ризиком губитка капитала настојати да донесу 
одлуке о његовој најефикаснијој употреби.

Поменимо да по основу друштвеног капитала поред запослених, власничку 
функцију има и држава. Наиме, држава под одређеним условима може преузети 
управљање друштвеним предузећем и предузећем које послује са већинским



друштвеним капиталом (чл. 60). Она на овај начин врши класичну власничку 
контролу. Дакле, као и до сада су власничка овлашћења на друштвеном капи- 
талу подељена између запослених и државе.

Приватна предузећа не могу стицати сопствене акције (чл. 239) или уделе 
(чл. 361). Постојање овог облика анонимног (неноминираног) капитала је 
могуће само под условима који су таксативно одређени (чл. 240). Друштвени кап- 
итал, међутим, нема статус сопствених акција или удела предузећа у смислу 
Предлога Закона о предузећима. Овакво решење је нужно и последица је 
чињенице да се власници друштвеног предузећа, односно друштвеног капитала 
предузећа у мешовитој својини на последњој степеници не могу идентификовати. 
Тако је могућа егзистенција номинираног друштвеног капитала (власници једног 
друштвеног предузећа су друга друштвена предузећа) и анонимног друштвеног 
капитала када је нредузеће "власник сопственог друштвеногкапитала", односно 
када је предузеће "сопствени власник" у мери у којој егзистира друштвени капи- 
тал. Никакве организационе и статусне промене предузећа овај проблем неће 
решити све док постоји друиггвена својина.

Предузеће у колективној својини или са мешовитим капиталом (колективна 
и приватна својина) увек захтева, као што показују кооперативе у свету и наша 
друштвена предузећа, ограничења која ће омогућити егзистенцију колективне 
својине чија је основна функција да очува самоуправљање. Недостатак подсти- 
цаја за доношење ефикасних одлука о употреби ресурса су у економској теорији 
добро познати дефекти колективне својине и самоуправљања са којим је увек 
удружена. Уколико се, поред неопходних ограничења везаних за колективну 
својину, колективна својина комбинује са приватном, онда се појачавају подсти- 
цаји за доношење ефикасних одлука. На овај закључак, поред истраживања 
ефикасности кооператива упућује истраживање^ које упоређује понашање 
југословенских мешовитих и друштвених предузећа.

20. Лабус, М. и Ковачевић, М., (1994), Приватизацнја и пораст ефикасности, у Зец, М., Мија- 
товић, Б., Ђуричин, Д. и Савнћ, Н., (ред.). Приватнзацнја - нужност или слобода избора. 
Југословенска књига и Економскн институт, Београд.



др Боса Ненадић,
савезни саветник у Савезној влади

ПРАВНИ СТАТУС ДЕЛОВА ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА 
ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ПРЕДУЗЕЋИМА

1. ОПШТИ ОСВРТ НА ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРЕДУЗЕЋА

Делови предузећа као организациони облици унутар предузећа не пред- 
стављају новину у привредно-правном систему наше земље.^ И у свету и код нас 
организација предузећа доживела је интересантне промене. Делови предузећа, 
као облици унутрашње организације и структуре предузећа, срећу се у привред- 
ним системима свих савремених земаља, али под различитим називима (пословне 
- радне јединице, подружнице, филијале, сектори, погони, фабрике и др.)^ и са 
различтим статусом.

Унутрашња организација предузећа данас је условљена бројним факторима. 
То су, пре свега, карактер производње и начин привређивања заснован на 
великим техничким достигнућима и високој подели рада, величина предузећа, 
територијални размештај, врсте делатности и обим производње предузећа, 
облици пословања и др. Поред тога, друштвени услови под којима предузеће 
послује, односно друштвено окружење предузећа такође, са своје стране утиче 1 2

1. Под деловима предузећа подразумеваћемо само оне организационе јединице предузећа 
које се образују у смислу Закона о предузећима тј. оне унутрашње организацуионе једин- 
ице предузећа које уживају извесну самосталност.

2. У свету се срећу различити називи делова предузећа: нпр. у Немачкој "Betrieb", "Niederlas- 
sung", "Hauptniederlassung", "Zweigniederlassung"; у Француској "Sucursale", "Unite de travail", 
"Organisation de travail", a у Енглеској "Branch", "Work organization”, "Work unit" и др.



на унутрашњу организацију предузећа. Приликом утврђивања унутрашње орга- 
низације у сваком конкретном предузећу по правилу се полази од општих прин- 
ципа организације предузећа. Број тих принципа који се у теорији наводе као 
принципи од изузетног значаја за обезбеђивање ефикасне организације 
предузећа је различит. Међутим, сви ти принципи у крајњој линији би се могли 
свесги на принципе организације колективног рада, функционисања предузећа и 
обезбеђивања веће продуктивности.^

Унутрашња организација предузећа има свој технолошки, економски, 
социолошки и правни аспект. Не спорећи значај сваког од наведених аспеката за 
целовито и потпуно сагледавање статуса делова предузећа, овде ће бити ближе 
изложен правни аспект положај делова предузећа и то са становишта решења 
садржаних у Предлогу закона о предузећима. При томе, због карактера овог 
рада, ограничили смо се само на изношење најопштијих - основних ставова о 
правном статусу делова предузећа, односно правном аспекту положаја делова 
предузећа.

2. ПОЈАМ ДЕЈ1А ПРЕДУЗЕЋА

Када је у питању уређивање сгатуса дела рпедузећа, Предлог закона о 
предузећима у основи је задржао решења и приступ Закона опредузећима из 
1988. године.^' То, пре свега. значи да се у Предлогу закона о предузећима 
изричито не опредељује појам дела предузећа, односно да се законом не проп- 
исује шта је део предузећа, нити која су његова овлашћења. И предлагач новог 
закона о предузећнма је пошао од тога да законодавац не треба да улази у 
уређивање унутрашње организације предузећа, односно у утврђивање врсга и 
облика унутрашњих организационих јединица предузећа. Разлога за овакав 
приступ сигурно има више, али је један од њих и то што једном установљена орга- 
низација и дата овлашћења организационим деловима предузећа не могу да пре- 
тендују на сгалносг и непроменљивост, нити она могу важити за све типове и 
облике предузећа. Уосталом, промене у раду и пословању сваког предузећа које 
су у тржишним привредама веома чесге, по правилу, захтевају и промене у уну- 
трашњој организацији предузећа. 3 4

3. Тако је Тејлор формулисао шест организационих принципа; Фајол седамнаест; Шевалије 
двадесеттри и др. У нашој теорији Живко К.Костић, утврђује три основна принцнпа, а то 
су: а) принцип продуктивности. односно принцип оптималне употребе радне снаге; б) 
принцип економичности, односно принцип економског трошења свих елемената произ- 
водње; в) принцип рентабилности, односно принцип економски оптималне употребе сред- 
става. Опширније о наведеним принципима и органнзацији предузећа у опште вид. 
Ж.Костић, Организација предузећа, Економска енциклопедија II, Београд 1984. стр. 463- 
470.

4. В.члан 36, члан 65. став 1., члан 100. став 1. тачка 7, члан 152. став 2., члан 167., став 2. и 
члан 183. став 2. Закона о предузећима ("Сл.лист СФРЈ", бр. 77/88, 40/89, 46/90. и 61/90.



У теорији привредног права део предузећа се најчешће опредељује као орга- 
низациона јединица предузећа која има одређен степен самосгалност у односу на 
"седиште" предузећа, односно предузеће у целини. Кад Предлог закона о 
предузећима говори о делу предузећа, он под тим подразумева унутрашњи орга- 
низацнони облик у предузећу, и то онај организациони облик који је утврђен 
актом о осншзању предузећа или статутом предузећа, који има извесну самостал- 
ност; и на крају, онај унутрашњи организациони облик предузећа који се уписује 
у судски регистар. Други унутрашњи организациони делови предузећа који нем- 
ају наведене карактеристике. и које Предлог закона не искључује, по правилу се 
не уносе у оснивачки акт предузећа односно статут, већ су они предмет 
уређивања правилника или другог општег акта предузећа којим се уређује уну- 
трашња организација предузећа.^

Ближе сагледавање законског опредељења статуса дела предузећа захтева 
да се има у виду целина решења Предлога закона о предузећима којима се 
уређују питања везана за правни положај предузећа, а посебно оне одредбе тог 
предлога које се непосредно односе на део предузећа. Са тог становишта посебно 
су значајна решења у Предлогу закона према којима: прво, део предузећа у 
друштву лица (ортачком друштву и командитном друштву) се утврђује актом о 
оснивању предузећа, а у друштву капитала (акционарском друштву и друпггву са 
ограниченом одговорношћу, као и у друштвеном предузећу и јавном предузећу 
које законодавац такође сматра друштвима капитала) - статутом; друго, актом о 
оснивању предузећа, односно статутом рпедузећа једино се могу утврдити 
овлашћења дела предузећа у правном промету; треће, део предузећа може имати 
посебан обрачун резултата пословања и посебан подрачун, ако је то предвиђено 
актом о оснивању предузећа, односно статутом; четврто, део предузећа има свој 
назив; пето, део предузећа уписује се у судски регистар; шесто. део предузећа 
нема својство правног лица.^

Изнето јасно потврђује интенцију законодавца, да се делови предузећа обра- 
зују и њихов статус, односно овлашћења утврђују искључиво актима предузећа и 
то највишим актима предузећа - тзв. конститутивним актима (уговором или 
одлуком о оснивању предузећа) или статутом, полазећи од потребе сваког 
предузећа (на пр. величине предузећа, технологије рада, односно техничких 
услова производње, територијалног размештаја^, врсте делатности предузећа, 5 6

5. Кад законодавац у Предлогу закона утврђује обавезне делове статута предузећа, он више 
не помиње одредбе о унутрашњој организацији предузећа за разлику од важећег Закона о 
предузећима који утврђује да статут (додуше душтвеног предузећа) обавезно садржи, 
поред осталог и одредбе о: а) одговорности предузећа за обавезе његових делова који су 
овлашћени да иступају у правном промету; б) одредбе о овлашћењима појединих делова 
предузећа да иступају у правном промету; ц) одредбе од значаја за рад и пословање 
предузећа у целини и његових делова.

6. Вид.следеће одредбе Закона о предузећима: члан 7, члан 23, члан 34. став 3, члан 393. став 
2, члан 398. став 1. тачка 9. и члан 457. став 4.



обима производње и др.)даравно, уз уважавање опште прихваћених принципа 
организације предузећа. При томе. врсте делова предузећа које се могу образо- 
вати у предузећима законодавац ни примера ради не наводи. Овакво опредељење 
законодавца претпоставља да у акту о оснивању предузећа, односно у статуту 
предузећа буду јасно дефинисани делови предузећа - врсте тих делова и прецизно 
утврђена њихова овлашћења у правном промету са трећим лицима.

Другим речима, када је у питању унутрашња структура предузећа. законода- 
вац полази од тога да предузеће треба да има ону структуру - унутрашњу орга- 
низацију, која обезбеђује економски оптимум и ефикасно функционисање 
предузећа као целине. Зато законодавац не утврђује ни врсту унутрашњих орга- 
низационих јединица предузећа, нити утврђује како и када треба образовати 
делове предузећа. Он препушта самом предузећу да по сопственој диспозицији 
уреди своју унутрашњу организацију и у оквиру тога одлучи о образовању 
делова предузећа који имају статус утврђен у смислу закона. С обзиром на изнето 
полазиште законодавца, свако предузеће би при утврђивању статуса дела 
предузећа у својим актима морало, по нашем мишљењу испоштовати одређене 
принциле, као пгго су: а) принцип функционалности (јесу ли стварно - функцио- 
нално потребне организационе јединице предузећа са статусом дела предузећа); 
б) принцип одређености (прецизно организационо постављање делова 
предузећа); ц) принцип потпуности и обухватности (јасно и целовито утврђивање 
овлашћења сваког дела предузећа и др.

3. ОБРАЗОВАЊ Е ДЕЛОВА ПРЕДУЗЕЋА

Према Предлогу закона о предузећима део предузећа може се образовати у 
свим облицима предузећа. У том погледу Предлог закона се разликује од 
важећег Закона о предузећима који је делове предузећа везао само за оне облике 
предузећа који имају статут, а то значи пре свега за друпггва капитала.^

Једно од основних питања које се поставља у вези са образовањем делова 
предузећа јесте да ли свако предузеће или пак само велика предузећа у својој 
организационој структури морају имати делове предузећа. Из Предлога закона 
произлази да формирање делова предузећа није законска (правна) обавеза, и да 
предузеће самосгално одлучује хоће ли образовати делове предузећа са 
наведеним статусом или неће. Дакле, законодавац полази од тога да могу посто- 
јати предузећа која неће у својој структури имати организационе јединице са ста-

7. Веома често се делови предузећа управо образују због одвојености њиховог места 
пословања од тзв. главног седишта предузећа (distantia loci).

8. Важећи Закон о предузећима, у члану 36. садржи решење по коме се само статутом 
предузећа може утврдити да део предузећа има одређена овлашћења у правном промету и 
посебан обрачун резултата пословања. Овакво решење доводило је у питање право 
друштва лица и приватног предузећа да образују делова предузећа у смислу Закона, јер 
ова предузећа по овом истом закону нису доносила статут.



тусом делова предузећа. То свакако не значи да законодавац претпоставља да 
предузећа неће имати унутрашње организационе јединице - напротив у највећем 
броју предузећа оне су нужност, али те организационе јединице не морају имати 
правни положај делова предузећа у смислу закона.

Следеће питање које се поставља у вези са образовањем делова предузећа 
јесте кад и под којим условима се формира унутрашња организациона јединица 
предузећа са статусом дела предузећа. У Предлогу закона нису утврђени било 
какви услови за образовање делова предузећа. Оно што законодавац тражи од 
предузећа, кад оно одлучи да организује део предузећа у смислу закона, јесте да 
овлашћења делова предузећа прецизно утврди у актима предузећа и дас е 
овлашћење тих делова, односно делови предузећа ушппу у судски регистар. 
Другим речима, законодавац оставља на вољу предузећу да оно за своје поједине 
организационе јединице утврди "одређена овлашћења у правном промету" 
обезбеђујући им тим статус делова предузећа у смислу закона.

Предлог закона такође не регулише ни питање поступка образовања делова 
предузећа. Међутим, само по себи се разуме да део предузећа може бити образо- 
ван приликом самог оснивања предузећа или пак формирањем дела предузећа у 
већ основаном предузећу. Пошто се актом о оснивању, односно статутом 
предузећа утврђују овлашћења, а тиме и положај делова предузећа - то је онда и 
разумљиво да се одмах са оснивањем предузећа формирају и делови предузећа. 
До формирања новог дела предузећа у смислу Закона у већ основаном 
предузећу, може доћи у различитим ситуацијама, као на пример: давањем 
овлашћења за иступање у правном промету раније образованој унутрашњој 
организационој јединици предузећа; спајањем више постојећих унутрашњих 
организационих јединица предузећа које нису имале статус дела предузећа у 
једну, која добија одређена овлашћења у правном промету; формирањем пот- 
пуно новог дела предузећа у одређеним условима (у случају повећања капац- 
итета, оснивања нових пословних јединица и погона ван седишта предузећа) и др. 
формирање новог дела предузећа у већ основаном предузећу, увек претпоставља 
претходне промене оснивачког акта предузећа, односно статута предузећа којим 
ће се утврдити овлашћења тог дела предузећа у правном промету.

Предлог закона ниигга не говори ни о престанку делова предузећа. Међутим, 
не би требало да буде спорно да делови предузећа као пгго настају, тако и 
престају - вољом предузећа. При томе, могуће је да део предузећа коме буду 
"одузета овлашћења за иступање у правном промету" и даље егзистира као једна 
од унутрашњих организационих јединица предузећа, али таква организациона 
јединица се брише из судског регистра и она није део предузећа у смислу закона.

Чињеница образовања, као и престанка дела предузећа образованог са 
правним статусом у смислу закона уписује се у судски регистар. Сврха уписа у 
регистар дела предузећа није стицање својства правног лица (како то обично 
бива), већ је сврха овог уписа да се трећа лица обавесте о оснивању дела 
предузећа које има овлашћења у правном промету и о обиму тих овлашћења.



Отуда законодавац изричито каже и у члану 23. Предлога закона да се део 
предузећа који има одређена овлашћења у правном промету уписује у регистар 
према седишту предузећа. а ако део предузећа обавља делатност у месту ван 
седишта предузећа оно се уписује у регистар седишта предузећа али и у регистар 
према месту обављања делатности.^

4. САМОСТАЛНОСТ ДЕЛА ПРЕДУЗЕЋА

Део предузећа образован у смислу Предлога закона о предузећима има 
одређен степен самосталности. Колики ће степен самосгалности део предузећа 
имати у оквиру законских могућности, зависи искључиво од одлуке самог 
предузећа, односно решења садржаних у акту о оснивању предузећа или статуту 
предузећа. Делови предузећа су унутрашње организационе јединице предузећа, 
чврсто повезане и зависне од предузећа као целине, с тим што се од других орга- 
низационих јединица предузећа разликују по томе што имају одређена 
овлашћења, а тиме и извесну самосталност. При томе овлашћења са којима 
располаже део предузећа по свом карактеру и природж не могу бити таква да 
могу делу предузећа обезбедити потпуну самосталност, односно да део предузећа 
може епзистирати мимо предузећа. Пронаћи праву меру самосталности делова 
предузећа тако да они унутар целине предузећа могу епзистирати, односно 
оправдати смисао и циљ свог постојања, а истовремено обезбедити да њихов рад 
и пословање буде увеку функцијипредузећа каојединствене целине нијени лако 
ниједносгавно.

Самосталност која карактерише статус дела предузећа образованог у смислу 
Предлога закона, има своју технолошку, економску, социолошку и правну 
компоненту.^

9. Поступак уписа дела предузећа у судски регнстар предмет је уређивања и Закона о упису у 
судски регистар ("Сл. лист СРЈ", бр. 80/94). У овом законује изричито утврђено да се у 
судски регистар уписују делови предузећа (члан 2. закона), као и да се у регистар уписују 
подаци од значаја за правни промет, а затим и назив и место пословања делова предузећа 
(чл. 22. и 23. Закона).
Начин уписа делова предузећа у судски регистар уређен је и Уредбом о упису у судски 
регистар предузећа и других правних лпца која обављају привредну делатност ("Сл.лист 
СФРЈ”, бр. 74/90), која додуше још није усклађена са Законом о упису у судски регистар из 
1994. године иако је рок за то истекао. Тако је у члану 22. Уредбе утврђено да се уз пријаву 
за упис дела предузећа које има према статуту одређена овлашћења (Уредба као и члан 
167. став 2. Закона о предузећима неисправно говори о “правима и обавезама дела 
предузећа”), подноси: 1) одлука о именовању заступника; 2) оверен потпис лица 
овлашћеног за заступање; 3) извод из статута којим се одређују права и обавезе дела 
предузећа. Оснм изнетог, у члану 23. Уредбе је утврђено да се уз пријаву за упис у судски 
регистар брисања дела предузећа прилаже "доказ о престанку овлашћења дела 
предузећа".



а) Технолошки аспект самосталности дела предузећа, поједностављено 
речено, значи да се у том делу предузећа, односно у тој организационој јединици 
предузећа врши процес рада "који чини целину или бар његов заокружен део". О 
овој компоненти самосталности дела предузећа у Предлогу закона се изричито 
не говори, али се она ипак претпоставља јер посредно произлази из одредаба 
Предлога закона којима се утврђују други аспекти самосталносги предузећа.

б) Економска компонента самосталности дела предузећа огледа се у томе 
што тај организациони део предузећа представља економску целину и као такав 
може посебно исказивати резултате свог пословања. У вези са тим у Предлогу 
закона се каже да део предузећа може ако је утврђено статутом, односно актом о 
оснивању имати "посебан обрачунрезултата пословања” (билансстања ибиланс 
успеха) и "посебан подрачун". Очито да је циљ постојања посебног обрачуна 
утврђивање успеха и оцена финансијског пословања дела предузећа. Захва- 
љујући својој рачунској издвојености део предузећа се може подврћи контроли 
пословног успеха, односно контроли економског пословања, а оно захваљујући 
"свом посебном подрачуну" може извршити и одређене обавезе које је преузело 
у правном промету. Из Предлога закона се не види да ли је постојање посебног 
обрачуна резултата пословања и посебног подрачуна дела предузећа дају том 
делу прдузећа одређена овлашћења у погледу условно речено "своје" остварене 
добити. Утврђивање евентуалних овлашћења дела предузећа по овом основу 
законодавац препушта предузећу, односно актима и одлукама предузећа. Оно 
игго није спорно, по нашем мишљењу, јесте да би наведена решења морала да 
буду, поред осталог, и у функцији стимулисања делова предузећа на већу продук- 
тивност и ефикасност у пословању.

в) Социолошка компонента самосталности дела предузећа у основи се 
огледа у постојању одређених овлашћења дела предузећа у вези са радно- 
правним положајем запослених и учешћем у управљању предузећемЛ^ Предлог 
закона о предузећима, не садржи одредбе које би упућивале на овај аспект само- 
сталности дела предузећа. Изузетак е одредба члана 393. став 2. Предлога 
закона, према којој скупштину друиггвеног предузећа које има делове чше пред- 
ставници запослених у свим деловима предузећа.^ Не уређујући ову компо- 
ненту дела предузећа изричито, очито је да је законодавац не сматра атрибутом, * 11

10. О наведеним компонентама самосталности делова предузећа у опште вид. Б.Старовић, 
Правни аспекти делова предузећа, Архив за правне и друштвене науке, бр. 1-2/67, стр. 78. 
до 81.

11. Социолошки аспект организације предузећа посебно је разматран у XIX веку, по правилу, 
у оквиру социјално-политичких програма (Сен Симон и Шарл Фурије). Изузетан значај 
овом аспекту предавали су и теоретичари марксизма, а у југословенској теорији и пракси 
посебно је наглашавана тзв. самоуправна компонента. То је посебно дошло до изражаја у 
време примене Закона о удруженом раду, када је ова компонента била кључна за обра- 
зовање делова предузећа (основне организације удруженог рада, радне заједнице и др.) - 
када је основни циљ образовања делова предузећа био у обезбеђивању остваривања 
самоуправних права запослених.



односно нужним обележјем статуса дела предузећа. Међутим, изнето не значи да 
се делу предузећа не би могла поверити поједина овлашћења из области 
управљања предузећем или остваривања радноправног положаја запослених у 
делу предузећа. У том погледу заслужује пажњу и решење садржано у Предлогу 
закона о пгграјку, према коме запослени могу организовати штрајк и у делу 
предузећа ради заштите својих професионалних и економских интереса по 
основу рада.^

д) Правна компонента самосталности дела предузећа огледа се пре свега у 
његовом ограниченом (делимичном) правном субјективитету.

Као претходно питање које се поставља у вези са сагледавањем правног 
положаја дела предузећа јесте, да ли део предузећа има своју делатност, седиште 
и фирму, с обзиром да су то основна обележја сваког субјекта права, која су 
нужна због потреба правног живота. Прво, део предузећа нема своју делатност, 
већ оно обавља послове из делатности предузећа. Чак ни у случају да одређени 
део предузећа само (искључиво оно) обавља једну од више делатности које је 
предузеће у складу са савезним законом упнсало у регистар не би се могло говор- 
ити о делатности дела предузећа у смислу Предлога закона.^ Друго, део 
предузећа нема ни своје седиште - оно ако је дислоцирано има место обављања 
делатности. Треће, део предузећа нема своју фирму; он има само назив који се 
уписује у судски регистар. Новина је у Предлогу закона решење по коме је 
утврђено да у правном промету део предузећа заједно са фирмом предузећа 
користи и свој назив. Међутим, само под својим називом део предузећа се не 
може појавити у правном прометуЛ^

Предлог закона не садржи одредбе којим утврђује овлашћења која делови 
предузећа могу имати, односно имају у правном промету, нити прописује начин и 
услове под којима део предузећа иступа у правном промету. То значи да нема тзв. 
једнообразовних законских овлашћења делова предузећа. Врсту и обим

12. Важећи Закон о предузећима посветио је бројне одредбе деловима предузећа у 
друштвеном предузећу, укључив и њихово право на управљање и одлучивање (чл. 46. до 
74. Закона). То само потврђује даје законодавац из 1988. годинеу опредељивању статуса 
дела предузећа изузетан значај придавао овом аспекту дела предузећа полазећи пре света 
од карактера својине над средствима којима друштвено предузеће послује и с њим повеза- 
ним правима запослених у управљању предузећем.

13. У члану 2. став 1. Предлога закона о штрајку који се налази у процедури Савезне 
Скупштине утврђено је да се штрајк може организовати ”у предузећу, код другог правног 
лица ... односно у њиховом делу као организационој, пословној и интересној целини."

14. У члану 23. Предлога закона се говори о делатности дела предузећа, па би се могао стећи 
утисак да и део предузећа има своју делатност. То исто чини и Закон о упису у судску 
регистар, а очито је да се ради о неспретној формулацији, законодавца, јер делатност \ 
смислу Закона има само предузеће као целина.

15. Према члану 152. Закона о предузећима, делови предузећа у правном промету, могу исту- 
пати само под фирмом предузећа. Онн немају право да у правном промету употребљавају 
свој назив, и ако је упис и назива дела предузећа у судски регистар законска обавеза.



овлашћења делова предузећа, као и начин њиховог иступања у правном промету 
утврђује у својим актима предузеће, односно оснивачи прдузећа, поштујући при 
томе горњу границу тих овлашћења коју је законодавац утврдио - а то је да део 
предузећа не може имати својство правног лица.

Ограничени правни субјективитет дела предузећа изражава се пре свега у 
томе што делови предузећа могу ступати у правни промет, односно што могу 
бити овлашћени да закључују уговоре са трећим лицима. Овлашћење дела 
предузећа да склапа правне послове мора бити уписано у судски регистар, јер се у 
супротном део предузећа не би могао појавити као субјект права у правном 
промету. Ова обавеза уписа овлашћења у судски регистар није изричито 
утврђена у Предлогу закона о предузећима, али она ипак није спорна, јер нед- 
восмислено произлази из одредаба Предлога закона које се односе на упис у 
регистар дела предузећа и његово иступање у правном промету^, као и одред- 
аба Закона о упису у судски регистар и подзаконских прописа којима се проп- 
исује начин уписа делова предузећа у судски регистар.

У Предлогу закона ништа није изричито речено о начину иступања дела 
предузећа у правном промету тј. у чије име и за чији рачун иступа део предузећа у 
правном промету и ко сноси одговорност за обавезе које преузме део предузећа. 
Међутим, из целине одредаба Предлога закона проистиче да део предузећа може 
иступати само у име и за рачун предузећа. Оно не би могло иступати ни у своје 
име ни за свој рачун, нити у своје име а за туђ рачун. Питање које је најнепосред- 
није повзано са начином иступања делова предузећа у правном промету јесте да 
ли део предузећа има имовину којом оно може одговарати за обавезе које је 
преузело, или за обавезе дела предузећа одговара предузеће.^ И ако, у Пред- 
логу закона нема изричите одредбе о томе, из одредаба Предлога закона које се 
односе на имовину предузећа (чл. 50. до 53) јасно произлази да је имовина 
предузећа јединствена категорија и да делови предузећа образовани у смислу 
закона немају своју имовину. Дакле, иза обавезе које преузме део прдузећа стоји 
предузеће целом својом имовином, јер то неминовно произлази из јединственог 
правног субјективитета предузећа и недељивости у правном смислу његове имо- 
вине. Такође, треба напоменути да део предузећа не може бити ни носилац тзв. 
законских обавеза, односно да оно не може бити порески обвезник или обвезник 
плаћања других дажбина и доприноса. Носиалц законских обавеза је увек 
предузеће као целина. То што предузеће може имати посебан обрачун резултата 
пословања и посебан подрачун не води никаквој самосгалности дела предузећа,

16. Вид.члан 23. и члан 34. став 2. Предлога закона о предузећима. Важећи Закон о 
предузећима ову обавезу такође изричито не утврђује већ само тражи да се статутом 
предузећа утврди начин и услови под којима делови предузећа иступају у правном промету 
(члан 167. став 2.).

17. Важећи Закон о предузећима утврћује изричито (члан 167. став 2.) да за обавезе које 
преузме део предузећа одговара прдузеће. Додуше ова одредба односи се само на део 
предузећа у друштвеном предузећу.



пошто је субјект и овог дела имовине предузеће као целина.^ Посебан подрачун 
је део јединственог рачуна предузећа као целине и његов значај у платном 
прометуЈе пре свега практичне природе и у функцији је ефикасности пословања 
предузећа. Преко овог подрачуна врше се одређена плаћања и исплате - по 
правилу, до одређеног износа, а средства која се уплате на овај подрачун евиден- 
тирају се и на рачуну предузећа. односно преносе се на рачун предузећа изнад 
износа који својом одлуком утврди предузеће. Често се каже да је систем рачуна 
предузећа и подрачуна дела предузећа такав да функционише као спојни судови, 
чиме се омогућава већа покретљивост и обрт средстава који се у крајњем и у 
основи увек каналише са "врха предузећа.^ Ликвидност, односно солвентност 
предузећа увек се сагледава на нивоу предузећа као целине. па се мере које се 
предузимају у случају неликвидности увек односе на предузеће као целину. 
Отуда део предузећа не може бити субјект стечаја ни редовне ликвидације. 
Законодавац наравно није улазио у интерни однос предузећа и дела предузећа 
који покаже негативни финансијски резултат.

У одговору на питање да ли део предузећа може бити тужено или не износе 
се различита мишљења. Према једном мишљењу, део предузећа може бити 
тужен, али само из односа који су везани за део предузећа, односно за испуњење 
обавеза по пословима који су уговорени или се реализују преко дела предузећа. 
Према другом мжпљењу, део предузећа не може бити тужен, јер он није правно 
лице, нема своју имовину, па отуда и за не испуњење обавеза које преузме део 
предузећа у име и за рачун предузећа, тужено може бити само предузеће.

За сагледавање статуса дела предузећа значајан је одговор и на питање да ли 
део предузећа према Предлогу закона може имати своје органе. Опредељење 
законодавца у погледу овог сешента је јасно - органе управљања има само- 
предузеће као целина. То значи да део предузећа нема и не може имати ни 
скупштину (као орган власника), ни управни одбор (као орган управљања), ни 
директора (као орган руковођења), а ни надзорни одбор (као орган надзора). 
Међутим, ово не значи да делови предузећа не могу имати свог руководиоца који 
нема статус директора предузећа као органа пословођења."^ као и да тај руко- 
водилац не може имати поједина овлашћења пословодног органа која му се пов- 
ере актом предузећа или која му сагласно закону и статуту повери директор 
предузећа (на пр. нека овлашћења из обласги радних односа запослених у том 
делу предузећа, дисциплинска одговорност, заступање предузећа у конкретној

18. М.Васиљевић, Трговинско право, Београд, 1992., стр. 51.
19. Овакав став потврђује решење из члана 14. став 2. Закона о платном промету ( “Сл.лист 

СРЈ", бр. 53/92) по коме правно лице, односно предузеће “може отворити рачун свом делу, 
који је саставни део рачуна правног лица, према седишту дела правног лица, у складу са 
савезним законом". Очито се ради о омашци законодавца када је у питању седиште дела 
предузећа - јер део предузећа може имати само место обављања "делатности” ако је дис- 
лоцирано.

20. М.Васиљевић, Оп.цит.



ствари, односно правном послу и др.). У одговору на питање могу ли се на део 
предузећа пренети одређена права управљања која су иначе законом предвиђена 
као права органа управл>ања предузећм, преовлађује мишљење да не би могло 
доћи до преношења одређених права органа управљања на делове предузећа 
која су законом предвиђена као права органа предузећа.

Делови предузећа нису више нн законом предвиђени као основа за конститу- 
исање органа управљања предузећа. Предлог закона прави изузетак кад је у 
питању скугшггана друштвеног предузећа, на који је већ указано. Међутимлри- 
мену овог приндипа законодавац више ни у друштвеном предузећу не проширује 
на друге органе управљања предузећа, па чак ни на савет запослених. Треба рећи 
да законодавац не искључује могућност да се лично изјашњавање радника може 
организовати по деловима предузећа, али се пуноважност одлуке по правилу 
увек сагледава са становишта предузећа као целине, независно од резултата гла- 
сања у појединим деловима предузећа.^

У вези са делом предузећа поставља се питање да ли део предузећа може 
доносити сопствене опште акте (тзв. аутономно право дела предузећа), којим би 
се уређивао унутрашњи живот у делу предузећа. У одговору на ово питање треба 
нагласити да се у Предлогу закона полази од тога да све одлуке из сфере 
управљања и руковођења предузећем, а то значи и доношење општих аката 
предузећа (правилннка, одлука, и других општих аката из члана 94. Предлога) 
доносе органи предузећа. Другим речима "право које доноси и ствара 
предузеће," односно његови органи важи за све делове предузећа. Дакле, део 
предузећа нема своју аутономну регулативу тј. нема сопствени оснивачки акт, ни 
статут али ни правилнике ни друге опште акте.

И на крају, питање је да ли део предузећа може бити субјект статусних пром- 
ена у било ком случају (на пр. део предузећа који представља технолошку и екон- 
омску целину и као такво може самостално да егзистира, а његово издвајање не 
би "угрожавало" функционисање предузећа као целине). Законодавац је ту 
изричит. Одлуке о подели и спајању предузећа доносе искључиво органи 
предузећа. Напомињемо и то да Предлог закона ништа не говори о решавању 
евентуалних спорова између појединих делова предузећа или дела предузећа и 
предузећа, што је у складу са опредељењима законодавца о делу предузећа као 
унутрашњој организационој јединици предузећа, кога образује и чији статус 
одређује предузеће слободно и самостално.^

21. Изузетак је на пр. доношење одлуке о ступању у штрајк запослених у делу предузећа, кад 
одлуку доноси већина запослених у делу предузећа.

22. Важећи Закон говори само о решавању спорова између делова друштвеног предузећа и то 
путем арбитраже или других облика за решавање спорова. Та питања се према Закону 
обавезно уређују статутом предузећа (чл. 167. Закона).



5. ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА

Напуштајући у потпуности законски шематизам у унутрашњој организацији 
предузећа, а тиме и потребу законског утврђивања обавезе образовања делова 
предузећа (укључив и друштвена предузећа и предузећа која обављају делатност 
од јавног интереса) законодавац у Предлогу закона о предузећима утврђује само 
одређена питања статуса дела предузећа, и то она која су од значаја за "правни 
живот дела предузећа". Да ли ће предузеће организовати унутрашње организа- 
ционе јединице са статусом дела предузећа или не, и какав ће бити степен њихове 
самосталносги, у оквиру законских могућности, зависи искључиво од воље самог 
предузећа, односно овлашћења садржаних у оснивачком акту, односно статуту 
предузећа. Део предузећа мора имати минимум овлашћења и самосталносги који 
ће оправдати потребу постојања дела предузећа у смислу закона, односно које ће 
обезбедити несметано пословање дела предузећа, али при томе самосталност 
дела предузећа увек мора бити подређена интересима целине предузећа.



Др Бојана Рнлке, 
Inex-lnterexport, Београд

ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
ПРЕМА ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О ПРЕДУЗЕЋИМА ИЗ

МАРТА 1995.

У В О Д

Друштво с ограниченом одговорношћу представља законодавну тековину 
релативно новијег датума. Историја настанка овог облика трговачких друштава 
показује да је оно почело да живи у пракси тек након што је створено правним 
прописима. ДОО је пројектовано да би задовољило потребе настале услед гло- 
мазности и тромости акционарских друштава. Пре свега да би се омогућило јед- 
ноставније формирање и лако управљање предузећима са капиталом мањег 
обима, који би контролисала мања група људи, међусобно повезаних тешњим 
везама.

ДОО појавило се први пут у немачком праву 1892. године (Gesellschaft mit 
beschrankter Haftung - GmbH). Био je то експеримент који се, упркос скептичности 
и бојазни да ће њиме бити угрожена правна сигурност (у почетку су га називали и 
друштво с ограниченим поштовањем - игра речи у немачком - mit beschrankter 
Haftung - mit beschrankter Hochachtung), показао као веома добар и успешан. Из 
немачког права овај тип друштва је веома брзо прихваћен и у другим правним 
системима који се базирају на тржишној привреди. Данас су ДОО регулисана или 
посебним законима или општим одредбама трговачких, односно грађанских
закона.



Познавало га је и право предратне Југославије. Постојало је и кратко време 
након П светског рата, да би након тога нестало из нашег правног система све до 
доношења Закон о предузећима 1988. године.кадаје опет васкрсло.

Предлог Закона о предузећима из марта 1995. године (у даљем тексту Пред- 
лог Закона) посветио је значајан просгор друнггвима с ограниченом одго- 
ворношћу.

ПОЈАМ

Прописима је прилично тешко дефинисати ДОО. Већина законодавсгава не 
даје експлицитну дефинидију, него овај појам одређује посредно, наводећи 
његова правна обележја, односно препуштајући доктрини да објасни његов 
појам.

Наш Закон из 1988. године дао је дефиницију ДОО. наводећи да је то 
"друнггво у коме сваки од улагача учествује са одређеним улогом, и одговара за 
обавезе друштва до висине свог улога" (чл. 104). Овакво утврђивање одговор- 
ности улагача, неспретно изречено, непознато је у пракси других земаља. Наиме, 
уплатом основног улога уплаћена средства посгају својина друштва, а оно 
(друштво) за своје обавезе одговара свеукупном својом имовином. У трену 
уплате то престају бити средства улагача.

Изменама и допунама Закона, 1989. године, део дефиниције у погледу одго- 
ворности улагача је укинут, па се уношењем става 2. навело да "чланови друнггва 
не одговарају за обавезе дручнтва." Ни оваква формулација није најсрећнцја, јер 
улагач одговара за своје обавезе својим уделом у друнггву.

Предлог Закона о предузећима уклониоје ове недостатке и ДОО дефннисао 
као "друштво које, ради обављања делатностн, оснивају правна или физичка 
лица која не одговарају за обавезе друштва. а сносе ризик за пословање друштва 
до висине свог улога и чији улози чине основни капитал друштва" (чл. 332.). Фор- 
мулација - "сносити ризик за пословање" адекватнија је и представл>а нешто 
друго од формулације "сносити одговорност за обавезе друштва".

ПРАВНА ПРИРОДА

Не постоји јединствено схватање правне природе ДОО. У законодавствима 
постоје три различита приступа:^

1. да се ради о друнггву суи генерис,
2. даје то врста ортачких друштава са ограниченом одговорношћу,
3. да се ради о варијанти акционарских друштава.
Ад1) Мишљење да се ради о друштву суи генерис заступљено је у већини 

континенталних законодавстава. По својој правној природи ДОО је нешто 1

1. Прица: Организациони облици директних иностраних инвестицнја, Београд, 1976., стр. 50.



нзмеђз' друштава лица и друиггава капитала. У односу према трећима оно је 
отвореније од друштава лица, али више загворено него друштва капитала. Пред- 
лог Закона ипак га је у систематизацији сврстао у друштва капитала.

Ад2) Према правима Чилеа, Никарагве, Панаме и неких других земаља Лат- 
инске Америке, у питању је једна варијанта ортачког друштва. Уосталом то 
говори и назив ове врсте друштава у тим земљама - ортачка друштва с 
ограниченом одговорношћу.

АдЗ) Енглеско право, а самим тим и земље које су усвојиле англо-саксонски 
правни систем, ДОО сматрају варнјантом акционарског друштва.

ОСНИВАЊЕ

"Друштво с ограниченом одговорношћу оснива се уговором о оснивању а 
ако га оснива један оснивач-одлуком о оснивању" (чл. 333 Предлога ЗОП-а).

Када се говори о оснивању ДОО. могуће је груписати законодавства према 
три критеријума: минималном броју оснивача, максималном броју и према 
одређењу који је мннимални број неопходан, да би друштво као такво уопште 
егзистирало.^ 2

2. У погледу минималног броја оснивача постоје три система. Већина законодавстава 
захтева најмање два оснивача, део земаља минимално три, а мањи број само једног 
оснивача.
Већина правних система одређује максимални број оснивача ДОО. Уколико се тај број 
прекорачи, тадаобично не долази до аутоматског престанка друштва, него је могуће: а) да 
друштво буде на одређени начин санкционисано; б) да му се стави одређен рок да би се по 
броју чланова прилагодило законским условима, или ц) да се дотично ДОО третира, уз 
испуњење других услова, као акционарско. Тако на пример право Француске, Чилеа, Бел- 
гије, Енглеске и земаља које су усвојиле англо-саксонски правни систем одређује 50 
чланова као максималан број, Луксембург 40, Мексико, Боливија, Парагвај 25, Аргентина, 
Колумбија, Уругвај и Гватемала 20. Има правних система које не постављају ограничења 
у погледу броја чланова (Немачка, Хрватска, Швајцарска, Шпанија, Италија, Португалнја. 
Бразил и неке друге).
Везано за неопходан број чланова у време његовог постојања, егзистирају три система: 
класични систем, систем потпуне важности и систем важности с неограниченом одго- 
ворношћу.
Према класичном систему, уколико број чланова друштва падне испод два, друштво 
аутоматски престаје да постоји. Већина земаља напустила је овакво законодавно решење, 
али оно постоји још увек у неким земљама Латинске Америке.
Ако се ради о систему потпуне важности, онда ДОО постоји и када број падне на једног 
члана, чија је одговорност за сношење ризика и даље ограничена. Настао у немачком 
праву, Амандманом из 1980. године, овај систем је данас усвојен у већини земаља.
Према систему важности с неограниченом одговорношћу, друштво са једним чланом пос- 
тоји и даље, с тим да то лице сада одговара целокупном својом имовином. Овакав систем 
имају права Енглеске и Италије, а интенција је заштита трећих лица. Према, Прица: Орга- 
низациони облици директних иностраних инвестиција, Београд, 1976. стр. 52 и даље.



Наш Закон из 1988. године нијс одредио минимални 6poj оснивача. Он о 
броју чланова друштва уопште не говори. Међутим, из члана 104, у коме се каже 
да у ДОО сваки од улагача учествује са одређеним улогом, може се закључити да 
је неопходно барем два оснивача. Према новелама ЗОП-а из 1989. године (чл. 104 
а) види се да ДОО лостоји и у случају постојања само једног члана.

Чињеница је да овакав тип друштва у пракси није могућ с великим бројем 
чланова. Зато Предлог Закона ограничава број чланова ДОО на 30, сем "у 
случају ако су чланови друштва запослени у друштву који купују уделе под 
повлашћеним условима у складу са законом" (чл. 333 ст. 3).

У погледу минималног броја и није потребно итпта да се каже, јер се из става 
1. истог члана види да је код нас могуће постојање једноперсоналног ДОО. 
("ДОО оснива се уговором о оснивању, а ако га оснива један оснивач - одлуком о 
оснивању).

УГОВОР О ОСНИВАЉУ И СТАТУТ ДРУШТВА С 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

У теорији је ирисутан проблем односа уговора о оснивању, као оснивачког 
акта и статута, основног огиптег правног акта друштва. Значајно питање које се 
поставља је, шта се дешава у случају конкурентности ова два правна акта - којије 
старији, односно који има примат.

Питање је актуелно и код нас и у упоредном праву.^
Из Предлога ЗОП-а може се закључити да је код ДОО уговор о оснивању 

тај који има примат у односу на статут. Уговор има трајнији карактер, њега су 
потписали оснивачи, а њихови међусобни односи су трајни. Они располажу уде- 
лом у друштву који је основ њихових права управљања и расподеле добити. Без 3

3. Према аустријском Закону о ДОО из 1908. године, измењеном и допуњеном 1987.Г., 
предвиђен је примат уговора о оснивању (број питања о којима одлучује скупштина може 
се проширити односно сузити само уговором о оснивању). Надаље, у прве две године пос- 
тојања друштва, нису допуштена одступања од уговора о оснивању у погледу бројних 
веома значајних одлука скупштине, итд.
Швајцарски закон о облигационим односимаиз 1911.г. на посредан начин такође апостро- 
фира значај уговора о оснивању. Он наиме у општим одредбама о трговачким друштвима 
напомиње да она настају уговором. Када дефинише ДОО, Закон више не помиње уговор о 
оснивању, него се претпоставља прнмена општих одредби о оснивању друштва које 
упућују на уговор.
Закон о трговачким друштвима Француске (1966.) код неких битних елемената друштва 
не помиње приступање уговору о оснивању, него је статут акт који је доминантан.
Немачки Закон о ДОО из 1892. године са изменама и допунама до 1986. године наглашава 
уговор као оснивачкн акт, али и трајни, меродавни правни акт. Према, Јовановић: Однос 
уговора о оснивању и статута (правила) друштва капитала, Зборник радова, Правни 
живот, Београд, 1993., стр. 1229. и даље.



сагласности чланова, састав друштва се не може мењати, јер постоји право прече 
куповине удела у корист чланова друштва.

Уговор о оснивању ДОО мора бити у писменој форми. Она је обавезна и за 
одлуку о оснивању којом се оснива једноперсонално ДОО. Потписи оснивача 
оверавају се код надлежног суда, дакле обавезна је тзв. нотаријална форма.

У заједничким одредбама, у чл. 11 наводе се елементи које уговор о оснив- 
ању мора да садржава. Специфичну садржину уговора о оснивању ДОО садржи 
чл. 334, с тим што се у ст. 2 наводе факултативне одредбе.

Сви елементи које садржи уговор о оснивању адекватни су онима које треба 
да садржи одлука о оснивању једноперсоналног друштва.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ И УЛОЗИ

Основни капитал, односно главницу друштва чине средства потребна за 
оснивање друштва. Прибављају се од улагача и представљају почетни капитал 
ДОО. У тренутку оснивања друштва, висина основног капитала предсгавља уку- 
пну вредност свих улога у друштву. У већини правних система регулисана је 
висина основног капитала.^ Она може бити утврђена законом или дата у уго- 
вору о оснивању.

Утврђивање доње границе величине основног капитала веома је важно за 
заштиту интереса трећих лица, из разлога што за обавезе друштва одговара оно 
само, својом имовином, а не чланови који га чине. Основни капитал је дакле вид 
гаранције - гарантног капитала према трећима.

Закон из 1988. године утврдио је доњи лимит основног капитала и то на 
20.000.000 динара (чл. 104.), односно на 2.000 динара по Изменама и допунама из 
1989. (чл. 104. ст. 6), што је учињено услед деноминације динара.

Предлог ЗОП-а даје доњу границу износа основног капитала и лимитира га 
на $ 5.000 у динарској противвредности. Он одређује и доњу границу улога појед- 
иног члана, који не може бити испод $ 500. Изузетак су лица која купују уделе под 
повлашћеним условима у складу са посебним прописима, код којих је дозвољен и 
мањи улог.

Улог представља део средстава који сваки улагач уноси у друштво. Основни 
улог је она сума новца коју је минимално потребно унети да би се лице могло 
сматрати улагачем.

Улози се прво уписују, након тога уплаћују. Према Закону из 1988. године 
улози чланова су морали бити уписани у целости пре уписа друштва у судски 
регистар (чл. 104. сг. 3.). У року предвиђеним статутом, односно правилима 
друштва, улагачи су морали уплатити основне улоге. У противном, друштво се 4

4. Нека права одређују доњи лимит(Немачка, Хрватска, Француска, Луксембург, Белгија,
Турска, Боливија), нека и доњу и горњу границу (Швајцарска, Уругвај), док на пр. у
Енглеској, Бразилу, Чилеу. Колумбији никаквих ограничења везаних за висину капитала
нема.



није сматрало основаним, а они којн су улоге уплатили, имали су право на 
повраћај (чл. 105. ЗОП-а из 1988.).

Предлог Закона у члану 337. ст. 3. наводи "До уписа у регистар уплаћује се на 
привремени рачун код овлашћене банке или организације надлежне за платни 
промет најмање 50% новчаног дела основног капитала, односно 50% новчаног 
улога појединог члана, а остатак се уплаћује у року од 2 године од дана регис- 
трације ДОО, сагласно уговору о оснивању друштва." Он даје бенефиције 
основном новчаном капиталу који прелази износ од $ 15.000. "Изузетно ...., ако 
новчани део основног капитала прелази износ од $ 15.000 САД долара у динар- 
ској противвредности по курсу на дан уплате, до уписа ДОО у регистар уплаћује 
се најмање 20% тог износа" (чл. 337. ст. 4).

Предлог Закона оправдано дозвољава накнадно уплаћивање целокупног 
износа новчаног капитала. Наиме, економски не би било рационално захтевати 
целокупну уплату пре регистрацнје. Такав би капитал у почетку стајао ван 
пословне функције, што је наравно несврсисходно. А уплата од 50% укупних, 
односно појединачних улога, довољна је гаранција трећим лицима.

Основни улози не морају бити једнаки. Они могу бити у новцу. стварима и 
правима, али не и у услугама и раду. Уколико су улози у стварима и правима, 
морају бити изражени у новцу (чл. 200. Предлога ЗОП-а). Ствари и права се 
дакле морају проценити.

Код процене је оснивач који улаже ствари и права заинтересован да процена 
буде пгго виша. Обрнут је случај код осталих оснивача. Међутим, и равнотежа 
интереса не мора увек да доведе до реалне вредности. Постоје наиме ситуације 
када су сами оснивачи заинтересовани за нереалну процену (блиско сродство 
улагача, на гтример).

Проблеми настају и код нереално високе и нереално ниске процене, с тим 
што су у овом другом случају они знатно већи и са тежим последицама, по трећа 
лица превасходно. Иза преузетих обавеза у таквом случају не стоји исказана 
имовина. Повериоци могу бити опггећени, али може бити повређен и јавни 
интерес.

На питање на шта има право регистарски суд у случају да је процена еви- 
дентно нереална, Предлог Закона не даје одговорЛ*

Код једноперсоналног ДОО: " Ако оснивач пре пријаве ... за упис у регистар 
није у целини уплатио новчани део основног улога, односно унео неновчани део, 
за неуплаћени износ, односно за неунесени неновчани улог пружа одговарајућа 
средства обезбеђења и исправу о томе подноси суду прн пријави регистрације 
(чл. 196 ст. 4). 5

5. У неким правима је регистарском суду дозвољено да одбије овакав упис (Немачка, 
Хрватска), у некима се тражи уплата разлике у новцу, а француско право чак захтева 
посебан документ који се прилаже статуту, садржава вредност сваког улога у стварима, а 
издаје га овлашћени проценнтељ улагања.



УПИС У РЕГИСТАР

Након што су обављене све формалности и уплаћен основни капитал. 
односно 50% новчаног дела, друштво се уписује у регистар. У нашем праву упис у 
регистар има конститутивни карактер, што значи да тренутком упис оно постаје 
правно и пословно способно, речју оно постаје ДОО.

У упоредном праву постоје нека правна стања које наше право не познаје. То 
је тзв. преддруштво, заправо једно стање у којем ДОО још не постоји као правна 
особа, али је уговор склопљен и чланови већ могу обављати одређене послове.^

Предлог ЗОП-а нема посебних одредби везаних за испуњење формалности 
при пријави за упис у судски регнстар ДОО, него се позива на одредбе чл. 201. и 
202. које се односе на акдионарско друштво. У члану 201. поред осталогтражи се 
и прилагање статута друштва, а о томе шта он садржи говори члан 335. Предлоа 
Закона.

Уколико је у питању једноперсонално друштво, тада се на упис њега у 
регистар примењује чл. 202. Предлога ЗОП-а (аналогно као на једноперсонално 
АД).

УДЕЛИ ОСНИВАЧА

У ДОО се води књига удела. Она представља евидендију улога, досгупну на 
увид сваком члану друштва, а другим заинтересованим лицима - по претходном 
одобрењу чланова. Члан 334. Предлога Закона наводи податке који морају да 
буду унесени у књигу.

Удео представља правну форму улога, то је део укупних средстава друиггва 
који у процентуалном износу припадају улагачу. Проценат се одређује сразмерно 
висини основног улога и основног капитала. На основу удела улагачи постају 
чланови друштва и стичу одређена права и обавезе.

Удео стечен на основу улога може припадати једном лицу или већем броју 
лица. Ако су више лица власници једног удела, они се у односу на ДОО сматрају 
једним чланом. Своја права остварују преко свог представника, а за обавезе јед- 
ног члана одговарају солидарно. Власници једног удела могу у међусобним одно- 
сима на том уделу да учесгвују у једнаким односно различитим деловима. Важно 
је да правне радње друштва према власницима једног удела делују према свима и 
у случају да су извршене само према једном од њих.

Као доказ поседовања удела, ДОО може издати свом члану потврду, која 
гласи на име и нема својство хартије од вредности. * 1

6. Овакву могућност познаје немачко право, које у настанку ДОО познаје три стадијума:
1. Будући чланови друштва преговарају о склапању уговора о оснивању друштва,
2. Уговор о оснивању друштва је склопљен, али друштво још није уписано у регистар.
3. Друштво је уписано у регистар, и оно је стекло правну и пословну способност. Према: 

Барбић: Трговачка друштва, Вараждин, 1991., стр. 106.



Допунске уплате регулисане су члановима 346-348. Предлога ЗОП-а. 
Обавезу њихове уплате и висину може одредити скупиггина ДОО. ако је то уго- 
вором о оснивању предвиђено. Допунска уплата не увећава нити улог, самим тим 
нити удео члана. нити увећава основни капитал. Одређује се сразмерно улозима.

ПРЕНОС УДЕЛА

Удели у ДОО су преносиви. Промет уделима између чланова је слободан, 
али за њихово преношење на особе ван друпггва. потребан је пристанак чланова. 
У овим ограничењима долази до изражаја заинтересованост чланова за личне 
особине лица. будућих чланова. Наиме, узајамно познавање и поверење међу 
члановима карактеристично је за ДОО.

У упоредном праву постоје различити ставови по питању преноса удела.^ 
Наш Закон из 1988.,г. је веома рестриктиван у погледу преноса удела на трећа 
лица. У чл. 107. се наводи да су удели слободно преносивп међу улагачима. док се 
за пренос на трећа лица захтева пристанак осгалих, дакле свих чланова.

Предлог ЗОП-а је прилично детаљан када говори о преносу удела. Пренос 
може бити у целости или делимичан. може бити редован, може бити у извршном 
поступку и у случају смрти, односно престанка члана. Надаље, удео се може пре- 
нети на већ постојећег члана и на треће лице. Члан 349. ст. 1. одређује да се "удео 
може слободно преносити између чланова ... Сагласност друштва при преносу 
удела потребна је кад је члан друштва преузео обавезу и на споредну чинидбу." 
Преносом удела или његовог дела нарушавају се постојећи односи у друштву. 
Онај ко пренесе цео свој удео, губи чланство у друштву. Мења се дакле и број 
чланова друиггва.

У случају смрти, односно престанка члана друштва, удео се преноси на 
наследника односно следбеника (ако уговором о оснивању није друкчије 
речено). У том случају нови члан улази у друштво, што значи улази у правни 
положај ранијег члана. Уколико уговор искључује пренос удела, утврђује се 
откуп удела од стране чланова друштва. Ако они не откупе удео, он се повлачи

7. Међу најлибералније спада немачко и аустријско право, код којих је пренос удела на трећа 
лица потпуно без ограничења. Једини захтев који се поставља је јавна овера преноса. 
Ипак, закон овлашћује друштво да, уколико то жели, у статуту постави извесна 
ограничења. По енглеском праву друштва су обавезна да статутом ограниче преносивост 
удела, с тим што се законом не предвиђа какво то ограпичење треба да буде. У највећем 
броју правних система закон је тај који прописује ограничења и услове преноса. Тако 
швајцарско право поставља ограничење у виду захтева за сагласност 3/4 чланова друштва 
који представљају најмање 3/4 основног капитала, с тим да статут може предвидети даљња 
ограничења. Слична решења постоје и у правима Белгије, Шпаније, Луксембурга, Арген- 
тине, Уругваја, итд.
Према Прица: Организациони облици директних иностраних инвестиција. Београд, 1976., 
стр. 55, и Барбић: Трговачка друштва, Вараждин, 1991.. стр. 113.



уз накнаду његове вредности и у складу с одредбама о смањењу основног капи- 
тала.

Члан 349. ст. 3. даје право прече куповине осталим члановима друштва, у 
случају када се удео преноси трећем лицу. Ако међу члановима не дође до саг- 
ласности, односно ако, према праву прече куповине. више чланова желе купити 
удео, он се дели између заинтересованих, сразмерно висини њихових удела у 
друштву. Али уколико чланови друштва, у року од 30 дана након учињене 
понуде, не изразе вољу за куповином, удео се може пренети трећем лицу, али не 
под повољнијим условима.

Код продаје удела у извршном поступку, рок за чланове друштва да изразе 
вољу о куповини је 15 дана од пријема обавештења. Уколико то не учине, продаја 
се врши према правилима извршног поступка.

Удели се преносе у писменој форми. Стицалац удела је обавезан да се при- 
јави друштву ради уписа у књигу удела, од којег момента пренос има правно 
дејство према друиггву и према трећима.

Једном речју ДОО је заинтересовано да ограничи промет удела, односно да 
га контролише и каналише. с тим што се члановима друштва пренос не може 
забранити.

Удео престаје ако је то уговором о оснивању предвиђено, на начин и по 
основу како је њиме предвиђено. Члан друштва чији је удео престао губи права и 
обавезе које је по основу дотичног удела имао.

Једноперсонално ДОО не може нити сгицати сопствени удео нити га 
повлачити (чл. 363. Предлога ЗОП-а).

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Међу члановима ДОО добит, утврђена годишњим билансом, дели се 
сразмерно уделима (ако уговором није другачије уговорено). Годишњу добит 
намењену деоби одређује скупштина. Она може одредити да се добит не дели 
члановима, него употреби у друге сврхе.

ОРГАНИ ДРУШТВА С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Органи ДОО су директор, управни одбор и надзорни одбор у случајевима 
прописаним законом и скупштина - уколико о предвиђа уговор о оснивању 
друштва (члан 365. ст. 1. Предлога ЗОП-а).

У једноперсоналном друштву функцију директора и скупштине обавља влас- 
ник (уколико одлуком о оснивању није другачије речено), с тим што се одлуке 
које он доноси уписују у књигу одлука и једкно тако производе правно дејство. 
Чл. 148. ст. 6. Предлога Закона таксативно наводи које се одлуке морају 
обавезно упсати у књигу одлука.



Делокруг рада скупштине прописују опште одредбе (чл. 61.), а специфичне 
послове које скупштина обавља у ДОО, чл. 366. Предлога Закона. Сазива је 
директор, а могу и чланови друштва, као и надзорни одбор када то закон 
предвиђа. Скуппггина може правоваљано одлучивати ако присутни чланови 
имају више од 1/2 укупног броја гласова. Члан 371. Предлога Закона набраја 
одлуке о којима се одлучује трочетвртинском већином, а у ст. 3. истог члана 
наглашава се да се за пуноважност одлуке којом се члановима намећу додатне 
обавезе или умањују права, тражи сагласносг свих чланова друштва на која се та 
одлука односи. Право гласа има сваки члан сразмерно свом уделу (сем члана с 
приоритетним уделом без права управљања). У скупштини се одлуке доносе јав- 
ним гласањем. Изузетак су одлуке о именовању, одговорности и разрешењу 
чланова органа ДОО, када је гласање тајно (аналогно АД, чл. 257. Предлога 
Закона). Аналогија са АД постоји и код искључења права гласа, што је такса- 
тивно наведено у члану 259.

Предлог Закона даје и одредбе о правима мањинских чланова. Иако питање 
мањинских власника превасходно долази до изражаја у АД, где постоји велики 
број малих акционара, у мањем броју и блажем облику ово се питање јавља и код 
ДОО. Предлог Закона одређује да они који имају најмање 1/10 оснивачког капи- 
тала (или мањи део, ако је уговором о оснивању односно статутом тако 
одређено) имају следећа права: право да захтевају сазивање скупштине уз 
навођење разлога; право да одређено питање стави на дневни ред већ сазване 
скупштине; право да надзорни одбор сазове скугаптину уколико се она по 
захтеву није састала у року од 15 дана; право допуне дневног реда.

Управни одбор као најважнији орган сваког трговачког друштва, треба да 
буде стручан, професионалан, са основним задатком да управља друштвом. 
Предлог Закона је дао аналогне одредбе за управни одбор ДОО и АД (чл. 261- 
264). Он се састоји од најмање три члана који се бирају из реда чланова друштва, 
запослених у друштву и лица изван друштва. Чланови с мањинским уделом у 
основном капиталу такође имају право на члана управног одбора.

Директор обавља послове одређене чл. 63. Предлога Закона. Статутом се 
може предвидети да одређене задатке из свог делокруга на њега пренесе управни 
одбор (чл. 266). Статут такође може да предвиди формирање извршног одбора 
дирекгора, који представљају помоћни и извршни орган.

Надзорни одбор се састоји од најмање три члана, које бира скугаптина из 
реда чланова друштва, те лица изван друнггва, сем чланова који су представници 
запослених. Послове из своје надлежности обавља на сопствену иницијативу, на 
захтев мањинских чланова или на захтев поверилаца с најмање 1/10 укупних 
потраживања од друштва. Одредбе које се односе на надзорни одбор ДОО ана- 
логне су онима које се односе на АД (чл. 274 - 280. Предлога Закона).



ПОВЕЋАЉЕ/СМАЊЕЉЕ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Основни капитал ДОО се повећава изменом уговора о оснивању. Право 
прече уплате нових улога имају чланови друштва и они то могу чинити у року од 
30 дана сразмерно уделима које већ поседују. Свако настало повећање, да би 
производило правно дејство мора да буде уписано у регистар у року од три 
месеца од дана повећања. Предлог Закона у погледу осталих одредби користи 
аналогију с АД (чл. 281 - 300).

Одлуку о смањењу основног капитала ДОО доноси скупштина (с тим нгго је 
неопходна сагласност свих чланова на које се она односи). Чланови 304-313. 
Предлога Закона, који говоре о смањењу основног капитала АД примењују се и 
на ДОО.

Међусобни односи чланови у погледу учешћа у сгруктури основногкапитала 
могу се мењати само применом законских одредби о повећању, односно 
смањењу основног капитала.

Уколико дође до повећања капитала у једноперсоналном друштву, улогом 
новог члана, оно наставља да постоји, али сада као ДОО са два члана (односно 
више).

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА

Као ни Закон из 1988. године, тако ни Предлог Закона не даје одредбе о 
правима и обавезама чланова ДОО, него ту материју препушта уговору о оснив- 
ању8)

ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Предлог ЗОП-а наводи 11 случајева престанка предузећа (чл. 100), што се 
односи и на ДОО. Поред ових општих случајева, престанак ДОО и чланског 
односа може уследити и на темељу оснивачког акта, смрћу или престанком 
члана, његовим отказом или искључењем (чл. 386).

У случају ликвидације, након намирења поверилаца враћају се допунске 
уплате, а преосгали део, сразмерно уделима, расподељује се на чланове друштва.

8. У немачкој литератури права чланова ДОО се класификују у 4 групе: имовинска права 
(суделовање у добити, суделовање у остатку стечајне масе, и сл.); права утицаја у друштву 
као имаоца удела (право гласа, право на обавештавање, право на побијање одлука, право 
на тзв. actio pro socio, чланска actio negatoria); уговорна права; те посебна права (која се 
стичу уговором о оснивању).
Обавезе чланова се такође класификују у 4 групе, и то: обавеза уплате дуга; обавеза испу- 
њења чинидби (нпр. обавеза да се друштву дају кредити или брига око тога да оно кредит 
добије; обавеза на додатну уплату; обавеза на лојално поступање. Према Барбић: 
Трговачка друштва, Вараждин, 1991., стр. 107 и даље.



УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Иако су новијег датума, ДОО постоје данас у скоро свим земљама света. У 
односу на АД (као други вид друштава капитала, према Предлогу ЗОП-а), ДОО 
има одређене предности: процедура оснивања и разне формалности везане за њу 
су знатно мање и једноставније. прописани минимални оснивачки капитал је 
мањи, врло су погодан облик за друиггва мања по броју чланова и величини кап- 
итала.

Посгоје и недостаци у односу на АД. Позив на упис капитала не може да 
буде упућен јавности, постоје ограничења и то знатна у погледу преноса удела на 
трећа лица, у неким делатностима се не може основати овакав тип друштава 
(према неким правним системима), законом може бити одређен максимални 
број чланова.

Међутим, да су предности значајније од недостатака, види се поред осгалог и 
из чињенице да је број предузећа организованих као ДОО у сталном порасту. У 
Немачкој, на пример, у десетогодишњем раздобљу (1975-1985.) број ДОО се 
повећао са 133 382 на 339341. Томе у прилог говоре и подаци о паралелном 
смањењу броја АД. Од 1926. године, када је у Немачкој било приближно 17.000 
АД, њихов број је опадао постепено, да би их 1985. године било само 2.141.^

У односу на претходни Закон, који је у погледу ДОО био веома штур и са 
мало законских одредби, Предлог ЗОП-а даје прецизне одредбе о овим 
друштвима. И ако постоје нека питања која у Предлогу Закона нису детаљно 
обрађена (вероватно је то било нерационално са становишта обима Закона). он 
несумњиво представља велики допринос правном регулисању овог организа- 
ционо-правног облика трговачких друштава.
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Димишрије Кривокапић,
судија ВишеГ привредног суда у БеоГраду.

ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ У СТАТУСНИМ 
СПОРОВИМА У ПРИВРЕДИ

Поступак обезбеђења статусних захтева у судском поступку има за циљ да 
обезбеди остварење захтева кад судска одлука постане правоснажна, односно 
извршна. Пошто су удели у предузећу увек одређени, без обзира на својинске 
односе и организационе облике, сматрамо да су мере обезбеђења могуће, како у 
односима између самих оснивача, тако и између предузећа и трећих лица.

Као средства обезбеђења могу се одредити само заложно право на непокрет- 
ности, претходне мере и привремене мереД На основу извршне исправе која 
гласи на новчано потраживање, поверилац може захтевати обезбеђење тог 
потраживања заснивањем заложног права на непокретности дужника.^ Пре- 
тходна мера одређује се на основу домаће одлуке која гласи на новчано 
потраживање, а није постала правоснажна или није постала извршна, ако повер- 
илац учини вероватним опасност да би се без тог обезбеђења осујетило или 
знатно отежало остваривање потраживања.^ Са одлуком судова и управних 
органа изједначена су и поравнања пред судом или управним органом, као и 
платни налог, односно решење о извршењу на основу веродостојне исправе, ако 
је донето на основу менице или чека. Према томе, заложно право на непокрет- 
ности и претходна мера могу се одредити само на основу одлука судова и 
управних органа које гласе на новчано потраживање. 1 2 3

1. Чл. 245. Закона о извршном поступку
2. Чл. 248. Закона о нзвршном поступку
3. Чл. 253. Закона о извршном поступку



У даљим излагањима указаћемо на најважнија питања о привременим 
мерама у сгатусним слоровима у привреди полазећи од Закона о изврншом пос- 
тупку и Закона о посгупку за упис у судски регистар.

Одлука о привременој мери, поред осгалог зависи и од питања, - шта је ста- 
тусни спор?

ПРЕДМЕТ СТАТУСНОГ СПОРА

Законом о парничном поступку одређена су правила поступка на основу 
којих и привредни суд, као редовни суд расправља и одлучује у споровима из 
имовинскнх и других односа правних лица.^ Под овим разумемо и ситуацију у 
којој један привредни субјекат истиче своје право према другом, а овај пориче да 
оно уопште постоји, или тврди да не постоји према њему. Из овога проистиче да 
спор представља, по правилу, сукоб супротних интереса између оснивача у 
предузећу, или између предузећа и трећих лица.

Предузеће је правно лице које обавља привредну делатност ради стицања 
дохотка, односно добити. Под привредном делатношћу подразумевају се произ- 
водња и промет робе и вршење услуга на тржишту.^ Битна обележја предузећа 
су имовина, оснивачи и радници. Имовину предузећа чине: право својине, право 
индусгријске својине, удели у другим предузећима и друга имовинска права. 
Међутим, Закон о предузећима одређује имовину предузећа, као ствари, права и 
новац.^ Свакако да је битно обележје и организација предузећа. Зависно од 
својинског основа предузећа се деле на предузећа у државној својини, друштвеној 
својини, задружној својини, мешовитој својини и приватној својини. С обзиром на 
облик организовања предузећа се деле на друштвена, јавна, приватна и 
задружна, а трговачка друштва се деле на деоничка друштва, друштва са 
ограниченом одговорношћу, командитна друштва и друштва са неограниченом 
солидарном одговорношћу чланова.

Неспорно је у пракси привредних судова да привредни субјекат може 
захтевати судску заштиту неког угроженог или повређеног статусног права. Под 
статусним правима подразумевамо оснивање, поделу, спајање, припајање и 
престанак предузећа.

У привредним судовима и данас превладава схватање да се у статусним 
споровима не могу одређивати привремене мере, јер регистарски суд пре 
доношења решења о захтеву за упис у судски регистар, испитује да ли су за упис 
испуњени формални и материјални услови.^

Формални услови су:

4. Чл.1. Закона о парничном поступку.
5. Чл. 1. Закона о предузећима.
6. Чл.160. Закона о предузећима.
7. Чл. 32. Закона о поступку за упис у судски регистар.



- да је пријаву поднело овлашћено лиде субјекта уписа,
- да је пријава поднесена на прописаном обрасцу са одређеном садржином и у 

потребном броју примарака,
- да су уз пријаву приложене све прописане исправе у изворнику или овер- 

еном препису,
- да је пријава поднесена у прописаном року,
- да исправе одговарају прописаној садржини, и
- да су испуњени и други формални услови предвиђени овим законом.^
Материјални услови су:
- да је захтев за упис у складу са законом,
- да је захтев за упис у складу са одредбама општих аката којим су утврђени 

подаци.односно промене које се уписују у судски регнстар, и
- да су испуњени и други материјални услови одређени закономе^

ПРИВРЕМЕНЕ МЕРЕ

Привремена мера може се одредити ради обезбеђења статусног права од 
опасности. У једном предмету била је предложена привремена мера ради 
обезбеђења статусног права од опасности за настанак ненакнадиве штете која 
прети предузећу, ако правоснажно буде брисан упис промена статуса мешовитог 
предузећа у предузеће у приватној својини. Првостепени суд је одбио предлог 
налазећи да се променама у организовању не може проузроковати ненакнадива 
штета. Виши привредни суд заузео је супротно становиште, полазећи од става, да 
будућем остварењу права предузећа у мешовитој својини прети опасност од 
ненадлежних органа предузећа у приватној својини, да ће ти органи својим штет- 
ним диспозитивним радњама у току трајања поступка брисања уписа о проме- 
нама у статусу предузећа, предузећу у мешовитој својини нанети ненакнадиву 
штету.М) н е0ПХ0дЈЈ0 је упозорити да се неосновани упис у судски регистар бршпе 
само на основу правоснажног решења.^

Привремене мере, као средство обезбеђења, могу се одредити ради 
обезбеђења новчаног потраживања и ради обезбеђења неновчаног 
потраживања. Ради обезбеђења неновчаног потраживања може се одредити и 
привремена мера која је потребна да би се спречила употреба силе или настанак 
ненакнадиве штете.

У даљим излагањима задржаћемо се само на привременим мерама које су 
потребне да би се спречила употреба силе или настанак ненакнадиве штете. Упо- 
треба силе претпоставља противправну самовласну повреду оснивачких права 8 9 10 11

8. Чл. 33. Закона о поступку за упис у судски регистар.
9. Чл. 34. Закона о поступку за упис у судски регистар.
10. Решење Вишег привредног суда у Београду П./2 бр. 867/94.
11. Чл. 62. Закона о поступку за упис у судски регистар.



неког оснивача од других оснивача или трећих лица. Повреда оснивачког права 
врши се радњама које ометају управљање предузећем или остваривање других 
права. Радња је самовласна само ако се врши против воље оснивача и без дозв- 
оле надлежног државног органа. И оснивачи један према другоме уживају 
заштиту права, које припада сваком поједином оснивачу. Ненадокнадива је она 
штета која се не може спречити, ако се не уклони извор опасности од кога прети 
знатнија штета Ј - -1 Под знатнијом штетом подразумева се већа вредност и посто- 
јање околности које упућују на то да вероватно не би могао да се оствари 
повраћај у првобитно стање.

У вези са привременим мерама које су потребне да би се спречила употреба 
силе или настанак ненакнадиве штете обрадићемо: услове за одређивање 
привремених мера, врсте привремених мера н поступак за одлучивање о пред- 
логу за обезбеђење и спровођење привремених мера.

1. Услови за одређивање прнвремених мера

Према одредби из чл. 267. став 2. Закона о извршном поступку, привремена 
мера може се одредити и кад поверилац учини вероватним да је мера потребна да 
би се спречила употреба силе или настанак ненакнадиве штете. Према досга 
распрострањеном схватању ова норма искључује могућност одређивања привре- 
мених мера у статусним односима. јер у њима нема повериоца и дужника. 
Сматрамо да је ово становиигге погрешно. Када утврђујемо појам повериоца 
полазимо од карактера ствари које су предмет одређивања привремених мера. 
По нашем схватању израз "поверилац" у овој одредби означава привредни суб- 
јекат чије се потраживање обезбеђује привременим мерама. Битно обележје 
повериоца везано је за његово потраживање. То практично значи да је 
неопходно утврдити, што је потраживање у статусним споровима у привреди? 
Израз "потраживање" означава право привредног субјекта, не само на наплату 
новчаног износа, него и право на неко чињење или нечињење.^ Свакако да 
право на неко чињење или нечињење привредних субјеката гтодразумева и 
обавезу да се и у статусним односима не употребљава сила и не проузрокује 
ненакнадива штета.

Према томе, у статусним споровима може се одредити привремена мера кад 
поверилац учини вероватним да је мера потребна да би се спречила про- 
тивправна, самовласна радња којом се омета или онемогућава оснивање, подела. 
спајање, припајање и престанак предузећа, или кад се таквим радњама 
онемогућава управљање предузећем. Привремена мера може се одредити и кад 
је потребно да се уклони извор опасности од кога прети знатнија штета. Привре- 
мена мера не може да буде извор штете, јер се одређује да би се спречио настанак 
штете. Но, уколико би привременом мером била проузрокована штета, странка 12 13

12. Чл. 156. Закона о облигационим односима.
13. Чл. 15. Закона о извршном поступку.



која је претрпела штету има према странци која је предложила ту меру право на 
накнаду штете која јој је нанесена привременом мером за коју је утврђено да је 
била неоснована, или није била оправдана.^ Постојање и висину ове штете 
утврђује суд у поступку обезбеђења, па се о предлогу оштећеника доноси 
решење, а не пресуда. То решење представља извршну исправу и на основу њега 
се може предложити извршење ради наплате штете у износу на који решење 
гласи.^

Основно правно релевантно питање за одређивање привремене мере своди 
се на питање, - да ли је учињено вероватним да је мера потребна да би се 
спречила употреба силе или настанак ненакнадиве штете? Суд у поступку 
обезбеђења, пре извођења доказа, цени доказну снагу поднетих исправа на 
којима се заснива предлог за одређивање привремене мере. То је закључивање 
суда о томе зашто поднете исправе чине или не чине вероватним постојање. 
односно непостојање чињеница и околности које су од значаја и утицаја за 
одређивање привремене мере. Вероватност је правна категорија доказног пос- 
тупка, под којом се подразумева уверење, утисак суда да је могућна тврдња, ради 
које је доказивање било спроведено. За постојање овог степена доказаности 
потребна је вероватност која не искључује сваку могућност супротног.^ С 
обзиром на то, за одређивање привремене мере није потребно да суд стекне 
уверење, убеђење да су истините чињенице на којима се заснива предлог, него је 
довољно да суд закључи да су можда истините те чињенице.

2. Врсте привремених мера

Ради спречавања употребе силе или настанка ненакнадиве штете може се 
одредити свака мера којом се постиже сврха обезбеђења. Ако се у поједином 
случају може применити више мера.суд ће одредити ону меру која је најподеснија 
да се спречи употреба силе или настанак штете. У случају да се сврха обезбеђења 
може постићи различитим мерама, суд ће одредити ону меру која супротну 
странку најмање терети. У одредбама из чл. 268. Закона о извршном поступку, 
наведене су примера ради мере које се могу одредити ради обезбеђења, а 
нарочито:

- забрана отуђења и оптерећења покретних ствари на које је управљено 
потраживање, као и чување тих ствари,

- забрана отуђења и оптерећења непокретности на коју је управљено 
потраживање, уз забележбу забране у земљишну књигу,

- забрана дужнику да предузима радње које могу нанети цггету повериоцу, 
као и забрана да се изврше промене на стварима на које је управљено 
потраживање, и 14 15 16

14. Чл. 274.
15. Чл. 260
16. Решење Вишег привредног суда у Београду Пж/2 број 887/94.



- забрана дужниковом дужнику да дужнику преда сгвари на које је 
управљено потраживање. Судска забрана отуђења и оптерећења покретних и 
непокретних ствари. као и забрана дужниковом дужнику да дужнику преда 
ствари делује према свима. па и у односу на радње трећих лица, а не само у односу
на дужниково добровољно располагање.^ Пошто су привремене мере наведене 
само као пример, суд је овлашћен да одреди и сваку другу меру обезбеђења којом 
се спречава употреба силе или настанак ненакнадиве иггете.

Судска пракса није, колико нам је познато, одговорила на питање, које су то 
друге мере осим ових забрана, које суд на предлог повериоца може одредити да 
би се спречила употреба силе или настанак ненакнадиве штете у току поступка 
за упис у судски регистар или у току статусног спора. Проблем мера којима се 
постиже сврха обезбеђења, а које нису наведене у прописима, веома је сложено 
питање.

Нема сумње, да је сврха привремене мере обезбеђење потраживања. 
Потраживање, пре свега, означава право на наплату новчаног износа, али и 
право на неко чињење или нечињење. Такође сматрамо, да за обезбеђење 
угроженог права на чињење или нечињење у статусним променама, морају 
важити иста правила као и за обезбеђење права на наплату новчаног износа. У 
случају кад се услед сукоба у предузећу, који је настао у току трајања поступка 
статусних промена, онемогућава обављање делатности и тиме проузрокује 
ненакнадива штета већег обима сматрамо да би суд могао забранити директору 
предузећа да организује и руководи процесом рада и да води пословање 
предузећа, као и да му забрани да заступа предузеће према трећим лицима. 
Такође би суд могао да забрани и другим органима у предузећу да обављају 
послове из свог делокруга, ако би се том забраном омогућило несметано 
обављање делатности предузећа.

Могла би се ваљаност предложеног решења оспорити тврдњом да, у 
конкретном случају не постоје две странке, односно два привредна субјекта, па 
ни могућносг покретања поступка обезбеђења. Тачна је тврдња да у поступку 
обезбеђења постоје две странке са супротним правним интересима, па имају и 
супротне улоге. Улога повериоца, који тражи, да суд одреди привремену меру 
како би спречио употребу силе или настанак штете и улога дужника, против кога 
се предлаже та мера. Међутим, у поступку обезбеђења суд може, изузетно, 
признати својство странке и оним деловима предузећа који немају сграначку 
способносг ако утврди да, с обзиром на предмет обезбеђења, у суштини испу- 
њавају битне услове за утицање страначке способности.^

Кад суд забрани директору обављање послова, истом привременом мером 
мора одредити принудног управника, који ће обављати само оне послове које 
директор не може обављати због забране. Уколико суд не би одмах одредио при- 17 18

17. Закључак са Саветовања врховних судова од 14.06.1981. г.
18. Чл. 77. Закона о парничном поступку, у вези чл. 14. и 244. Закона о извршном поступку.



нудног управника, могао би предузећу проузроковати већу штету коју жели 
спречити. Принудног управника требало би привредни суд даодређује са листе, 
коју би на предлог првостепених привредних судова саставио Виши привредни 
суд на општој седници. Управник би могао да предузима само оне послове, које 
због забране не би могао да обавља директор, односно други орган у предузећу. 
Контролу рада управника вршио би првостепени суд по службеној дужности. 
Поверилац би био у обавези да предујми неопходне трошкове за рад принудног 
управника, који обухватају нужне издатке за рад и примерну награду управнику, 
узимајући у обзир обим, тешкоће и успешност његовог пословања. Награду 
никада не би требало одређивати унапред, него само приликом полагања рачуна 
од стране управника у времену које је суд одредио приликом одређивања 
управника.

Посебно треба истаћи, да забрана директору, односно другим органима да 
обављају одређене послове, не значи њихово смењивање, па би они после 
укидања привремене мере наставили да обавл>ају своје послове.

Забрана директору или другом органу да обавља одређене послове, као и 
одређивање принудног управника обавезно се уписује у судски регистар. Обаве- 
зан предмет уписа у судски регистар је и укидање ове привремене мере.^

Ако би директору, или другом органу било забрањено да до окончања суд- 
ског поступка закључује уговоре и врши правне послове и радње у вези са 
пословањем предузећа, требало би уместо принудног управника одредити 
скупну прокуру. Скупна прокура се даје двојици лица заједно. У случају скупне 
прокуре, правни послови и радње пуноважни су ако постоји сагласна изјава 
прокуриста. Прокуристе би требало одредити од радника запослених у 
предузећу и то по правилу по једног из сваког дела у предузећу који су у међусоб- 
ном сукобу око промена у организовању. Приликом избора прокуриста требало 
би одредити оне раднике предузећа, који пред судом дају свечано обећање, да ће 
савесно сарађивати у обављању датих овлашћења. У противном прокуристе би 
требало одредити од лица ван предузећа, пре свега од адвоката, који би прихва-
тили обављање правних послова и радњи у вези са пословањем предузећа.^

3. Поступак обезбеђења
У случају у коме парнични поступак или поступак за упис у судски регистар 

није покренут, за одлучивање о предлогу за обезбеђење привременом мером и за 
спровођење привремене мере, месно је надлежан суд који би био надлежан за 
одлучивање о предлогу за извршење. Међутим, ако је предложена мера у току 
трајања парничног поступка или поступка за упис у судски регистар, за 
одлучивање о предлогу за одређивање привремене мере ради спречавања упо- 
требе силе или настанка штете, надлежан је суд пред којим се води тај поступак. 19 20

19. Чл. 23. Закона о поступку за упис у судски регистар.
20. Чл. 173. и 175. Закона о предузећима.



Одређивање привремених мера у ванпарничном поступку, још увек није при- 
хваћено у пракси привредних судова. Према том схватању, у поступку за упис у 
судски регистар, никада се не може одређивати привремена мера зато што је тај 
поступак хитан, па суд самим уписом спречава употребу силе и настанак штете.

Сматрамо да је овакво становиште погрешно, јер без обзира на хитност пос- 
тупка уписа, постоје околности које спречавају суд да брзо изврши упис. На 
пример, ако регистарски суд у току поступка уписа посумња у постојање неке 
чињенице од које зависи да ли је захтев за упис у складу са законом, а сам није 
оовлашћен да утврђује постојање те чињенице, наложиће предлагачу да у 
одређеном року, од надлежног органа прибави одговарајућу исправу. Међутим, 
ако је за утврђивање те чињенице надлежан суд, регистарски суд обавестиће суб- 
јекат уписа, да пред надлежним судом у одређеном року покрене поступак и о 
томе обавести регистарскн суд.^)

Наредно питање, у вези са ставом да се у поступку уписа не може одређивати 
привремена мера, односи се на брисање неоснованог уписа, ако је упис извршен 
без подношења прописане исправе. Кад регистарски суд утврди да је упис 
извршен без одговарајуће исправе, а субјекат уписа, накнадно, у одређеном року 
не поднесе прописану исправу, суд ће донети решење о брисању неоснованог 
уписа. Међутим, неосновани упис брише се само на основу правоснажног 
реш ењ а,^

Уколико би се прихватило као коначно опредељење привредних судова да се 
у ванпарничном поступку не могу одређивати привремене мере, странка којој су 
угрожена статусна права, не би могла да спречи судским путем противправну 
самовласну радњу друге странке, нити да уклони извор опасности од кога прети 
знатнија штета, у времену од покретања поступка уписа до истека рокова које је 
суд одредио, односно до правоснажности решења о брисању неоснованог уписа. 
У том случају, угрожена странка могла би, применом физичке принуде 
покушати, да спречи самовласну противправну радњу друге странке, што би био 
класичан пример самовлашћа.

Поступак обезбеђења покреће се предлогом за одређивање привремене 
мере. За оправдање предлога морају се навести чињенице на којима се оснива 
предлог. Али није довољно само навођење чињеница, којима се оправдава пред- 
лог, него се морају поднети исправе, односно предложити други докази, на 
основу којих суд може закључити да су испуњени услови за одређивање 
привремене мере.

Поступак обезбеђења покреће се по службеној дужности само у случају кад 
је над привредним субјектом отворен поступак стечаја, односно ликвидације.^ 21 22 23

21. Чл. 39. Закона о поступку за упис у судски регистар.
22. Чл. 61. Закона о поступку за упис у судски регистар.
23. Чл. 76. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији.



Суд одређује привремену меру, по правилу, без усмене расправе. Поред тога, 
суд је овлашћен да одлучи о предлогу о коме противној странци није била 
пружена могућност да се изјасни. Противна страна, решење о одређивању 
привремене мере, може побијати приговором. Свако противљење привременој 
мери треба сматрати приговором, без обзира на то, како га је противна странка 
назвала. Пре него донесе решење, суд се мора уверити да је предлагач учинио 
вероватним да је мера потребна да би се спречила употреба силе или настанак 
штете. Ако вероватносг не произилази из поднетих исправа, суд може одредити 
усмену расправу ради извођења и других доказа, али може одмах и одбити пред- 
лог.

Суд, који је одредио привремену меру, по службеној дужности ће је 
спровести.

Приликом одређивања и спровођења привремене мере, суд не може сам 
себи забрањивати да изврши промену оснивача у регистарском улошку. Суд 
јесте субјекат у поступку, али није странка. Привремена мера се одређује против 
странке или трећег лица. кад су за то испуњени прописани услови. Кад суд заб- 
рани промену оснивача до окончања поступка по тужби, онда је по службеној 
дужности у обавези да одреди да се та забрана забележи у регистарском 
улошку.^'

Одлагање извршења привремене мере никада није дозвољено, јер је прет- 
поставка обезбеђења да постоји непосредна опасност од употребе силе или нас- 
танка штете.

Суд ће на предлог дужника обуставити поступак обезбеђења, укинути 
привремену меру и све спроведене радње:

- ако се не покрене поступак, ради оправдања одређене привремене мере, 
или је истекло време за које је одређена мера,

- ако су се околности због којих је мера одређена доцније промениле тако да 
внше није потребна,

- ако је потраживање у време одређивања привремене мере већ било дово- 
љно обезбеђено.

Предлагач претходно сам сноси све трошкове који су проузроковани 
одређивањем и спровођењем привремене мере. Ако привремена мера буде уки- 
нута, предлагач је дужан да противној странци накнади трошкове. 24

24. Решење Вишег привредног суда у Београду Пж.бр. 232/95.



Милан Винчић,
судија Вишег привредног суда

ПРАКСА ПРИВРЕДНИХ СУДОВА У СТАТУСНИМ
СПОРОВИМА

Закон о предузећлма предвиђа да се у судски регистар уписују оснивање, 
организовање и престанак субјекта уписа, као и сгатусне и друге промене тих 
субјеката. У судски регистар уписују се и други подаци о субјектима уписа који су 
од значаја за правни промет и то: фирма, седиште, делатност, овлашћења у 
правном промету са трећим лицима, врста и обим одговорности за обавезе суб- 
јекта уписа утврђене статутом, имена лица овлашћених за заступање и границе 
њихових овлашћења, назив и седиште оснивача, као број и датум акта о оснив- 
ању.

Предлог Закона о предузећима предвиђа да се у регисгар уписују: фирма, 
делатност, седиште, заступници, оснивачки улог и други подаци прописани 
савезним законом.

Према Закону о предузећима статусном променом предузећа подразумева се 
подела, спајање или припајање предузећа. Одлуку о статусној промени предузећа 
доноси орган управљања.

Поступак уписа у судски регисгар регулисан је Законом о поступку за упис у 
судски регистар. У поступку уписа у судски регисгар примењују се правила ван- 
парничног поступка, а кад Законом није друкчије одређено у поступку уписа 
сходно се примењују правила парничног поступка. Поступак уписа је хитан и суд 
је дужан да изврши упис у судски регистар ако је пријаву са прописаном 
садржином поднело овлашћено лице, ако су уз пријаву приложене одређене 
исправе са прописаном садржином којима се доказују чињенице које су од 
значаја за упис у судски регисгар и ако је захтев за упис у складу са законом.



У пракси привредних судова указаћемо на нека питања која се појављују у 
статусним споровима поводом уписа у судски регистар.

1. Неоснован и ништав упис у судски регистар и њихове последице за
субјекат уписа

Неоснован упис у судски регистар дефинисан је чланом 60. Закона о пос- 
тупку за упис у судски регистар. По том члану неоснован је упис у судски 
регистар:

- ако је извршен без подношења прописане исправе,
- ако се после доношења решења о упису промене прописане или други 

услови за обављање делатности односно послова, и
- у другим случајевима у којима је упис био недопустив или је доцније постао 

недопуштен.
У првом и другом случају јасно је када је неоснован упис у судски регистар. 

Упис је био недопустшз ако је регнстарски суд уписао правно лице које се по 
закону не уписује у судски регистар (на пример синдикална организација). Ако се 
после уписа од стране надлежног органа пошшгги исправа на основу које је 
извршен упис у судски регистар, упис постаје недопуштен односно неоснован.

Према одредби члана 62. ст. 1. Закона о поступку за упис у судски регистар 
сматра се да је упис ништав ако је извршен на основу лажне исправе, ако су у 
исправи на основу које је извршен упис наведени неистинити подаци, ако је исп- 
рава издата у незаконито спроведеном посгупку, ако је незаконито спроведена 
радња у којој се подаци уписују у судски регистар или ако постоје други законом 
предвиђени разлози.

Постављено је питање које су последице неоснованог и ништавог уписа у 
судски регистар. Ништав упис оснивања предузећа има за последицу престанак 
предузећа у смислу члана 188. сгав 1. тачка 3. Закона о предузећима 
спровођењем, поступка ликвидације. Неосновани упис оснивања предузећа има 
за последицу престанак предузећа по одредби члана 188. став 1. тачка 1. и 2. 
Закона о предузећима. Ако је упис организовања предузећа неоснован или 
нипггав, предузеће не престаје и у тим случајевима долази до успостављања 
пређашњег стања уписа у судском решстру. 2

2. Брисање неоснованог уписа у судски регнстар

Регистарски суд брише неоснован упис у судски регастар по захтеву лица 
које има правни интерес или по службеној дужности. По оцени утврђених 
чињеница, регистарски суд ће донети решење о брисању неоснованог уписа или 
о обустављању посгупка за брисање уписа. У случају брисања неоснованог уписа 
услед чега субјект уписа по закону престаје да постоји, суд ће на основу право- 
снажног решења извршити упис забележбе о неоснованости извршеног уписа и



решење доставити надлежном органу за отварање поступка ликвидације, однос 
за отварање поступка стечаја.

Упис забележбе регисгарски суд ће по службеној дужности брисати кад 
пресгану да постоје разлози због којих је извршена. На исти начин регистарски 
суд ће поступити и у случају утврђења ништавости уписа у судски регистар ако 
субјект уписа по закону престаје да постоји.

Према изложеном, брисање неоснованог уписа у судски регистар има две 
фазе: фазу одлучивања и доношења решења о брисању и фазу спровођења 
решења о брисању неоснованог уписа. Између те две фазе је поступак ликви- 
дације односно стечаја ако субјект уписа по закону престаје да постоји. 
Забележба о неоснованости извршеног уписа је условни упис који регистарски 
суд брише по службеној дужносги на основу правоснажног решења о закључењу 
ликвидације односно стечајног поступка. Брисањем забележбе спроводи се 
решење о брисању неоснованог односно ништавог уписа кад субјект уписа по 
закону престаје да постоји. Поставља се питање да ли се против решења 
регистарског суда о брисању забележбе може изјавити жалба. Мишљења смо да 
се против овог решења може изјавити жалба, јер се ради о решењу о упису 
брисања против кога има право жалбе учесник или друго лице које сматра да је 
решењем повређено његово право или на закону заснован интерес. Субјект 
уписа губи својство правног субјекта брисањем из регистра по основу право- 
снажног решења о брисању забележбе о неоснованости извршеног уписа. 
Регистарски суд у регисгру на одговарајућем месту само констатује брисање 
уписа и тиме је решење спроведено.

Ако ликвидационо веће не отвори поступак ликвидације и достави своје 
решење регисгарском суду, суд ће брисати забележбу и по службеној дужности 
брисати упис одређеним решењем о брисању неоснованог уписа.

3. Надлежност привредног суда за спор по тужби против решења 
Агенције за процену вредности капитала

Законом о изменама и допунама Закона о условима и поступку претварања 
друштвене својине у друге одлике својине ("Службени гласник РС", бр. 51/94) у 
основни тексг унет је члан 34a, којим се прописује, поред осталог, да против 
решења Агенције предузеће и власници деоница или удела могу поднети тужбу 
привредном суду у року од 30 дана од дана пријема решења, као и купац и прода- 
вац против решења Агенције о поништају уговора о продаји предузећа или дела 
предузећа. Из текста наведеног члана произилази да је у случајевима постојања 
одређених неправилности у процени вредности капитала и непоступања по 
решењима Агенције, Агенцција овлашћена да донесе решење о отклањању 
неисправносги у одређеном року односно решење којим ће сама отклонити 
неисправности. Такође, Агенција има овлашћење да својим решењем поништи



уговор о продаји предузећа или дела предузећа у случају педвиђеним сгавом 18. 
члан 34a. наведеног Закона.

Поставља се питање каква је правна природа решења које доноси Агенција, 
као и питање стварне судске надлежности за решавање спора по тужби.

Решења Агенције су по садржини и форми управни акти јер Агенција у 
вршењу јавних овлашћења решава директно о појединачним обавезама и 
индиректно о правима везаним за ревалоризацију вредности капитала и статусно 
организовање. На овакав закључак упућују одредбе члана 37. став 5. и члана 38. 
Закона о условима и поступку претварања друштвене својине у друге облике 
својине ("Службени гласник РС". бр. 48/91,75/91 и 8/94).

Против решења Агенције није допуштена жалба јер није предвнђена 
Законом о изменама и допунама Закона о условима и поступку претварања 
друштвене својине у друге облике својине. Против решења може се поднети 
тужба привредном суду у року од 30 дана. Подношење тужбе не задржава 
извршење решења, па се решења достављају регистарском суду ради промене 
уписаних података.

Ако предузеће по решењу Агенције из сгава 7. и 9. члана 34a. Закона о изме- 
нама и допунама Закона о условима и поступку претварања друштвене својине у 
друге облике својине у року од 60 дана од пријема решења не изврши одго- 
варајуће промене у својим општим актима и не поднесе захтев регистарском суду 
за измене уписаних података, регистарски суд ће по службеној дужности покре- 
нути поступак брисања неоснованог уписа у судски регистар пошто је упис доц- 
није постао недопуштен.

Против решења Агенције из става 7. и 9. члан 34a. наведеног Закона 
предузеће и власници деоница или дела могу поднети тужбу привредном суду у 
року од 30 дана од дана пријема решења. Тужбом против решења може се 
тражити само утврђивање ништавости решења због погрешно или непотпуно 
утврђеног чињеничног стања. Кад се решење Агенције побија тужбом у том 
случају решење представља исправу у смислу члана 62. Закона о поступку за 
упис у судски регистар. Због тога за решавање спора по тужби против решења 
Агенције из става 7. и 9. члана 34a. наведеног Закона надлежан је привредни суд 
на основу члана 62. Закона о поступку за упис у судски регистар и члана 15. став 
1. тач.е). Закона о судовима. И по тужби против решења Агенције о поништају 
уговора о продаји предузећа и дела предузећа такође надлежан је привредни суд 
на основу горе наведених прописа јер се ради о спору у вези са статусном 
променом без обзира што је предмет тужбеног захтева управни акт.

Према изложеном, привредни суд је стварно надлежан за решавање спорова 
по тужби на основу члана 34a. Закона о изменама и допунама Закона о условима 
и поступку претварања друштвене својине у друге облике својине. Стварна 
надлежност привредног суда заснива се и на члану 15. став 1. тач. е). Закона о 
судовима јер се ради о спору у вези са статусном променом.



У досадашњој пракси када Врховни суд Србије у управном спору поништи 
решење Агенције и врати предмет Агенцији на понован поступак, регистарски 
суд по службеној дужности брише у регистру као неоснован упис извршен на 
основу поништеног решења Агенције јер је отпао основ уписа. Ако Агенција у 
поновном посгупку по примедбама Врховног суда Србије поступи, правилно и 
потпуно утврди чињенично стање и донесе исто решење, а Врховни суд Србије 
одбије тужбу против овог решења, регистарски суд поново врши упис у судски 
регистар. Поступак у овом случају код регистарског суда тече: упис - брисање - 
упис, што има за последице одуговлачења поступка, непотребне жалбе и тужбе, 
ометање пословања предузећа и непотребне материјалне трошкове, као и 
оптерећења регистарског суда бројем предмета.

Упис у судски регистар врши се на основу коначне одлуке надлежног органа, 
а брисање уписа на основу правоснажне судске одлуке или правоснажне одлуке 
надлежног државног органа. Ако решење Агенције суд поништи и предмет 
врати на поновни поступак регистарски суд не треба да брише упис извршен по 
основу поншптеног решења Агенције јер у судском спору није правоснажно 
одлучено о ваљаности решења с обзиром да је решење у поновном поступку.

Имајући у виду наведено сматрамо да регистарски суд не треба да брише 
упис извршен на основу поништеног решења Агенције док исто не буде 
поништено правоснажном судском одлуком. Целисходније је да у судском регис- 
тру стоји условно неоснован упис него да поступак тече: упис - брисање - упис. 
Ако би био поднет предлог за брисање неоснованог уписа због поништеног 
решења Агенцнје,регистарски суд може прекинути поступак до правоснажности 
судске одлуке о евентуалном поништају прешења. 4

4. Прекид поступка

У пракси регистарски суд често доноси решење о прекиду поступка док се не 
реши претходно питање (чл.213, ст.1, тач. 1. ЗПП). Евидентно, регистарски суд 
најчешће доноси решење о прекиду поступка у предметима уписа вд директора. 
Поставља се питање, да ли се може прекинути поступак уписа у судски регистар 
због претходног питања.

Према члану 39. Закона о поступку за упис у судски регистар, ако регистар- 
ски суд посумља у постојање неке чињенице од које зависи да ли је захтев за упис 
у судски регисгар у складу са законом, а сам није овлашћен да утврђује постојање 
те чињенице, наложиће предлагачу да од надлежног органа односно организа- 
ције прибави одговарајућу исправу у одређеном року. Ако је за утврђивање 
чињенице из става 1. овог члана надлежн суд, регисгарски суд обавестиће 
надлежни орган да пред надлежним судом у одређеном року покрене поступак и 
да о томе обавести регистарски суд. Кад регистарски суд прими обавештење да је 
покренут поступак у смислу става 2. овог члана прекинуће поступак за упис у суд- 
ски регистар до правоснажног окончања поступка пред надлежним судом. Из



текста цитираног члана произилази да регистарски суд може прекинути посту- 
пак само кад предлагач треба да прибави одговарајућу исправу од надлежног 
органа о чињеници од које зависи да ли је захтев за упис у судски регистар у 
складу са законом. По цитираном члану регистарски суд је дужан да прекине пос- 
тупак јер у члану не стоји да суд може прекинути поступак.

На основу члана 39. Закона о поступку за упис у судски регистар, регистар- 
ски суд ће прекинути поступак кад је спорно власништво на ствари која је 
оснивачки улог. Исто тако, регистарски суд лрекинуће поступак кад је спорна 
правна ваљаност решења Агенције за процену вредносги капитала, као и у 
другим сличним случајевим.

Као што је напред наведено регистарски судови најчешће прекидају посту- 
пак у преметима уписа вд директора. Поставља се питање да ли у овим пред- 
метима треба прекинути поступак због исхода спора код општинског суда по 
тужби разрешеног директора против одлуке органа управљања.

Поступак уписа у судски регистар је хитан. То је једно од основних начела 
Закона о поступку за упис у судски регистар. Предузеће мора да има директора 
односно заступника јер не може да послује и не би могао да постоји у судском 
регистру ако нема заступника. Заступник предузећа је елемент правног субјек- 
тивитета предузећа.

Одлука органа управљања о разрешавању директора и именовању вд дирек- 
тора до избора новог директора садржи две одлуке: одлуку о разрешењу и 
одлуку о именовању. Против дела одлуке о разрешењу директор може поднети 
тужбу општинском суду. У целини одлука управног органа предузећа је коначна 
и на основу коначне одлуке регистарски суд је дужан извршити упис брисања 
разрешеног директора и упис вд директора нечекајући правоснажност одлуке о 
разрешењу. Пре доношења решења о захтеву за упис у судски регистар, 
регистарски суд испитује формалне услове из члана 32. Закона о поступку за 
упис у судски регистар и да ли је захтев у складу са законом, посебно са одредбом 
члана 56. ст. 3. Закона о предузећима.

Одговор на напред постављено питање је: нема законског основа за прекид 
поступка у предметима уписа вд директора и регистарски суд је дужан донети 
мериторну одлуку по захтеву за упис вд директора.

5.Ставови у вези уписа у судскн регистар

Наводимо важније ставове у вези напред наведених спорних, као и других 
питања, уписа у судски регистар:

Привременом мером не може се забранити својинска трансформација, јер не 
испуњава услове из члана 265. и 267. Закона о извршном поступку.

Привременом мером не може се именовати вд директор нити разрешити 
постојећи, нити је решење о привременој мери подобна исправа за упис у судски



регистар вд директора, пошто привремена мера има привремени карактер док се 
не донесе коначна одлука.

Упис деоничког друштва или друштва са ограниченом одговорношћу у 
друпггвеној својини односно мешовитој својини која настаје од предузећа у 
друштвеној својини не може се извршити без потврде Агенције за процену вред- 
ности капитала.

Кад се као оснивач предузећа појављује оснивач који има седиште на тери- 
торији Републике Српске и Републике Српске Крајине, тада се оснивач не 
сматра страним улагачем, а уговор о оснивању се не сматра уговором са сграним 
улагањем.

Ако деоничари у року предвиђеним у уговору о оснивању не уплате деонице, 
сматраће се да деоничко друиггво није основано, а деоничари који су уплатили 
деонице имају право на повраћај уплаћених износа.

Између предузећа организованих од пословних јединица предузећа са 
седиштем на територији Словеније, Хрватске и БиХ и бивших матичних 
предузећа нема правног континуитета.

За спорове деоничара против деоничког друштва ради понииггаја одлуке о 
издавању деоница надлежан је привредни а не општински суд.

За оправданост захтева да се забрани употреба фирме потребно је да из 
обавезних састојака фирме, делатности туженог и седишта постоји могућност 
замене фирми код просечног потрошача и самим тим забуне на штету тужиоца.

Предузећа настала поделом, спајањем или припајањем солидарно одговарају 
за обавезе предузећа која су престала постојати. На ову одговорност није од ути- 
цаја споразум о разграничењу права и обавеза, као ни делатност новогпредузећа.

На решење регистарског суда којим је брисан из судског регистра директор 
тога предузећа, па је као в.д., одређено друго лице, не може појединачно улагати 
жалбу адник предузећа чији се директор мења, јер за побијање оваквог уписа 
измене у судском регистру он нема правног интереса, па се жалба радника има 
одбацити.

Не може се по службеној дужности извршити брисање извршеног уписа 
само због тога што је Врховни суд Србије по ревизији укинуо првостепено и 
другостепено решење о упису у судски регистар, ако поступак у вези са овим упи- 
сом није окончан и још је у току пред надлежним регистарским судом.

Регистарски суд не може прекинути поступак уписа у судски регистар 
промене овлашћеног лица за заступање предузећа због претходног решавања у 
парници питања да ли је поступак избора овог лица извршен у складу са норма- 
тивним актима предузећа, суд је дужан да сам закаже рочиште и у поступку уписа 
у судски регистар утврди да ли су приложена документа поднета уз пријаву за 
упис промена, донета од надлежних органа, као и да ли је лице које је поднело 
пријаву овлашћено да исту поднесе надлежном регистарском суду на поступак.

Регистарски суд коме је поднет предлог за брисање неоснованог уписа у суд- 
ски регистар мора заказати рочиште ради утврђења одлучних чињеница на које



се позива предлагач, а по потреби и друга лица. Пропустом да овако поступи 
чини битну повреду одредаба из члана 66. ст.1. и 2. алинеја 3. и 7. Закона о пос- 
тупку за упис у судски регистар.

И код брисања неоснованог коначног уписа у судски регистар по службеној 
дужности, регистарски суд обавештава субјекте уписа о намераваном брисању 
неоснованог уписа уз доставу захтева. У том случају се заказује рочиште ради 
утврђивања одлучних чињеница, а након тога доноси решење о брисању или се 
посгупак обуставља.



Мр Данило Р. Пашајлић, 
помоћник Генералног директора,
Лола Корпорације за правне и кадровске послове

ПРЕДУЗЕЋЕ И ПРАКСА УСТАВНИХ СУДОВА

1. УВОД

1.1. Заштита уставности и законитости

Заштита уставности, као и законитости у складу с Уставом, поверена је 
уставном суду/као посебном и самосталном државном органу.

С обзиром да је Савезна Република Југославија "суверена савезна држава, 
заснована на равноправносги грађана и равноправности република чланица" 
(члан 1. Устава СРЈ), те да је "сачињавају Република Србија и Република Црна 
Гора" (члан 2. став 1. Устава СРЈ) ваља разликовати заштиту тзв. савезне 
уставности и законитости од заштите тзв. републичке усгавности и законитости. 
Заштита савезне уставности и законитости припада Савезном уставном суду. 
Пошто су републике чланиде суверене у питањима која нису пренета у 
надлежност савезне државе, оне су својим уставима конституисале уставне 
судове и повериле им заштиту уставносги и законитости.

1.2. Надлежност уставних судова

Надлежност Савезног уставног суда одређена је чланом 124. Устава СР Југо- 
славије, надлежност Уставног суда Републике Србије чланом 125. Устава Репуб- 
лике Србије, а надлежност Уставног суда Републике Црне Горе одредбама члана 
113. Устава Републике Црне Горе.



Из наведених одредаба устава произилази да је основна и типична функција 
уставног судства одлучивање о уставности и законитости прописа и других 
општих аката. Према томе, основна функција уставних судова је решавање 
уставних спорова тј. спорова о уставности и законитости општих аката. Остале 
функције уставних судова (решавање изборних спорова, сукоб надлежности, 
забрана рада политичких странака и др.) нису типичне за надлежност уставног 
судства пошто би за њихово решавање, будући да то нису прави уставни спорови, 
могао бити надлежан и неки други државни орган. У вези надлежносги уставног 
судства важно је напоменути да се њихова надлежност утврђује само Уставом (за 
разлику од редовних судова) и да се не може утврдити правним актом ниже снаге 
од Усгава, па ни законом. Овај принцип је једна од гаранција положаја и 
ауторитета уставног судства.

Уставни спор у нашем систему, с обзиром на свој циљ - уклањање, елими- 
нација из правног поретка неуставних и незаконитих ошптих аката - је апстрак- 
тан, објективан спор. Не, штитећи објективни правни поредак елиминацијом из 
правног живота општих аката који нису у сагласности с Уставом или законом, 
Уставни суд индиректно штити и појединачна, субјективна права радних људи, 
грађана, предузећа и осталих субјеката права. Ово стога јер су опште правне 
норме основ и оквир за одлучивање о њиховим правима, обавезама и правним 
интересима.

13. Општи акти предузећа
У предузећу, као "правном лицу које обавља привредну делатност ради сти-

цања дохотка, односно добити" (члан 1. став 1. Закона о предузећимајЧ општи 
правни акти су Статут и други акти којима се уређују друштвено-економски и 
други односи радника у предузећу (Правилник, Одлука којом се на општи начин 
уређују одређена питања и Пословник). Статут је основни ошпти акт предузећа. 
Други општи акти не могу бити у супротности са статутом.^

Тему "Предузеће и пракса уставних судова" обрадили смо пратећи и анализ- 
ирајући акте уставних судова (одлуке, решења и закључке) углавном после кон- 
ституисања ових органа у складу са новим уставима, у којима је оцењивана 
уставност, односно законитост општих аката предузећа. Из акта уставног суда 
настојали смо да формулишемо став суда, као суштину израженог правног 
становништва, односно тумачења Устава и Закона. 1 2

1. Према члану 1. став 1 предлога Закона о предузећима "предузеће је правно лице које 
обавља делатност ради стицања добити".

2. Видети и упоредити: чл. 63-65 Закона о предузећима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 77/88, 40/89, 461 
89 и 61/90 и члан 94. предлога Закона о предузећима, који уређују опште акте предузећа



2. ПРАКСА УСТАВНИХ СУДОВА

1) Оцењивање уставности и законитости аката о оснивању предузећа и Одлука
о организовању предузећа као д.д. или д.о.о.

Што се тиче праксе уставних судова када се ради о оцењивању уставности 
или законитости тзв. оснивачких аката, основно је питање-да ли су ти акти с 
обзиром на своју правну природу подобни да буду предмет уставно-судске кон- 
троле? Досадашња пракса Уставних судова ишла је у правцу става да оснивачки 
акти нису општи правни акти за чију је оцену уставности односно законитости 
надлежан Уставни суд. Наводимо неколико примера:

ОДЈТУКА О ОСНИВАЊУ ДЕОНИЧКОГ ДРУШТВА И ОДЛУКА О 
ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НЕ 
ПРЕДСТАВЉАГУ ОПШТЕ ПРАВНЕ АКТЕ ИЗ ЧЛАНА 125. УСТАВА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ЧИЈУ ЈЕ ОЦЕНУ НАДЛЕЖАН УСТАВНИ СУД.

Из образложења:

По оцени Уставног суда, Одлука о оснивању деоничког друштва и друштва 
са ограниченом одговорношћу, као и Уговор о оснивачком улагању у деоничко 
друштво, не представљају опште правне акте из члана 125. Устава за чију оцену 
уставности и законитости је надлежан Уставни суд. Такође, Уставни суд није 
надлежан да одлучује о евентуалној повреди Устава, Закона и других огаптих 
аката у процесу трансформације друштвеног капитала. Ово из разлога што се 
ради о примени прописа и општих аката а Уставни суд није овлашћен да о томе 
одлучује.

(Према Закључку Уставни суд Републике Србије И У 165/92 од 15.07.1992.)

ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА НИЈЕ ОПШТИ АКТ ЗА ЧИЈУ ЈЕ ОЦЕНУ УСТАВНОСТИ И 
ЗАКОНИТОСТИ НАДЛЕЖАН УСТАВНИ СУД.

Из образложења:

Уставни суд, поступајући по основу члана 70. Закона о поступку пред 
Уставним судом и правном дејству његових одлука ("Сл. гласник РС" бр. 32/91, 
разматрао је предлог за оцењивање уставносги и законитости Одлуке о органи- 
зовању комуналних радних организација, коју је донела Скупштине општине.

По проведеном поступку Уставни суд је утврдио да оспорена одлука нема 
значење општег правног акта у смислу члана 125. Устава Републике Србије због 
чега је искључена могућност оцењивања њене усгавности и законитости пред 
Усгавним судом.



ОДЛУКА О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА НЕМА КАР- 
АКТЕР ОПШТЕГ, ВЕЋ ПОЈЕДИНАЧНОГ АКТА, ПА ЊЕГОВУ 
УСТАВНОСТ И ЗАКОНИТОСТ НЕ ОЦЕЊУЈЕ УСТАВНИ СУД.

Из образложења:

Оспореном одлуком организовано је Јавно предузеће за експлоатацију мин- 
ералне воде и гаса, и утврђена је делатност тог предузећа, средстава, начин ост- 
варивања друштвеног интереса и управљања предузећем и рокови за доношење 
општих аката и одређен је привремени пословодни орган.

Савезни Уставни суд утврдио је да оспорена одлука не садржи одредбе 
којима се на огппти начин уређују одређена питања и односи, већ статутна при- 
мена, односно права, обавезе и одговорности одређеног правног субјекта и да 
као таква има карактер појединачног правног акта, чију уставност и законитост 
не оцењује Савезни Уставни суд.

(Решење Савезног Уставног суда У 88/94 од 13.10.1994.)

У пракси Уставног суда Србије наилазимо на одлуку о оцени уставности 
одлуке о организовању друштвеног предузећа као деоничког друштва у мешови- 
тој својини. Оспорене одлуке донео је Раднички савет предузећа објављене су у 
"Службеном гласнику РС" а ступиле на снагу даном доношења. "Имајући у виду 
да су оспорене одлуке ступиле на снагу пре самог чина објављивања, Уставни суд 
је оценио да је тиме повређен уставни принцип из члана 120. Устава Републике 
Србије, према коме Закони, други прописи и општи акти могу ступити на снагу 
најкасније осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих 
разлога није предвиђено да раније ступе на снагу."

(Одлука Уставног суда Републике Србије ИУ 108/93 од 17.11.1994.). Видети 
исто одлука ИУ 389/93 "Службени гласник РС” бр. 11/95.

Предмет оцењивања уставних судова били су и акти који се, поред одлуке о 
организовању, доносе у поступку претварања радне организације у мешовито 
предузеће. Ради се о одлуци о издавању интерних деоница и јавном позиву за упис 
деоница. Занимљиво је да се Уставни суд упустио у мериторну расправу о 
законитости ових аката. То значи да их је, за разлику од оснивачких аката, трети- 
рао као опште акте који подлежу уставно судској контроли. У том смислу 
наводимо два примера:

ИНТЕРНЕ ДЕОНИЦЕ

Раднички сает предузећа надлежан је да донесе Одлуку о издавању интерних 
деоница и да вредност и број интерних деоница за поједине раднике одреди према 
висини њиховог личног дохотка.



Оспореном Одлуком Радничког савета извршено је претварање радне орга- 
низације у мешовито предузеће и одлучено да се 20% деоница прода радницима. 
на начин и под условима утврђеним општим актом.

Одредбом става 2. амандмана XXIV на Устав СФРЈ утврђено је да је 
Раднички савет орган управљања органнзације удруженог рада, а одредбом 
члана la. Закона о друштвеном капиталу прописано је да Одлуку о издавању 
интерних деоница доноси орган управљања предузећем, а одредбом члана le 
тога Закона да се вредност тих деоница одређује према висини личних доходака 
радника.

Из наведених одредаба Устава и Закона о друштвеном капиталу, произилази 
да је Раднички савет надлежан да донесе оспорену одлуку о издавању интерних 
деоница, без изјашњавања радника, и да вредност и број интерних деоница за 
поједине раднике одреди према висини њиховог личног дохотка.

(Решење Уставног суда Југс^лавије У 19/91 од 26.02.1992.).

УПИС ДЕОНИЦА

Јавни позив за упис деоница може се објавити и у дневном листу.
Из образложења:
У погледу навода подносиоца иницијативе да предузеће није испунило своју 

законску обавезу јавног објављивања позива за упис деоница, Уставни суд је 
утврдио да је јавни позив објављен у дневном листу чиме је, по оцени Усгавног 
суда, посгупљено сагласно одредбама чл. 14. и 15. Закона о условима и поступку 
претварања друштене сојине у друге облике својине (" Службени гласник РС" бр. 
48/91,75/91,75/91 и 51/94).

(Одлука Уставногсуда Републике Србије И 108/93 од 17.11.1994.).

2) Надлежност за оцену сагласности Статута предузећа са Законом о
предузећима

УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ НИЈЕ НАДЛЕЖАН ДА ОЦЕЊУЈЕ САГ- 
ЛАСНОСТ СТАТУТА ПРЕДУЗЕЋА СА САВЕЗНИМ ЗАКОНОМ. ВЕЋ ЈЕ 
ЗА ТО НАДЛЕЖАН САВЕЗНИ УСТАВНИ СУД.

Из образложења

Уставвни суд је одбацио иницијативву којом је тражена оцена законитости 
Статута предузећа у односу на Закон о предузећима, јер према члану 125. Устава 
Републике Србије Уставни суд није надлежан да врши оцену сагласности општих 
аката са савезним законом и другим савезним прописима, већ је за то надлежан 
Савезни Уставни суд.



3) Однос Статута и других аката предузећа

ОДЛУКА О ИЗДАВАЊУ ИНТЕРНИХ ДЕОНИЦА И ОДЛУКА О 
ОРГАНИЗОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА У ДЕОНИЧКО ДРУШТВВО СУ АКТИ О 
СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА ПРЕДУЗЕЋА. ПА СТАТУТ ПРЕДУЗЕЋА 
МОРА БИТИ У СКЛАДУ СА ТИМ СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА.

Из образложења:

Одредбом члана la  Закона о друштвеном капиталу ("Службени лист СФРЈ" 
бр. 84/89 и 46/90 прописано је да предузеће издаје интерне деонице на основу 
Одлуке о издавању интерних деонида, с тим што је дужно да истовремено донесе 
Одлуку о организовању предузећа као деоничког друштва или друштва са 
ограниченом одговорношћу, а одредбом 1г истог Закона да имаоци интерних 
деоница стичу право на учешће у управљању сразмерно номиналној вредности 
тих деоница.

Одредбом члана 106. Закона о предузећима прописана је садржина Статута 
односно Правила друштва, а одредбом члана 122. став 2 да су представници 
друштвеног капитала радници тог друштва, ако Статутом није друкчије 
одређено.

Савезни Уставни суд сматра да из наведених одредаба Закона о друштвеном 
капиталу произилази да су Одлука о издавању интерних деоница и Одлука о 
организовању предузећа у деоничко друштво акти о статусним променама 
предузећа и да Статут мора бити у складу са тим статусним променама.

(Решење Савезног Уставног суда 66/92 од 23.02.1994. године.).

ПРАВИЛНИЦИ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ ДРУШТВЕНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА НЕ МОГУ БИТИ У СУПРОТНОСТИ СА СТАТУТОМ 
ПРЕДУЗЕЋА

Из образложења:

Одредбом Правилника одређено је да се дисциплинска комисија сасгоји од 
председника и најмање два члана и исгог броја заменика које бира директор на 
време од две године, а одредбом Статута исте организације утврђено је да Збор 
радника бира дисциплинску комисију јавним гласањем.

Законом о предузећима утврђено је да је Статут основни самоуправни 
општи акт друштвеног предузећа и да други самоуправни оппгги акти 
друштвеног предузећа не могу бити у супротности са Статутом (чтан 64.) из чега 
произилази да је оспорена одредба Правилника у супротности са Статутом, а 
самим тим и са одредбама члана 64. Закона о предузећима.



4) Оцењиавње уставвности и законитости Статута предузећа

Као што смо већ истакли Статут је у основи и највиши правни акт предузећа. 
Статут доноси Скупштина предузећа. Садржина Статута одређена је Законом. 
Због значаја Статута сматрали смо за потребно да дамо неколико примера из 
праксе устаних судовва. При томе извршили смо избор судских одлука почев од 
ступања на снагу Статута па до уређивања питања која се тичу избора, састава и 
надлежности органа предузећа.

СТАТУТ ПРЕДУЗЕЋА НЕ МОЖЕ СТУПИТИ НА СНАГУ ИСТОГ 
ДАНА КАДА ЈЕ ДОНЕТ, ВЕЋ НАЈРАНИЈЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИАЊА.

Из образложења:

Уставнн суд је оценио да је одредба Статута, којом је предвиђено да Статут 
ступа на снагу даном његовог усвајања, несагласна са одредбом члана 120. Устава 
Републике Србије према којој закони, други прописи и општи акти ступају на 
снагу најраније осмог дана од дана објављивања, ако из нарочито оправданих 
разлога није предвиђено да раније ступе на снагу.

(Одлука Уставног суда Републике Србије И У 46/91 од 28.05.1992.).

У ПРЕДУЗЕЋУ КОЈЕ ИМА МАЊЕ ОД 50 РАДНИКА НЕ МОЖЕ СЕ 
ОБРАЗОВАТИ РАДНИЧКИ САВЕТ.

Из образложења:

Одредбом члана 48. Закона о предузећима прописано је да се у друштвеном 
предузећу које има мање од 50 радника не образује Раднички савет, већ његову 
функцију врше сви радници.

Из наведене законске одредбе, по оцени Савезног Уставног суда, произилази 
да се Статутом предузећа које има мање од 50 радника, не може прописивати 
обавеза образовања Радничког савета, јер у таквом предузећу функцију 
Радничког савета врше сви радници.

(Одлука Саезног устаног суда У И 135/93 од 19.09.1994.).

СТАТУТОМ ПРЕДУЗЕЋА НИЈЕ ОБАВЕЗНО УВОЂЕЊЕ АРБИ- 
ТРАЖЕ ЗА  РЕШААЊЕ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА ИЗМЕЂУ ДЕЛОВА 
ПРЕДУЗЕЋА

Из образложења

Пред Уставним судом покренут је поступакза оцењивање законитости Стат- 
ута друштвеног предузећа због тога што не садржи одредбе о арбитражи као 
начину решавања спорова унутар предузећа.



Чланом 65. Закона о предузећима наведено је да Статут предузећа може 
садржати одредбе о решавању спорова арбитражом шш другим обликом за 
решавање спорова између делова друштвеног предузећа.

Из одредбе члана 65. Закона о предузећима не произилази обавезно 
уређивање питања арбитраже за решавање међусобних спорова између делова 
предузећа, па је Уставни суд оценио да ово питање није морало да се уреди Стат- 
утом. Зато оспорени Статут није у супротности са Законом.

(Одлука Устаног суда Републике Србије И У 639/91 од 18.06.1992.).

ДИРЕКТОР ДЕОНИЧКОГ ДРУШТВА НЕ МОЖЕ БИТИ ЧЛАН 
УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕОНИЧКОГ ДРУШТА

Из образложења:

Одредбом Статута деоничког друшта за осигурање одређено је да је дирек- 
тор деоничког друпггва члан тог друшта по положају.

Законом о изменама и допунама Закона о основама система осигурања имо- 
вине и лица ("Сл. лисг СФРЈ", бр. 82/90) измењена је одредба члана 38. овог 
Закона у том смислу што директор не може бити више члан Управног одбора. 
Полазећи од тога, Уставни суд је оценио да оспорена одредба Статута није сагла- 
сна са наведеним изменама и допунама Закона о основама сисгема осигурања 
имовине и лица.

(Одлука Уставног суда Републике Србије И У 230/91 од 20.05.1992.).

ОПШТИМ АКТОМ ПРЕДУЗЕЋА МОЖЕ СЕ ОБРАЗОВАТИ НАД- 
ЗОРНИ ОДБОР

Из образложења:

Законом о изменама и допунама Закона о предузећима ("Сл. лист СФРЈ”, 
бр. 46/90) у члану 44. брисане су одредбе чл. 128-130 основног текста Закона 
којима је регулисан избор састав и делокруг Надзорног одбора предузећа.

Мада су изменама и допунама Закона о предузећнма брисане одредбе о над- 
зорном одбору, Уставни суд је оценио да се Надзорни одбор може образовати 
општим актом предузећа, с обзиром да Закон о предузећима не садржи изричиту 
забрану образовања таквог органа.

(Одлука Уставног суда Републике Србије И У 594/91 од 29.04.1992.).

СКУПШТИНА ДЕОНИЧКОГ ДРУШТВА ЈЕ ОВЛАШЋЕНА ДА 
УРЕДИ НАЧИН ИЗБОРА И ОПОЗИВА ПРЕДСТАВНИКА ДРУШТЕНОГ 
КАПИТАЛА У СКУПШТИНИ ДРУШТВА.



Представком је тражено покретање поступка за утврђивање неуставности 
Правила о начину и поступка избора и опозива чланова друштвеног капитала у 
Скупштину деоничког друштва.

Оспореним Правилима уређени су: Поступак распитивања избора за пред- 
ставнике друштвеног капитала у Скупштини друштва, начин састављања 
бирачког списка, предлагање и утврђивање кандидата, начин гласања за избор 
представника, утврђивање резултата гласања, као и покретање поступка за 
опозив и гласање о опозиву представника друштвеног капитала.

Према члану 58. Устава Републике Србије, запослени управљају у 
друштвеном предузећу и учествују у управљању у другим врстама предузећа и 
другим организацијама у којима раде, односно у које улажу средства, у складу са 
Законом и Колективним уговором.

Разматрајући уставност оспореног Правила, Уставни суд је оценио да се 
оспореним актом не доводе у питање Уставом прокламовани принципи о праву 
запослених да управљају у друштвеном и другом предузећу у коме раде, односно 
у које улаже средства на начин како је то регулисано Законом, односно њиховим 
општим актом.

(Решење Устаног суда Републике Србије И У 86/94 од 23.06.1994.).

ОГРАНИЧЕЊЕ ПРЕНОСА ОДНОСНО ПРОДАЈЕ ДЕОНИЦА НА 
ИМЕ ГУБИТКА ПРАВА УПРАВЉАЊА ДЕОНИЧКИМ ДРУШТВОМ.

Пред Савезним Уставним судом покренута је иницијатива за оцену 
уставносги одредаба члана 116. ста 4. и 6. Статута деоничког друиггва у мешови- 
тој својини "АГРОЕКСПОРТ" из Београда.

Оспореном одредбом члана 116. став 4. и 6. Статута уређено је да деоничар 
може своје деонице уступити другим деоничарима, односно деоничком друштву 
или продати трећим лицима по претходном одобрењу Управног одбора 
деоничког друштва, а оспореном одредбом става 6. овог члана да деоничар "који 
иступа из Деоничког друштва губи права улагача и до продаје својих деоница 
трећим лицима има право да учесгвује у добити и дивиденди, без права учешћа у 
управљању Деоничким друштвом".

Одлуком у бр. 111/94 Савезни Уставни суд утврђује да одредбе члана 116. 
став члан 6. Статута нису сагласне са Уставом СРЈ и Законом о предузећима.

Овакву одлуку Савезни Устани суд засновао је полазећи од решења одред- 
аба члана 100. став 2 Закона о предузећима ("власници деоница могу продаввати 
деонице трећим лицима изнад и испод номиналне вредности") и члана 101. став 2 
тачка 2 ("Статут деоничког друштва ... може да садржи одредбе о ограничењу 
преноса деоница на име"), као и од одредбе члана 51. Устава СРЈ ("јамчи се 
право својине и наслеђивања, у складу са Уставом и Законом").^ 3

3. Видети опширније аргументацију Савезног уставног суда у одлуци У 111/94, која је објав- 
љенау "Сл. листу СРЈ" бр. 5/95



Ову одлуку Савезног Уставног суда коментарисао је проф др Мирко
Васиљевић.^ По мишљењу проф. Васиљевића, кад је реч о модалитету 
ограничења преноса деонида на име сагласношћу Управног одбора, погрешно је 
становиште Савезног Уставног суда да је овај модалитет генерално искључен, 
"јер се недавањем тог одобрења пренос деонида, не само ограничава, већ укида и 
тиме повређују права власника деоница".

За суд, наиме, није релевантно а морало би да буде, да ли се у конкретном 
случају ради о деоничком друиггву с јавним уписом деоница или се ради о 
деоничком друштву без јавног уписа деоница. Јер, ако би се радило о друштву 
без јавног уписа деоница овакав модалитет ограничења преноса акција на име у 
принципу не би био супротан Закону о предузећима и Закону о хартијама од 
вредности...

Када је пак реч о губитку права управљања акционарским друштвом "након 
иступања из акционарског друштва" онда је став Уставног суда прихватљив у 
делу у коме се оцењује неуставним и незаконитим таква могућност до продаје 
акција. Ипак, Уставни суд није нашао за потребно, а морао је, по проф. 
Васиљевићу, да заузме став о уставности и законитости целовите оспорене стату- 
тарне норме. Аутору коментара није познат институт "иступање из деоничког 
друштва", а да се истовремено остане деоничар, при чему се губи право 
управљања деоничким друштвом, а задржавају имовинска права по основу дал>ег 
поседовања деоница.

5. Радни односи

Општи акти (Колективни уговори или правилници) којима се уређују права, 
обавезе и одговорности послодавца и запослених често су предмет оцењивања од 
стране Уставних судова. Због ограниченог обима овог рада изложићемо карак- 
теристичне случајеве и најчешће повреде Закона у овој области.

С обзиром да поред општег Колективног уговора, који важи за све посло- 
давце и све запослене, постоје посебни (грански) Колективни уговори и поје- 
диначни Колективни уговори, који се закључују на нивоу предузећа, пред 
Уставним судом се поставило питање оцене сагласности посебног са Општим 
Колективним уговором. Међутим, Уставни суд Србије је одбацио такву иниција- 
тиву "јер није надлежан да оцењује сагласност посебног Колективног уговора са 
општим Колективним уговором".

Колективни уговори као и сви општи акти, осим појединих одредаба Закона 
ако то захтева општи интерес утврђен у посгупку доношења Закона, не могу 
имати повратно дејство. Има неколико Одлука Усгавног суда Србије којима је 
утврђена неуставност појединих одредаба Колективних уговора због повратног 4

4. Др Мирко Васиљевић, Коментар Судске одлуке, Часопис "Право и привреда", Београд 
бр. 1-2/95, стр. 122-125.



(ретроактивног) дејства, што није сагласно са чланом 121. став 1. Усгава Репуб- 
лике Србије.

У вези избора кандидата по огласу и конкурсу, Уставни суд Црне Горе 
(Одлука 110/91 од 29.05.1992.) оцениоје да "оспорена одредба Правилника орад- 
ним односима, којим је утврђено да је Одлука директора по огласу, односно 
конкурсу коначна, није сагласна са Уставом иусупротностије са Законом".

Мада је распоређивања радника прецизно уређено Законом, има у општим 
актима нормирања супротно законским решењима. Тако, је одредбом једног 
правилника било утврђено да радници који су у досадашњем обављању послова 
исказали потребно знање, самосталност и ванредне успехе у раду, могу бити 
распоређени на послове за које не испуњавају тражене услове у погледу стручне 
спреме. Уставни суд Црне Горе је ову одредбу прогласио незаконитом, јер "рад- 
ник не може бити распоређен на радно место за које по општем акту не испу- 
њава услове у погледу врсте и степена стручне спреме".

OcnopeHOi. Одлуком утврђено је генерално за све раднике да могу бити 
привремено распоређени на друго радно место у трајању до три године. Уставни 
суд Србије оценио је да је оспорена одлука у супротности са чланом 19. став 2. 
Закона о радним односима ("Сл. гласник РС" бр. 45/91 јер "привремено 
распоређивање радника на друго радно место може трајати док трају изузетне 
околности због којих је радник распоређен на друго радно место, а у случају 
замене изненадно одсутног радника-најдуже до 30 дана".

Што се тиче дисциплинског поступка, сматрам да је значајно истаћи да је 
Уставни суд Србије заузео сгав да "није несагласно Закону о радним односима 
регулисање материје дисциплинске и материјалне одговорности радника 
Правилником уместо Колективним уговором, пошто Закон допушта могућност 
да ова питања буду уређена и правилником." (Закључак суда I 313/93 од 
19.05.1994.).

У правилницима о дисциплинској одговорности често се предвиђа да се у 
дисциплинском поступку супсидијерно примењују одредбе Закона о кривичном 
посгупку. С обзиром да је поступак утврђивања дисциплинске одговорности рег- 
улисан одредбама чл. 54-68. Закона о основним правима из радног односа као и 
одредбама чл. 63-77. Закона о радним односима Уставни суд је оценио да општим 
актом није могуће уредити наведено питање на начин како је то регулисано у 
оспореном Правилнику "јер би се у том случају радило о неовлашћеном рег- 
улисању односа од стране доносиоца општег акта који се могу уредити 
искључиво Законом."

(Одлука Уставног суда Србије И У 196/92 од 06.04.1994.).

Овај суд је, такође, заузео став да се понављање дисциплинског поступка не 
може уређивати општим актом предузећа и Колективним уговором. (Одлука I 
80/94 од 06.10.1994.).



3. ЗАКЉУЧАК

Из анализе праксе уставних судова о оцени уставности и законитости 
општих аката који се доносе у предузећу, а коју смо делимично изложили у овом 
раду, могу се извући одређени закључци.

Прво, може се приметити да се значајан део уставно-судске праксе односи на 
предузеће. Друго, на основу те праксе може се видети које су најчешће повреде 
Устава и Закона.

Из досадашње праксе уставних судова произилази да тзв. оснивачки акти 
предузећа (Одлука о оснивању предузећа, посебно јавног; Уговор) нису општи 
правни акти подобни за уставно-судску контролу. Међутим, кад се ради о 
промени облика предузећа на основу донете одлуке о претварању друштвене 
својине у друге облике својине, односно о организовању у мешовито или при- 
ватно предузеће такви акти (Одлука о организовању, Одлука о издавању деон- 
ица, јавни позив за упис деоница) третирани су као општи акти подобни за 
оцењивање усгавности и законитости.

Посебно је значајна пракса у погледу оцењивања уставности и законитости 
Статута предузећа. У том смислу, има више одлука уставног суда о оцењивању 
одредаба Статута предузећа у вези органа предузећа, њиховог састава, поступака 
и начина избора и надлежности, као и других питања која су предмет уређивања 
Статута. И уставно-судска пракса афирмисала је Статут као основнн акт 
предузећа, са којим други акти предузећа морају бити у сагласности.

Чест предмет оцењивања пред уставшш судом су и акти из области радних 
односа. Ово је, по нашем мишљењу, због тога што ти акти уређују значајна 
питања за остваривање права, обавеза и одговорности запослених и послодаваца.

На крају, и неколико речи о правном дејству одлука уставних судова. 
Основно дејство одлуке уставног суда о утврђивању неуставности илн незакони- 
тости општег акта састоји се у престанку важења тог опиггег акта, односно поје- 
диних његових одредаба. Престанком важења општег акта престаје његова 
примена и на основу њега впше се не могу доносити појединачни акти нити 
предузимати појединачне радње. После тога дана више нико се не може пози- 
вати на тај акт и у том смислу одлука делује ерга омнес. Треба истаћи да санкција 
(престанак важења општег акта) погађа само онај акт за који је Уставни суд 
утврдио да је неуставан, односно незаконит. Међутим, изражени став суда је 
повод да се и други акти (са истом правном грешком) доведу у одговарајући 
однос према Уставу или Закону.

Одлука уставног суда, под одређеним условима, има и за последицу измену 
коначних или правоснажних појединачних аката донетих на основу општег акта 
који је проглашен неуставним односно незаконитим. Стога праћењу праксе 
уставних судова у предузећима треба посветити одговарајућу пажњу.



мр MiuiciH Павић 
адвокат у Београду

ПРАВНА ЗАШТИТА АКЦИОНАРА, ПОВЕРИЛАЦА 
И ДРУГИХ ЛИЦА ПРИЛИКОМ СТАТУСНИХ 

ПРОМЕНА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У току трајања акционарског друштва могуће је да дође до статусних пром- 
ена друпггва и то: спајања (фузије), поделе ("цепања") и промене облика 
предузећа. Статусне промене могу да у многоме промене правни положај неко- 
лико категорија субјеката који имају одређене интересе у друштву и према 
друштву: акционара - чланова друшгва, титулара обвезница и других хартија од 
вредности које је издало друиггво, поверилаца, као и запослених у друштву.

Национална права поклањају веома велику пажњу фузијама и поделама 
предузећа, регулишући веома детаљно поступак тих пословних трансакција, 
начин доношења одлука о статусној промени од сгране акционара, састављање 
извештаја стручних лица о плану намераване статусне промене, обавезе 
управног одбора, као и права акционара (нарочито мањинских), запослених у
друштву и поверилаца, итд.^

Спајање представља пословну операцију суи генерис којом једно или више 
предузећа престају да постоје без поступка ликвидације, при чему она преносе на 
предузеће које апсорбује целокупну своју имовину (активу и пасиву) у замену за 
акције, односно уделе тог предузећа.^ У легислативи и јуриспруденцији раз- 
ликују се два облика спајања: а) тзв. "апсопрција", "анексија", "инкорпорација", 
односно "припајање", где се једномакционарском друштву ("преузималац") при-



паја једно или више друштава ("преузета друштва"), б) спајање путем 
формирања, односно оснивања новог друштва. Одредба члана 439. Предлога 
ЗОП-а регулише оба облика спајања.

За разлику од држава континенталног права, правни прописи common law-a 
веома непредизно формулишу операцију спајања компанија, користећи термине: 
"amalgation" ("спајање”).^  "merger" ("груписање"), односно "take-over” ("преузи- 
мање"). У литератури се истиче да ниједан од наведених термина није 
"технички", који има прецизно правно значење/*) Право Велике Британије раз- 
ликује два случаја спајања компанија: а) тзв. "реконструкцију код добровољне 
ликвидације", где једна компанија доноси одлуку да се над њом спроводе добро- 
вољни поступак ликвидације, а потом преноси целокупну своју имовину на другу
компанију у замену за њене акције.^) Најважнији ефекат законске одредбе је да 
одлука о реконструкцији обавезује све акционаре, независно од чињенице да ли
су гласали за такву одлуку:^) б) тзв. "аранжман" ("arrangement"), код кога посгу- 
пак започиње подношењем предлога суду од сгране компаније, поверилаца или 
акционара-чланова, односно ликвидатора (у случају да је компанија у поступку 
ликвидације)7)

Посгоје три облика поделе ("цепања") предузећа.^) Код првог облика акцио- 
нарско друиггво се дели на два или више друштава, који се стварају поделом, при 
чему друштво које се дели преноси део сваком друиггву које настаје поделом део 
своје имовине (тзв. "чисти облик поделе")^) при чему друштво које се дели * III

1. В.одсек IV Закона о трговачким друштвима Француске из 1966., пар. 338-358. немачког Закона о 
акционарским друштвима из 1965., пар. 219-234 аустријског и немачког Закона о акционарским 
друштвима из 1965., чл. 748-751., швајцарског Закона о облигационим односима, ревизија од
18.12.1936., чл. 174.-190. Ontario Business Corporation Act-a од 1990., Одељак VHI шпанског Закона 
о акционарски.м друштвима, пречншћен текст из 1989. чл. 321-330, мађарског Закона о привред- 
ним друштвима бр. VI из 1988. пар. 383-388. Трговачког закона Крадевина Југославијеиз 1937.,
III Директива Европске Уније од 9.10.1979. (78/855/ЕЕЦ О), Но И 295/36) ВИ Директиву Европ- 
ске Уније од 17.12.1982. (82/891/ЕЕЦ ОЈ НО 1 378/47) део пеги Предлога Закона о предузећима 
СРЈ од 20.10.1993., (даље: предлог ЗОП-а).

2. Чл. 439. Предлога ЗОП-а, чл. 3, III Директиве ЕУ, чл. 371. Француског закона, пар. 339, 
немачког закона, чл. 748. и 749. швајцарског закона, пар 383. Трговачког закона из 1937. 
чл. 233 (1) шпанског закона, пар. 219. аустријског закона Hamel-Lagarde: Traite de droit com- 
mercial T.l. Paris, 1954., Ho. 765, стр. 790, Renauld - Droit europeen de societee. Bruxelles, 1969, 
7, 04.-7.05, према Круљ. B: Правни режим и облици концентрације у привреди. Београд.
1978., стр. 35.

3. В.чл. 175. Ontario Business Corporation, Act-a.
4. Gower V.: Principles of Modem Сотрапу Law, London, 1979.4th, edition, стр. 615.
5. C.582 (2) Companies Acia из 1985., Farrar J.H.: Сотрапу Law, London. 1985., стр. 505.
6. C. 582 (4) ЦА 1985.
7. C. 425 ЦА 1985.
8. Champaud Cl.: Le prouvoir de concentracion de la societe par actions, Paris, 1962., стр. 189., 

према Круљ.В., оп.цит., стр. 51.
9. В., чл. 21, VI Директиве ЕУ, чл. 251, шпанског Закона чл. 371, Закона Француске.



престаје да постојн без спровођења поступка ликвидације. Други тип поделе пос- 
тоји кад се акционарско друштво дели и преноси делове своје имовине на 
друштва која већ постоје у моменту поделе, док код трећег облика се од имовине 
друштва које се дели, као и од имовине постојећих два или више друштава (која 
се не деле) стварају нова друштва. То је пословна операција која се у литератури 
назива "фузија-поделе" (les fusions-scissions),^ Предлог ЗОП-а (чл. 452.) рег- 
улише да се предузеће одлуком скупштине може поделити на два или више 
предузећа, при чему посебно не нормира посебне облике подела, као што је то 
случај и у осгалим националним законодавсгвима, која прописују да се на посгу- 
пак поделе сходно примењују одредбе које регулишу спајања предузећа.

Као што će може приметити фузије, односно поделе акционарског друштва 
производе следеће правне последице: а) преноси се целокупна имовина (актива и 
пасива) са друштава која се припајају на друштво које преузима (припаја) или, 
које настаје спајањем, односно преносе се имовина са друштва које се дели на 
друштва која настају поделом или на која се преноси односни део имовине 
друштва које се дели, б) акционари друштава која се припајају (које се дели) 
посгају чланови друштва (друштава) преузимаоца, ц) друштва која се припајају 
(које се дели) престаје да посгоји без спровођења поступка ликвидације.^

2. ПОСТУПАК СПАЈАЊА, ОДНОСНО ПОДЕЛЕ 
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Правни прописи детаљно регулишу целокупан поступак односне статусне 
промене, који треба да сједне стране омогући да сва заинтересована лица (акцио- 
нари, власници обвезница и др. хартија од вредности, повериоци, запослени) 
сазнају благовремено све релевантне чињенице на основу којих могу да донесу 
исправну одлуку, односно да оспоравају извршену статусну промену, уколико 
сматрају да су њом повређена њихова права, односно да је извршена на противп- 
раван начин. Такође и државним органима (који поступају у јавном интересу) се 
мора дати могућност да контролишу да ли је намеравана статусна промена про- 
тивна јавном поретку и националном интересу.

Поступак започиње сачињавањем писменог предлога фузије, односно 
поделе од стране управе сваког друиггва које учествује у намераваној статусној 
промени.^ Предлог спајања односно поделе мора да се објави најмање 30 дана 
пре одржавања скупштине акционара, на којој треба да се донесе одлука о 
предложеној статусној промениЛ^ Поред предлога о предстојећој статусној 
промени, чланови управе свих друштава који су укључени у пословну операцију 
морају да сачине и детаљан писмени извештај у коме се излаже нацрт услова ста- 10 11

10. Juglart-Ipolito: Cours de droit commercial, T.2, Paris, 1971., crp. 665, чл. 2. VI Директиве ЕУ, чл.
371. ст. 2. француског закона, чл. 251. Закона Шпаније.

11. В. чл.19. III Директиве ЕУ, чл. 17. VI Директиве ЕУ.



тусне промене, њени правни и економски аспекти. а посебно њен економски 
ratio .^  Канадско право изричито захтева да споразум о фузији ("ammalgation 
agreement") мора да садржи изјаву директора или других "официра" сваке од 
компанија која учествује у трансакцији о томе: а) да ће свака од компанија бити у 
стању да исплати своје обавезе, б) да укупан износ средстава који ће припасти 
компанији која преузима бити већи у односу на њене обавезе и номинални капи- 
тал, ц) да је за очекивати да ниједан поверилац неће осгати ненамирен услед фуз- 
ије, те да ће адекватно обавештење бити упућено свим повериоцима компанија 
које учествују у поступку фузије.  ̂ Под адекватним обавештењем о фузији 
подразумева се: а) писмено обавештење достављено свим познатим поверио- 
цима чија потраживања прелазе 2.500 CAD (канадских долара), б) обавештење 
објављено у новинама које се издају или дистрибуирају у месту регистрованог 
седишта комианије ц) свако друго обавештење у коме је назначено да односна 
компанија намерава да се споји са једном или више назначених компанија.^ 

Управе морају да ангажују и експерте, овлашћене процењиваче различитог 
профила, који треба за свако друштво које учествују у пословној операцији фуз- 12 13 14 15 16

12. Чл. 5 (1) III Директиве прописује да управе компанија које се фузионишу морају да 
припреме писмени нацрт услова припајања. Нацрт мора да садржи: а) фирму и регистро- 
вано седиште сваког друштва које учествује у операцији припајање, б) економски рацио 
замене акција. као и износ свих новчаних исплата, ц) услове који се односе на замену 
акција, д) датум од када титулари замењених акција које су добили у поступку спајања од 
стране компаније која припаја учествују у расподели дивиденди, е) датум од када се сматра 
да друштво које се прнпаја постаје део друштва преузимаоца (из рачуноводствених 
разлога), ф) права које друштво преузимаоц даје акционарима преузетих друштава, г) 
подаци о експертима који треба да испитују услове спајања. односно припајања, као и 
члановима надзорног и управног одбора свих друштава које учествују у поступку фузије. 
Истоветну одредбу налазимо и у шпанском закону (чл. 234): чл. 3. VI Директиве регулише 
да нацрт поДеле треба да садржи следеће елементе: а) фирму и регистровано седиште сва- 
ког друштва које је укључено у операцију поделе, б) рацио замене акција и износ сваке 
новчане исплате, ц) услове који се односе на замену акција у пријемним друштвима, д) 
датум од када титулари добијених акција у поступку поделе учествују у расподели проф- 
ита (дивиденди), е) датум од када се сматра из рачуноводствених разлога да су права и 
обавезе подељеног друштва прешла на пријемна друштва, ф) права која пријемна друштва 
дају акционарима и титуларима других хартија од вредности, х) подаци о специјалним 
наградама који he бити исплаћени експертима и члановима управног и надзорног одбора 
свих друштава укључених у операцију поделе, и) прецизно навођење средстава и обавеза 
подељене компаније која су прешла на пријемне компаније, ј) алокација акционара 
друштва које је подељено у пријемна друштва, укључујућн н критеријум алокације. 
Одредба члана 255. Закона Шпаније нормира да предлог за поделу садржи поред одредби 
.које се срећу код фузије. и следеће: а) алокацију и поделу активе и пасиве са друштва које 
се дели на пријемна друштва, б) расподелу акционара друштва које се дели, као и критери- 
јум за расподелу.

13. В.чл. 6. III Директиве, чл. 4. VI Директиве.
14. В.чл. 9. III Директиве, чл. 7., VI Директиве, чл. 237 и 257. шпанског закона.
15. Чл. 178 (2). Onlario Business Corporation Act-a
16. Чл. 178. (3).



ије, односно поделе да израде извештај у коме ће информисати акдионаре о резу- 
лтатима инспекције. У извештају експерти морају да јасно наведу да ли је према 
њиховом стручном мншљењу предлог замене акдија фер и разуман. Извештај 
мора да садржи: а) назначење метода који је употребљен приликом одређивања 
паритета замене акција. б) изјаву да ли је употребљени метод адекватан у 
конкретном случају, као и назначење резултата добијеног тим методом. Управе 
се могу договорити и да заједно ангажују стручњаке, који у том случају 
припремају заједнички извештај. Уколико о избору заједничких стручњака не 
могу да се договоре, о томе ће одлучити надлежни суд на њихов предлог.^

Пре одржавања скупштине акционара свих друштава која учествују у 
пословној трансакцији, управе морају доставити сва документа и исправе од 
којих зависи доношење одлуке акционарима, у року који је довољан за њихово 
испитивање и припрему за скупштину.^

Одлука о спајању, односно о подели доноси скупштина сваког акционарског 
друштва које учествује у пословној трансакцији и то квалификованом већином 
гласова присутних акционара. Поред тога тражи се и већи кворум у односу на
редовне, годишње скупштине друштва.^

Уколико на скупштини акционара постоји прописани кворум и уколико за 
одлуку гласа потребна већина капитала, одлука о статусној ттромени биће 
пуноважна. Трговачки закон за Краљевину Југославију је прописивао садржину 
одлуке ("закључка") скупштине о статусној промени. D) 17 18 19

17. В.чл. 441. Предлога ЗОП-а, чл. 10. III Директиве, чл. 8. VI Директиве, чл. 236. и 256. шпан- 
ског закона.

18. В.чл. 11. III Директиве, чл. 9. VI Директиве.
19. Чл. 7, III Директиве, чл. 5. VI Директиве, чл. 240. (3), у вези чл. 148. шпанског закона, пар. 

282. мађарског закона, чл. 153. француског закона прописују двотрећинску већину, чл. 375. 
Предлога ЗОП-а, пар. 179. немачког закона пар. 274., ст. 2. у вези пар. 263. ст. 2. 2. 
Трговачког закона из 1937., чл. 68.ст. 1. Закона о акционарским друштвима Краљевине 
Србије нз 1896., прописују трочетвртинску већину номиналног капитала друштва. Право 
Велике Британије захтева различити квалифнковану већину, а у зависности од начина 
спајања Тако, према с. 425. Companies Asta из 1985., који регулише, тзв. "arrangement" 
захтева се троћетвртинска већина док према с. 428. потребно је да за одлуку гласају акцио- 
нари који поседују чак 90% номиналног капитала компаније. Иначе, с. 428. прописује пос- 
тупак преузимања једне компаније од стране друге (тзв. "take-over"). Судија Плоњман је у 
случају Re National Bank, (1966) истакао да наведени сектори Закона нормирају две 
различите ситуације и да је, сагласно томе и оправдано да се захтева различита већина. 
Наиме, према с. 425. аранжман фузије биће одобрен једино у случају да се питање 
правичности услова трансакције претходно расправи пред надлежним судом. С друге 
стране, с. 428 не захтева да одлуку о статусној промени одобри претходно суд, осим ако то 
не захтева мањински акционар који се не слаже са намераваним таке-овер-ом при чему на 
њему лежи терет доказивања да је преузимање неправично. Стога је, према судији Plovv- 
man-y, сасвим логично да се код таке-овер-а захтева већи проценат гласова акционара; 1 
ALL ER 1006 (1966) 1 WIR 819, према Farrar Ј.Н., оп.цит., стр. 511.



Поједина надионална права захтевају да одлуку скупштине одобре и 
надлежни орган, док друга то не захтевају, али је потребно да буде оверена од 
стране нотара, односно јавног бележника. ^

Канадско и шпанско право изричито захтевају да одлука скупштине о статус- 
ној промени буде јавно објављена.^

Последња фаза пословне операције спајања, односно поделе представља 
упис статусне промене у трговачки регисгар.^

3. ПР.АВНА ЗАШТИТА АКЦИОНАРА, ТИТУЛАРА 
ОБВЕЗНИЦА И ПОВЕРИЛАЦА

Услед статусне промене акдионарског друштва правни положај његових 
чланова - акционара, као и титулара других хартија од вредности које је издало 
друштво се мења из основа, а у појединим случајевима се може и веома 
погоршати, а остваривање њихових имовинских и управљачких права отежати 
или чак довести у питање. При том су тзв. "мањински акционари" (акционари 
који су гласали против одлуке о статусној промени, а који су осгали у мањини, 
односно који су били прегласани) нарочито рањиви у ситуацијама када се њихово 
матично друштво дели, односно спаја. С друге стране, постоје и заинтересована 
лица која су изван друштава, али која имају одређена стварна или облигациона 
потраживања према друштву (повериоци). С обзиром да се статусним проме- 
нама могу изиграти интереси великог броја лица, законодавства прописују * 21

20. Тако, према француском праву тражи се кворум од најмање половине капитала друштва у 
првом сазиву, односно четвртина у другом (чл. 153. Закона). Истоветно решење је, и у 
шпанском праву (чл. 102. Закона). Предлог ЗОП-а (чл. 374., ст. 1.) захтева да скупштини 
присуствује више од половине капитала у првом сазиву. Исто и мађарско право (пар. 282. 
ст. 1.). Закон Краљевине Србије (чл. 67.) Трговачки закон из 1937. захтева кворум од три 
четвртине капитала, као и да скупштини присуствује најмање три четвртине акција оног 
рода акција на које се пословна трансакција односи. Канадско право прописује да у случају 
да компанија има различите родове и серије акција, акционари сваког рода, односно серије 
акција гласају одвојено у оквиру група које се образују од акција истог рода, односно сер- 
ије. Уговоро фузији је одобрен када га одобре акционари свих компанија које учествују у 
фузији, који су гласали одвојено по родовима, односно серијама акције (чл. 175. (3) и (4) 
Ontario Business Corporations Act-a.
21 Пар 384. (2) прописује да he закључцима нарочито одредити: а) да ли he се и којим изно- 
сом ради спајања повисити основна главница примајућег друштва; б) број, врста и рок 
акција, које he се дати акционарима примљеног друштва за примл>ену нмовину; ц) како и 
када he се предати ове акције; д) да ли колико и када he акционари примљеног друштва 
доплатити готовим новцем акције примајућег друштва које им се дају или he, колико и 
када, акционари примљеног друштва поред акција примајућег друштва примити у готовом 
новцу; е) за који дан he се саставити биланс који ће служити за спровођење спајања; ф) од 
ког дана he акције, које би примајуће друштво издало ради спајања, учествовати у 
добитку; г) положај ималаца ужитничких акција примљених друштава; х) дан до којег се 
спајање мора пријавити ради уписа у трговачкн регистар.



бројне механизме правне заш тите.^ Као што је већ изложено сам поступак фуз- 
ије, односно поделе је тако конципиран да пружа одређену заиггиту свим заин- 
тересованим категоријама лица. 21 22 23 24

21. Чл. 16. III Директиве регулише да уколико нацнонално право државе-чланице не проп- 
исује судску или управну контролу законитости фузије, односно уколико таква контрола 
не укључује сва документа потребна за спровођење поступка фузије записник са 
скупштине на којој је донета одлука о фузији, као и уговор о фузији мора бити сачињен у 
пуној законској форми. При том нотари одн. други надлежни органи морају проверити 
садржину свих докумената и својим печатом оверити постојање и валидност докумената 
Одредба чл. 14. VI Директиве прописује сходну примену поменутог члана III Директиве. 
Члан 244. Закона Шпаније захтева нотаријалну форму за одлуку скупштине о фузији за 
завршни рачун спајања, а уколико се спајањем оснива ново друштво и уговор о оснивању 
мора бити сачињен у нотаријалној форми. Закон о акционарским друштвима Краљевине 
Србије је прописивао чланом 89. да одлуку о спајању мора претходно да одобри Министар 
трговш е и индустрије, в. Зебић М.: Акцијско право, Београд, 1928., стр. 125. Одредба чл. 
23. VI Директиве прописује да државе-чланице могу установити судску контролу поделе 
предузећа, при чему надлежни суд има овлашћења да: а) сазове скупштину акционара 
компаније која би требало да се подели, на којој ће се донети одлуку о поделн; б) осигура 
да акционари свих друштава која су укључена у пословну операцију добију сва релевантна 
документа (нацрт уговора о подели, завршне рачуне и годишње извештаје управних 
одбора, финансијски извештај који мора најраније бити састављен три месеца пре 
сачињавања нацрта уговора о подели уколико је последњи завршни рачун састављен у 
периоду од пре шест месеци укључене у пословну операцију, у којима се објашњавају 
услови поделе, као и сам економски рацио поделе, извештај независних експерата) у дово- 
љном року пре одржавања скупштине; ц) сазове састанак поверилаца сваког друштва које 
је укључено у пословну операцију поделе, а у циљу доношења одговарајуће одлуке; д) 
осигура да сваки поверилац добије на увид најмање нацрт поделе; е) да сагласност на 
нацрт услова поделе.

22. Чл. 185. ( 8 )  под називом "Обавештење о усвајању одлуке" прописује да компанија мора у 
року од десет дана од дана усвајања одлуке о фузији послати сваком акционару који је 
уложио писмени приговор против намераване фузији, обавештење да је одлука усвојена, 
Одлука садржи поуку о правима акционара који је гласао против одлуке о фузији, као и 
поступку остварења својих права чл. 185. (9) Одредба чл. 242. Закона Шпаније одређује да 
се одлука о фузији објављује три пута у службеном гласилу трговачког регистра суда 
месно надлежног према седишту сваког друштва укљученог у пословну операцију, као и у 
два дневна листа са највећим тиражом у области у којима сваки од друштава има своје 
пословне седиште. Обавештење обавезно садржи поуку о праву акционара и поверилаца 
да прибаве пун текст одлуке и завршни рачун фузије.

23. Чл. 447. Предлога ЗОП-а прописује да се спајање преузимањем пријављује за упис у 
регистар према седишту предузећа која учествују у спајању преузимањем. Шпанско право 
прописује да се статусна промена предузећа мора уписати утрговачки регистар с обзиром 
да од дана уписа производи правно дејство. Након уписа у трговачки регистар надлежног 
суда, одлука о статусној промени се објављује у службеном гласилу (чл. 245. Закона).

24. Овом приликом неће се расправљати о поступку контроле статусних промена коју спро- 
воде надлежни државни органи у јавном интересу (антимонополско законодавство, 
заштита потрошача, разлози националне безбедности, заштита националне економије 
итд.).



Тако. акционарима су на располагању бројна средсгва која им омогућавају да 
донесу правилну одлуку, с једне стране. као и да се заштите од потендијалних 
преварних радњи својих управа. с друге стране. То су: а) обавезе управа сваког 
акционарског друштва које учествује у пословној операцији спајања, односно 
поделе да израде нацрт намераване статусне промене, са детаљним писменим 
извештајем; б) израда извештаја од стране независних стручњака (експерата); ц) 
примерен рок пре одржавања скупштине на којој ће се донети одлука о статусној 
промени, у коме акционари могу да детаљно проуче наведена документа; д) посе- 
бан кворум за скупштину на којој се одлучује о статусној промени; е) квалифико- 
вана већина за изгласавање одлуке о статусној промени; ф)контрола пословне 
операције од стране суда или другог државног органа (у појединим националним 
правима).

Поред наведених правних инструмената заштите који су садржани у самом 
посгупку акционарима се пружају и друга средсгва. У првом реду то је одговор- 
ност чланова управе за штету која је статусном променом нанета акционарима. 
У одређеним законодавствима одговорност чланова управе је прописана у одред-
бама које регулишу статусне промене^ док у другим основ за одговорност нала- 
зимо у општим одредбама које регулишу обавезе и одговорност чланова управа 
у погледу обављања њихових дужности.^ Одговорност чланова управе је у 
првом реду имовинске природе (одговорност за штету коју је статусна промена 
прузроковала акционарима, као и самом акционарском друштву). Чланови 
управе одговарају солидарно, али у савременим кодификацијама се диференцира 
положај чланова у погледу њихове одговорности за донету одлуку, односно
извршену радњу која је проузроковала штету акционарима, односно друштву.^ 
Поред чланова управе акционарима су одговорни и ангажовани експерти који су 
састављали извештај за акционаре.^ Ефикасну заштиту пружају и тзв. "insider 
правила", норме која забрањују злоупотребу информација приликом купо- 
продаја акција и преузимања власништва над компанијама "take-over” од стране 
лица која су у позицији да сазнају релевантне информације пре осталих (тзв. 25 26

25. Чл. 449. Предлога ЗОП-а, чл. 20. III Директиве, чл. 18. VI Директиве.
26. Тако француско право (в. Mavcock d.A.J.; The Management Structure of the French Societe 

Апопуте, "The Toumal of Business Lav", 1973.. Јануари, стр. 83; немачко право (пар. 84., ст. 
3. Закона, Филиповић в.: Основе законског уређења трговачког права у СР Немачкој 
“Информатор" бр. 3676-3677/1989.. стр. 8); швајцарско право (B.Tshaani - von Planta; 
Riglights of the Amended Svviss Сотрапу Law "The Joumal of Business Law Мау, 1992. стр. 258- 
9) шпанско право (чл. 133. Закона Segovia Ј.М.: Business Organisations in Spain Intemational 
Business Lawver” November 1989, стр. 479); мађарско право (пар. 32 (1) и (3) Закона) право 
Краљевине Србије (чл. 45. Закона, Зебић М.; Упоредна разматрања из акцијског права, 
Београд, стр. 23-4, Зебић М.: Акцијско право, оп.цит., стр. 58); англосаксонско право покл- 
ања веома велнку пажњу одговорности днректора (в. Сотрапу DirectoraDisqualification Act 
Велике Британије из 1986., Drake D.C.: Disqualification of Directors - The Red Card, "The Jour- 
nal of Business Law" 1989., Septembre, Farrar J.H.op.cit., стр. 313; чл. 309 Сотрапу Act-a из 
1985., Moose'G.: Charlasworth & Cain.s Сотрапу Law. London, 1986.. crp. 329).



"insideri",^ Коначно, акдионари који сматрају да им је одлуком о статусној 
промени нанета штета, односно акдионарском друштву имају право да поднесу 
тужбу надлежном суду.^

27. Тако у шпанском праву неће бити одговоран члан управног одбора који може да докаже 
да није узео учешћа у доношењу штетне одлуке или њеном нзвршењу, или да је била 
предузета без његовог знања, односно са његовим знањем, али се он од ње јасно дистан- 
цирао (чл.133.(2) Закона; в. Segovia Ј.М., оп.цит.. стр. 479; према новелама ЗОО Швајцар- 
ске из 1992. године. Такође, неће бити одговоран члан управе уколико се докаже да није 
учествовао у доношењу штетне одлуке, односно у њеном извршењу (в. TSAANI-von Planta, 
оп.цит.. стр. 258-9; у мађарском праву не сноси одговорност водећи функционер "који је 
уложио протест против одлуке или мере и свој протест пријавио надзорном одбору 
(пар.32. (3) Закона).

28. В. чл.21. III Директиве и чл. 18. VI Директиве, који прописују да државе-чланице морају 
прописати најмање грађанску одговорност за експерте у погледу немарног или неправил- 
ног вршења својих дужности.

29. В. детаљније: Директива ЕУ о координацији правила у вези злоупотребе информација (89/ 
5927 ЕЕЦ, објављена у "Official Journal of the European Communities" No. L 334/30. Конвен- 
ција o злоупотреби информација. усвојена и отворена за приступање 20. априла 1984; про- 
писи англосаксонског лрава у чланку Павић М.: Злоупотребе информација приликом 
купопродаја акција ("Insider trading"), “Правда и постојеће право", “Правни живот" 9-10/ 
1994; I том, стр. 1121-1135; за шпанско право: Segovia Ј.М. оп. цит., стр. 479.

30. Правна решења у упоредном праву су различита у овој области. Тако, према англосаксон- 
ском праву акционар може да подигне чак три врсте тужби: а) личну (индивидуалну, "per- 
sonal action"), у случају када су повређена лична права, б) тзв. колективну 
('Tepresentative action"). коју подноси акционар у име групе акционара чија су имовинска и 
корпорацијска права повређена, ц) деривативну тужбу, коју подноси акционар у име 
друштва, при чему целокупна сума досуђена од стране суда припада друштву. При том, 
акционар који подиже деривативну тужбу мора доказати прима фацие да има правни 
основ за подношење тужбе, а да то спречавају лица која имају контролу над акционарским 
друштвом; (за право Велике Британије в.детаљније Farrar Ј.Н., оп.цит.стр.360 и даље, с.75 
ЦА из 1980; с. 459 ЦА из 1985; Прица Р.: Судска заштита мањине у друштвима капитала 
"Својински односи у правном поретку", Библиотека "Правни живот", 1991; стр. 161. и 
дал>е, за канадско право: чл. 245-249 Ontario Business Corporations Act-a); француско право 
познаје индавидуалну тужбу коју подиже акционар или друго лице које је претрпело 
штету и тзв. “друштвену тужбу" ("action social"). Друштвену тужбу подносе органи акцио- 
нарског друштва ради заштите интереса друштва; одредбом чл. 52. Закона о трговачким 
друштвима из 1966. је прописано да њу могу подићи и акционари који представљају 1/20 
друштвеног капитала (B.Leiebre F.: Ме metno pratigue das societes, Paris, 1971; стр. 409 и 
даље); у немачком праву могуће је подигнути индивидуалну тужбу са захтевом да се 
одлука скупштине или управе прогласи ништавно, да се нареди члановима акционарског 
друштва да на скупштини гласају на одређени начин, да се накнади штета, да се иступи из 
друштва или, чак ликвидација друштва, као и деривативну тужбу (Meister-Heidehhain: The 
German Limited Liability, Frankfurt am Mein, 1988,стр. 184 и сл.; према Прица Р. оп.цит., стр. 
160; истоветно решење је и у швајцарском праву. Одредба члана 752. ЗОО прописује 
"директну" (индивидуалну) тужбу, а чл. 755. деривативну коју могу подићи акционари и 
повериоци са захтевом да се накнади штета акционарском друштву коју су проузроковали 
оснивачи, управа, пословођа и надзорни орган. Новелама ЗО О  из 1992. је олакшан



Као што је већ изложено једна од правних последица спајања, односно 
поделе је да акционари друштва које се спаја, односно припаја (дели) постају 
акционари (чланови) друштва преузимаоца. Међутим, какав је положај акцио- 
нара који су гласали против статусне промене, а који су остали у мањини? У 
упоредном праву мањински акционари имају право да бирају између две опције: 
а) да остану и даље акционари, у ком случају им се мора гарантовати одређени 
износ дивиденде, б) да иступе из друштва и да траже откуп својих акција. При 
том, избор се мора извршити у преклузивном рокуР^

положај акционарима, с обзиром да више нису обавезни да накнаде трошкове парничног 
поступка уколико не успеју у спору као што је то пре измена закона био случај, већ је 
судија слободан да расподели трошкове између парничних странака, уколико сматра да је 
постојао законски основ да подигне тужбу (Tshaani-von Planta), оп.цит.,стр. 258; шпанско 
право прописује да свака скупштинска одлука која је између осталог, противна интерес- 
има акционарског друштва или једног или више акционара може се побијати, при чему 
рок за побијање ништаве одлуке се гаси после истека једне године од њиховог доношења, 
а за рушљиве одлуке преклузивни рок износи 40 дана (в.чл. 115.-122, Закона); мађарски 
закон прописује право на индивидуалну тужбу и на деривативну тужбу (чл. 44; 45; 276. 
Закона); Законом о акционарским друштвима Краљевине Србије је познавао индивиду- 
алну и колективну тужбу (чл.51.-53.); Трговачки закон Краљевине Југославије из 1937. је у 
пар. 283. прописивао индивидуалну тужбу против закључка скупштине, а пар. 287. дато је 
праву сваком акционару да се о свом трошку умеша у започети спор (в.детаљније: Пахо- 
руков Н: Трговачки закон за Краљевину Југославију од 20. октобра 1937. године; Београд, 
1938., стр. 316-7. Одредбе чл. 22. III и чл. 19. VI Директиве прописују да државе-чланице 
морају најмање прописати услове за поништај одлуке о спајању, односно подели у складу 
са следећим условима: а) Одлуку о поништају мора донети надлежни суд; б) Одлука о ста- 
тусној промени биће оглашена ништавном само уколико није спроведена судска или 
административна контрола у погледу њене легалностим, или није извршена у потпуној 
прописаној форми, или се докаже да је одлука скупштине акционара ништава према 
националном праву, ц) поступак за поништај одлуке се не може покренутн након протека 
рока од шест месеци од дана када је одлука о статусној промени ступила на снагу, д) уко- 
лико је у конкретној ситуацији могуће да се исправе правни недостаци, суд ће оставити 
примерен период компанијама које су укључене у статусну промену да их исправе, е) суд- 
ска одлука о ништавности одлуке о статусној промени биће јавно објавлзена на начин про- 
писан националним правом у складу са чл. 3. Директиве ЕУ 68/151/ЕЕЦ, ф.) уколико 
право државе-чланице дозвољава трећим лицима да оспоравају судску одлуку, они то могу 
учинити у преклузивном року од шест месеци од дана њеног објављивања; д) судска 
одлука о ништавности одлуке о статусној промени неће се односити на валидност обавеза 
предузетих од или у односу на компанију преузимаоца које су преузете у периоду од дана 
ступања одлуке о статусној промени на снагу и дана објављивања судске одлуке, х) свака 
компанија која је укључена у пословну операцију фузије, односно свака компанија преузи- 
малац у поступку поделе биће солидарно одговорне за обавезе компаније преузимаоца 
поменутих у тачки ''г .) \ При том, државе - чланице могу прописати да ће одговорност 
компанија у поступку поделе бити ограничена до износа нето средстава која су им пренета 
од стране компаније која се дели. Став трећи поменутих чланова регулише да наведене 
одредбе не утичу на прописе држава - чланица у погледу других разлога ништавости 
одлука о статусним променама.



Такође. и титулари других хартнја од вредности које је издало акдионарско

31. Чл. 448; као и чл. 452. Предлога ЗОП-а регулише да акционари који се противе статусној 
промени имају права да им предузеће преузималац откупи акције по тржишној цени или 
уделе који се не продају на тржишту. Такође, они могу побијати пред судом одлуку о спа- 
јању, односно подели ако су мишљења да однос замене њихових акција или удела није 
одређен у одговарајућој сразмери. Наведена права могу остваривати најдоцније у року од 
60 дана од дана друге објаве уписа статусне промене у регистар; немачко право поклања 
веома велику заштиту мањинским акционарима. Пар. 304. и 305. Actiengesetz-a прописује 
да уговори о контроли и уговори о трансферу профита (као облици концерна, одн. инте- 
грације предузећа у привреди) морају обавезно да садрже право мањинских акционара на 
опцију: а) уколико желе да остану у друштву мора им се гарантовати дивиденда, б) у 
случају да желе да иступе из друштва мора им се омогућити да продају своје акције за 
новац нли за акције контролног акционарског друштва. Износ гарантоване дивиденде, 
односно цене за продају акција се одређује на основу финансијског стања или прихода које 
је имало друштво у време закључења уговора о контроли, као и предвиђања њеног финан- 
сијског положаја у будућности. У случају да једна од етрана није задовољна висином 
износа, коначну одлуку донеће надлежни суд (пар. 306.) (Lutter М.: The Konzern in German 
Сотрапу Law, "The Joumal of Business Law", 1973. July. стр. 282., Арсић 3.: Мањинска права 
деоничара, “Привредно правни приручник" 7-8/1992; стр. 51; мађарско право регулише да 
мањински акционари у року од 90 дана од дана прибављања већинског учешћа могу 
тражити од друштва које има већинско учешће у њиховом матичном друштву да: а) отк- 
упи њихове акције. најмање по цени понуђеној од стране акционара или б) да им исплати 
дивиденду у унапред одређеном износу (пар.326 (1). Ипак, чини се да се највећа пажња 
мањинским акционарима поклања у англосаксонским правима. Тако, САД на федералном 
нивоу примењују тзв. Вилиамсов закон, а федералне јединице примењују и своје локалне 
прописе (то су тзв. правила о контролним акцијама, пословима и интеграцијама (Business 
Combination) и информисању (Disclosure). Правилима о контролним акцијама предвиђа се 
уклањање права гласа титуларима тих акција након њихове куповине. Титулари тих 
акцијастичу право гласа на основу сагласности већине “незаинтереСованих" акционара. У 
случају да се мањински акционари о томе не сагласе имају право на продају својих акција 
по тзв. "правичној цени" (највиша цена по којој се акција може продати). Правилима о 
пословној интеграцији се спречава фузионисање компаније са компанијом купцем за 
одређени временски период (уобичајено 3 - 5 година) при чему мањински акционари имају 
право да захтевају продају својих акција по правичној цени. (e.Gruber - Partrick-Choate: The 
Model State Kontrol Share Statute of the North American Securities Administration Association, 
"Business Lawyer" 2/1989, стр. 591-5, према Арсић; оп.цит.стр. 51; Канадско право веома 
детаљно прописује поступак остваривања права акционара у случају статусне промене 
компаније (фузије и take - over - а). Акционар који се не слаже са одлуком о спајању може 
у року од 90 дана од дана сазнања да је одлука донета поднети писмени захтев за откуп 
акција које поседује по правичној цени. У року који не може бити дужи од 30 дана од 
слања захтева за исплату мора компанији да достави и сертификат о акцијама које 
поседује. У противном то своје право губи. Компанија или њен брокер ће на сваком прим- 
љеном сертификату назначити те чињенице, а потом се сертификат враћа акционару. 
Компанија ће у року који не може бити дужи од 7 дана од дана када је одлука о фузији сту- 
пила на снагу, или након што је примила захтев за откуп акција од стране мањинског 
акционара, послати сваком акционару који је поднео захтев писмену понуду за откуп 
акција по цени за коју директори сматрају да је правична. Уколико акционар не прих- 
вати понуду компанија подноси предлог суду да он одреди правичну цену ако то 
компанија не учини, онда се суду обраћа акционар. Суд ће донети - одредити по којој 
цени he се откупити акције, а у појединим случајевима може обавезати компанију да 
плати  разумну кам ату  на износ цене акција. Суд мож е им еновати једног или



друштво морају бити заштићени код статусних промена.^
Коначно, повериоци имају право да заштите своја потраживања која имају 

према друштву које престаје спајањем (припајањем), односно које се дели. За

више стручњака приликом одређивања правичне цене. У случају да компанија није у 
могућности да исплати акционара, она ће у року од 10 дана од дана објављивања судске 
пресуде обавестити акционара да није у стању да откупи акције у потпуном износу. Акцио- 
нар може писменим обавештењем у року од 30 дана од пријема обавештења од стране 
компаније да није у могућности да исплати пуну цену акција да: а) прихвати одлуку о фуз- 
ији, при чему му се враћају сва права која је као акционар до тада поседовао, б) и даље 
остане "дисидент" те да тражи да компанија исплати пуну цену акција чим пре буде у 
могућности'или у случају ликвидације компаније да буде третиран у рангу повериоца и 
буде исплаћен пре осталих акционара (в.чл. 185 (4) - (30); Коначно, право Велике Брит- 
аније прописује начела заштите мањинских акционара приликом статусних промена, 
посебно Take-over-a. Први корак ка постизању циља откупа удела мањинских акционара 
код преузимања је измена одредбе статута, која би требало да омогући да мањински 
акционари морају да продају своје акције по правичној цени, уколико то захтева квали- 
фикована већина акционара. У случају да компанија понудилац ( "transferee") упути понуду 
другој ("transferor") за њен откуп, а која буде прихваћена у року од четири месеца од 
стране акционара који поседују 90% акција (на која се понуда односи), акционарима који 
су одбили понуду шал>е се обавештење, у којем их понудилац обавештава да жели да отк- 
упи њихове акције под истим условима, под којима је откупио акције акционара који су 
прихватили понуду (с.428 (1) - (4) ЦА 1985). Мањински акционар који се не слаже сатран- 
сакцијом а који не желе да отуђе своје акције имају право да у преклузивном року од месец 
дана траже од суда да повуче дозволу за фузију (с.428 (4) ). При том мора да докаже да ће 
фузија бити неправична. (Re Sussex Brick Со Latđ). (1961) Ch 289, (1960) 1 АИ Er 772, prema 
Farrar J.H. оп.цит.стр., 510). Суд утврђује да ли је понуда правична у односу на све акције, а 
не у односу на акције акционара који би напр. био приморан да прода своје акције са губит- 
ком (re Grierson, Oldhara and Adaras Ltd. (1968) Ch 17, (1967) 1 All Ег 192, ibid. ). To значи да 
акционар који је поднео тужбу мора да докаже да су акционари који су прихватили понуди 
били у заблуди, односно да су преварени. Ако пак, акционар није задовољан у погледу 
услова и цене откупа њихових акција, такође се може обратити суду (Consoliđated South 
Rand & Со. Ltd.. 1909; 1 Цх 491, према Haydon - Fitz Patrick: The Secretary, s Manual, London, 
1923, 18 th edition стр. 323). У случају реконструкције довољно је да фузију одобри 75% 
капитала (с.425). Права мањинских акционара су истоветна и у овом случају.

32. Одредба чл. 446. Предлога ЗОП-а прописује да друштво преузималац обезбеђује титулар- 
има заменљивих и партиципативних обвезница које су издала предузета друштва једнака 
права која ,су обезбеђивала и преузета друштва. Право европске Уније прописује да 
државе, чланице морају да обезбеде адекватан систем заштите титуларима обвезница 
преузетих односно подељених компанија, осим ако фузија, односно подела није одобрена 
од стране скупштине титулара обвезница, уколико скупштину прописују нацнонална 
права, или то није учи.гло титулар обвезнице индивидуално. Заштита треба да се огледа у 
ситуацијама када финансијска ситуација компанија која се фузионише, односно дели то 
захтева. Такође, титуларима осталих хартија од вредности морају бити дата иста права у 
компанији преузимаоца, осим ако њнхова скупштина није одобрила промену статуса и.лн 
је то одобрио титулар индивидуално илн су овлашћени да траже откуп својих хартија од 
вредности (в.чл. 14, в. у вези чл. 13., чл. 15. III Директиве и чл. 12. и 13. VI Директиве). 
Истоветно решење срећемо и у шпанском праву (чл. 248 Закона).



разлику од акционара и титулара других хартија од вредности, које је издало 
друштво, као услов за статусну промену се не тражи (по правилу) присганак, 
односно одобрење повериоца.^ Међутим, то не значи да ће се њихова 
потраживања довести у питање. Нанме, национална законодавства прописују да 
предузећа која су настала статусном променом, односно на која је пренета имов- 
нна друштва (друштава) која пресгају услед статусне промене солидарно одго- 
варају за обавезе ових последњих.^ Такође, повериоцн имају право да захтевају
обезбеђење својих потраживања'^, а уколико сматрају да ће нм потраживање 
остати неизмерено, односно да неће успети да их наплате имају право да траже
поништај одлуке о статуској промени пред надлежним судом.^

4. ЗАКЉУЧАК

Савремене кодификације поклањају велику пажњу статусним променама 
предузећа (посебно акционарских друштава), с обзиром да оне могу повредити 
или изиграти интересе великог броја субјеката, а у корист привилегованих лица 
(чланова управа и других категорија "insider"-a). Због тога је и оправдано пре- 
цизно и прилично детаљно нормирање самог поступка одвијања статусне 
промене, као и правних средстава који стоје на располагању заинтересованим 
лицима, уколико сматрају да су им повређени интереси, односно да је спроведена 
статусна промена противна законским нормама. Чини се да су решења у Пред- 
логу новог ЗОП-а на линији савремених правних решења и достигнутих правних 
стандарда, тако да се могу адекватно применити у домаћем амбијенту. Ипак, 
коначну оцену ће, као и у другим областима, дати пословна и судска пракса. С 
обзиром да домаће право пола века није познавало класичне институте 
трговачког рпава, мора протећи извесно време да норме новог ЗОП-а заживе 
код домаћих привредника и предузетника, односно судећих органа.

33. VI Директиве ЕУ прописује да национална права могу прописати као услов за поделу 
компанија захтевају одобрење поверилаца свих компанија које учествују у пословној тран- 
сакцији. Повериоци треба да на својим састанцима одлуче о давању или ускраћивању одо- 
брења на одлуку о подели (чл. 23. (1) (ц).

34. Тако одредба чл. 187 а. Закона о предузећи.ма СФРЈ (“Службени лист СФРЈ”, бр. 77/88, 40/ 
89 , 46/90, 61/90) прописује да предузећа која су настала поделом, спајањем с другим 
предузећима или припајањем другог предузећа, солидарно одговарају за обавезе 
предузећа која су престала да постоје. Чл. 12. (6) VI Директиве регулише да државе -члан- 
ице могу предвидети солидарну одговорност за компаније преузимаоце у односу на 
обавезе компаније која се дели. Чл. 259. Закона Шпаније прописује да компаније преузи- 
маоци на које је пренета имовина компанија која се дели одговарају за њене обавезе, али 
само до износа нето средстава која су примила. Ако пак, предузеће које се дели није 
престало да постоји, такође ће бити солидарно одговорна, али у пуном износу.



35. Према чл. 445. Предлога ЗОП повериоци који учествују у спајању преузимањем могу, у 
року од 30 дана од дана другог објављивања позива за давање сагласносги за спајање преу- 
зимањем, захтевати обезбеђење својих потраживања или њихову исплату. Под довољним 
обезбеђењем сматра се и писмена изјава управа предузећа која учествују у фузији да ће се 
имовина тих предузећа управљати одвојено до намирења поверилаца сваког предузећа 
посебно. Право да траже обезбеђење имају повериоци и код спајања новим оснивањем. 
као и код поделе друштва (в.чл.451. и 452. Предлога). Право Европске Уније прописује да 
државе - чланице морају прописати адекватан систем заштите интереса поверилаца које 
имају потраживања према компанијама који учествују у поступку фузије. односно у пос- 
тупку поделе. У том смислу национална законодавства морају да регулишу да повериоци 
имају праву да, захтевају обезбеђење својих потраживања у случају да финансијска ситу- 
ација компанија које учествују у пословној операцији то захтева. При том. заштита може 
бити различита између поверилаца компаније преузимаоца и поверилаца компанија која 
услед фузије престају да постоје. Уколико повериоци од компаније која се деле не могу да 
се намире, предузећа преузимаоци ће бити солидарно одговорни за њене обавезе. При 
том, државе - чланице могу лимитирати одговорност компанија - преузимаоца до износа 
нето средстава које су примиле од компаније која се деле. Међутим, национална законо- 
давства не морају да пропишу солидарну одговорност компанија преузимаоца уколико 
захтевају да повериоци дају сагласност на пословну операцију и то на својим састанцкма, 
квалификованом, трочетвртинском већином гласова (в) чл. 13. III Директиве и чл. 12. VI 
Директиве). Мађарско право прописује да у случају ако контролисано акционарско 
друштво (друштво чије је акције прибавило друго друштво, а које чине више од половине 
њеног основног капитала) под утицајем друштва које располаже већинским учешћем тра- 
јно води пословну политику неповољну за своје интересе, на захтев поверилаца који пред- 
стављају најмање 20% дуговања контролисаног друштва, суд може утврдити неог- 
раничену солидарну одговорност акционарског друштва које располаже већинским 
учешћем за дуговање контролисаног друштва (пар.326.(3)). Такође, повериоци чија су 
недоспела потраживања према друштву под непосредним управљањем настала пре објав- 
љивања обавештења о намераваној куповини акција за прибављање већинског учешћа, 
као и понуде за куповину акција (које се објављују у службеном листу, в. пар.323 (3)), могу 
у року 90 дана по објављивању захтевати од управљачког друштва обезбеђење до износа 
својих потраживања. Закон о акционарским друштвима Краљевине Србије је прописивао 
да би одлука о спајању била ваљана потребно је између осталог, да је друштво претходно 
обезбедило потраживања својих поверилаца и да је то обезбеђење "јавно обзнанило", као 
и да се имовином друштва које престаје спајањем руководи посебно док се не намире 
односно не обезбеде сви повериоци. Том имовином управља управни одбор друштва које 
припада. ЧЛанови управног одбора одговарају лично и целокупном својом имовином соли- 
дарно за неуредно извршење својое обавезе (в. чл.89)



36. Тако, став 2, чл. 445. Предлога ЗОП прописује да у случају да предузећа која учествују у 
поступку спајања на захтев поверилаца не изврше обезбеђење њихових потраживања, 
односно не изврше њихову исплату, суд може поништити одлуку о спајању напредлог пов- 
ериоца. Шпанско право регулише да одлуку о фузији не може бити имплементирана пре 
него што истакне рок од месец дана од дана последњег објављивања одлуке о фузији. У 
том периоду повериоци сваке од компанија које учествују у пословној операцији имају 
право да траже поништај одлуке, на исти начин на који оспоравају одлуку о редукцији 
(смањењу) номиналног капитала друштва. Иначе оглас о фузији мора да садржи поуку о 
правном леку поверилаца (чл. 243. (1) и (2) Закона). Тумачењем одредбе чл. 166. Закона 
која прописује разлоге поништаја одлуке о смањењу номиналног капитала друштва, може 
се закључити да повериоци могу тражити поништај одлуке о статусној промени уколико у 
периоду од месец дана од дана последњег објављивања одлуке о статусној промени не 
приме средства обезбеђења од стране компанија која учествују у пословној операцији за 
своја потраживања која нису доспела за плаћање у моменту објављивања одлуке о фузији. 
Канадско право такође, предвиђа да се повериоци могу обратити суду са захтевом да се 
поништи пословна трансакција (в.чл. 248. (3) (х) Ontario Business Corporation Act-a.



Бојковић В. Милорад, Генерални дирекшор,
ДППРВА СРПСКА ШЕЋЕРАНА "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ - 1898"

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ 
ПРЕДУЗЕЋА КАО ИНСТРУМЕНТ 

САВЛАЂИВАЊА ПРАВНЕ ДЕРЕГУЛАТИВЕ У 
ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА У ВАНРЕДНИМ

УСЛОВИМА

Привредни амбијент у Југославији од 1991. године обележен је дејством:

1. Закона по којима је требало da се изврши прелазак са договорне - соци- 
јалистичке на тржишну економију:

- Закон о предузећима ("Сл.лист" СФРЈ бр. 77/88 ... 61/90),
- Закон о друштвеном капиталу ("Сл. лист" СФРЈ бр. 84/89,46/90)
- Закон о условима и поступку претварања друштвене својине у друге 

облике својине са пратећимизменама и допунама ("Сл. гласник" РС бр. 48/91...)
- Закон о хартијама од вредности ("Сл. лист" СФРЈ 64/89)
- Закон о тржишту новца и тржипггу капитала ("Сл. лист" СФРЈ бр. 64/89).

2. Законске регулаишве по радно - правним питањима:
- Закон о основним правима из радног односа ("Сл. лист" СФРЈ бр.
60/89,7/90,42/90 и 42/92)
- Закон о радним односима (" Сл. гласник" РС бр. 45/91,70/91,18/92 и 34/94)
- Закон о колективним уговорима ("Сл. гласник” РС бр. 6/90,45/91 и 34/94)
- Закон о општим колективним уговорима ("Сл. гласник" РС бр. 18/90 и 10/92)
- Закон о основним правима из пензијског и инвалидског осигурања



("Сл. лист" СФРЈ бр. 23/82.77/82.8/87.65/87,87/89, и 44/90)
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник" РС бр. 27/92)
- Закон о правима радника за чијим радом је престала потреба
("Сл. гласник" РС бр. 18/89)
- Закон о висини зарада, накнада и других примања запослених за време 

примене економских санкција Савета безбедности Уједињених Нација ("Сл. 
гласник" РС бр. 46/92,73/92,82/92,79/92,26/93,46/93 и 67/93)

- Закон о посебним условима за заснивање и престанак радног односа за 
време примене санкција Савета безбедности Уједињених Нација ("Сл. гласник" 
РС бр. 47/93)

- Закон о игграјку ("Сл. гласник" РС бр. 23/92 и 42/92)
- Закон о заштити на раду ("Сл. гласник" РС бр. 42/91)
- Закон d здравственој заштити ("Сл. гласник" РС бр. 17/92 и 50/92)

3. Више резолуција Савета безбедности ОУН којима су перманентно 
пооштраване санкције према Југославији.

У међувремену, закони које је донела тзв: Претходна Југославија (СФРЈ) 
постали су закони непостојеће државе, а пракса је по природи ствари изгледа 
усагласила своје понашање према њима са снагом спровођења истих од стране 
такве државе.

Рад у таквом амбијенту неминовно је довео до неповољних појава, које су се 
у привреди манифестовале на најдрастичнији начин и то у виду:

- пада производња у свим гранама,
- појаве хиперинфлације (највише у људској цивилизацији),
- грубе приватизације - на принципима првобитне акумулације капитала,
- раста привредног криминала,
- масовних принудних одмора - отпуштања радника,
- нерегулисаног социјалног статуса радника,
- демотивисаности радника за рад,
- поремећаја интерних односа у предузећима,
- непризнавања надлежности органа управљања,
- снажне синдикализације и по том основу дерогирање институција 

друштвеног и привредног система,
- брзог трошења кадрова и осиромашење кадровског фонда за управљачке 

и руководеће функције.
У изложеном смислу посебно су угрожена друштвена предузећа, која су се 

кашла пред избором:
- нестајања са привредне сцене у том облику уз садејство постојеће правне 

регулативе или
- да на нивоу своје колективне свести пронађу инструменте заштите од 

правне дерегулативе.



У ДП Прва Српска шећерана "ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИћ - 1898", са истор- 
ијски потврђено - уграђеним сензором за опасности такве врсте - на предлог 
Генералног директора, радници су одлучили да успоставе 35 Основних принципа 
пословне политике Предузећа којих се у раду морају сви придржавати. Наведени 
принципи су уграђени у Статут Предузећа, али и више од тога, исти су при- 
хваћени од свих радника - посебном изјавом, и услов су за заснивање радног 
односа са овим Предузећем.

Сваки од наведених принципа има шире значење али и једнодушно тумачење 
у Колективу.

Применом наведених принципа у раду, Предузеће је после катастрофалне 
пословне 1993. године "пронашло себе" и кренуло путем опоравка у производ- 
ном, организационом и уопште пословном смислу.

Овн принципи, имају посебну аутохтону снагу и дејство у самом Предузећу, 
јер их је оно само, као производ својих потреба изнедрило.

Неки захтеви у овим принцигаша у Предузећу још нису досгигнути, али је 
њима трасиран пут, по коме се лакше иде.

А ти принципи су следећи:

1. ПОСЛОВНИ ЦИЉ ПРЕДУЗЕЋА ЈЕ ОСТВАРЕЊЕ ЊЕГОВЕ МИС- 
ИЈЕ КАО ПРОИЗВОЂАЧА РОБА И ПРУЖАОЦА УСЛУГА РАДИ 
ЗАДОВОЉЕЊА ДРУШТВЕНЕ ТРАЖЊЕ И ОСТВАРЕЊА ПРОФИТА.

2. СТАТУС ПРЕДУЗЕЋА ЈЕ ДРУШТВЕНИ из чега произилази да су му 
ВЛАСНИЧКИ ПРЕТСТАВНИЦИ СВИ ЊЕГОВИ РАДНИЦИ СА ПРА- 
ВИМА, ОВЛАШЋЕЊИМА и ОБАВЕЗАМА у складу са нормативним актима 
и постојећим законима.

3. ПРЕДУЗЕЋЕ се определило да послује по стандардима ИСО 9000 у 
изабраном моделу.

4. Обавезују се радницн Предузећа да:
* свој рад и понашање ускладе са прописаним стандардима ,
* своју егзистенцију и побољшање услова живота заснивају само на часном

раду, бчувању.
активирању и увећању имовине Фирме,

* активно учествују у предлагању мера за унапређење пословања Фирме,
* радне задатке и послове обављају савесно,
* обавезно учествују у пословима кампањске природе уз поштовање прин-

ципа “изврши па се жали”,
* по потреби, на први позив, раде један дан месечно физичке послове у 

Фирми,
* чувају пословну тајну као један од услова опстанка Фирме и
* долазе на време на посао, испуњавају своја обећања и чувају углед 

Фирме.



5. Имовина Предузећа се не сме умањавати ни отуђивати одлукама никаквих 
органа (интерних - екстерних), а сваки покушај у том смислу мора бити јавно 
обележен, а иницијатори идентификовани и санкционисани.

6. Робни, финансијски и развојни токови морају бити строго контролисани и 
надзорисани од стране надлежних органа уз обавезу чувања пословне тајне до 
које се том приликом дође.

7. Предузеће може прибављати кредите и примати поклоне само под усло- 
вом да не губи управљачку и руководећу самосталност.

8. Ништавни су уговори чије се одредбе косе са овим принципима.
9. Сви пословни потези морају бити усмерени на очување основне делат- 

ности (производње шећера) уз пуно активирање и осталих делатности које 
доносе профит и омогућавају Предузећу да успешније послује.

10. Органи предузећа су обавезни:
10.1. да нормативну инфраструктуру истог прилагоде потребама приб-

ављања додатног капитала у свим облицима уз очување само-
сталности Предузећа као целине

10.2. да активирају све ресурсе истог обезбеђивањем програма који су:
* профитабилни и
* брзо враћају уложени капитал

10.3. да по потреби ангажују спољне експерте за решавање пословних
проблема

11. Образовање радника и избор кадрова за све послове и функције врши се у 
складу са потребама и стандардима радних места и функција.

12. Реализација пословних идеја врши се уз анимацију свих компетентних и 
надлежних актера и органа.

13. Организација обезбеђења у Предузећу мора гарантовати чување имов- 
ине, личну и колективну безбедност радника.

14. Предузеће обезбеђује највиши ниво техничке обраде докумената ради 
остварења дневне ажурности пословних промена.

15. У сфери платног промета, Предузеће ради по систему аутоматског 
укључења у платни промет Југославије.

16. Сваки индивидуални или групни пословни интерес свих радника овог 
Предузећа са самим Предузећем може бити реализован, само ако је претходно 
пријављен и од надлежног органа одобрен, у супротном према прекршиоцима 
биће спроведене најстрожије санкције.

17. Основно опредељење Предузећа је да све радне резултате адекватно 
награди према утврђеним стандардима, и у том циљу отвара се могућност 
активирања свихресурса (материјалних и људских) без ограничења.

18. Органи управљања и руковођења као и Синдикат могу деловати само у 
оквирима својих овлашћења и компетенција.

19. Статусни положај и права радника Предузећа одређују се према 
пословним резултати ма и прописаним стандардима.



20. Платни фонд се одређује само на основу реалних извора и одговарајућег 
новчаног покрића.

21. Ради растерећења платног фонда мора се приступити пензионисању и 
законском санкционисању свих односа по радно-правном статусу.

22. Пријем радника своди се на дефицитарна занимања или за вршење нових 
послова, а појава фамилијарносги и непотизма спречава се одбијањем пријема 
рођака запослених пре одласка у пензију и сл. (када под истим условима предност 
има дете радника Шећеране).

23. Радни допринос и квалитет рада су основ за учешће у расподели и напре- 
довање у послу.

24. Неплаћена одсуства се не могу давати, изузев у ванредним околностима 
(болест и сл.).

25. Плаћена одсуства се обрачунавају најмање на нивоу гарантоване цене 
рада.

26. За раднике са најнижим примањима, у ванредним ситуацијама при 
расподели предвидети изузетке ради обезбеђења егзистенцијалног минимума.

27. Предузеће гарантује тајност обрачуна плате изнад гарантованих износа.
28. Слободне земљишне површине у кругу Предузећа морају бити стављене 

у функцију обезбеђења хране и других прихода Фирме.
29. У свим пословним потезима предвидети мере максималне штедње које не 

угрожавају оптималан резултат.
30. Отпис ситног инвентара а по могућности и основних сретстава врпш се 

по принципу дисфункције(деформисањем и слч.) по одлуци надлежног органа.
31. Све пословне посете и разговори, као и састанци свих органа у Предузећу 

морају бити најављени генералном директору Предузећа и одговарајуће про- 
токолисани.

32. Маркетинг активности Предузећа, као и спонзорисање хуманитарних, 
културних, спортских, добротворних и акција солидарности, морају бити стан- 
дардизовани и на нивоу заштите традиције Фирме у свим њеним сегментима.

33. Свака појединачна или колективна увреда морају бити санкционисане.
34. За све активности у Предузећу најодговорнији је Генерални директор а 

остали радници у складу са пренетим и преузетим овлашћењима.
35. Информисање радника мора бити потпуно, правовремено и истинито, а у 

надлежности је компетентних и овлашћених органа.
На основу наведених принципа, ово Предузеће је већ профилисало своју 

управљачку и руководећу структуру у складу са решењима из Предлога закона о 
предузећима, тако да сада има следеће органе:

- Скупштину
- Управни одбор
- Надзорни одбор и
- Генералног директора.
Сви органи имају Статутом јасно дефинисане надлежности и одговорности.



Позитивни резултати рада се тек очекују, а њихов досадашњи тренд је пово- 
љан, и мерен натуралним показатељима остварене производње је следећи:

Година:
Остварена

производња
шећера-тона

ИНДЕКСИ

базни ланчани

- 1993. 5.981 100 -

-1994. 9.894 165 165

-1995.(план) 22.000 368 222

Овом приликом наведени принципи се дају на увид нашој широј јавности, као 
скроман допринос Аутора и самог Предузећа у разрешењу посгојећих проблема 
наше привредне праксе.



Мира Благојевић, извриши дирекшор
Бојан Илић, директор Дирекције правних послова

КОНЦЕПТ ОРГАНИЗОВАЊА КОНЦЕРНА 
САРТИД 1913.

У В О Д

САРТИД 1913 као најзначајнији југословенски произвођач гвожђа, челика, 
топло и хладно ваљаних трака и лимова има своју дугу традидију.

Давне 1913. године Министарство привреде Краљевине Србије је дало доз- 
волу за рад мешовитом друштву под називом Српско Акционарско Рударско 
Топионичарско Индустријско Друштво (САРТИД) чији су основни задаци били 
геодетска истраживања у циљу експлоатације и прераде гвоздене руде.

Изградњом нове железаре у Смедереву 1964. године започиње нов период у 
историји Српске металургије и њено кретање новим токовима.

Тадашњи позитивни прописи су условили и динамичке организационе 
промене Железаре. Законске новине 1990-те године омогућиле су и својинско 
преструктурирање, а 1. јула 1992. године промењен је и назив Металуршком 
комбинату Смедерево ДЦ у САРТИД 1913.

Неопходно исказивање синергетских ефеката условила је повезивање 
одређених карика у ланцу црне металургије, а тиме и конституисања Концерна.

У даљем реферату дате су основе организационе и правне поставке Кон- 
церна САРТИД 1913. уз приказ пратећих дилема које су условљене позитивном 
регулативом и осврт на предлог нових законских решења.



ПРОЦЕС ВЛАСНИЧКИХ ПРОМЕНА И ПРАТЕЋА  
РЕГУЛАТИВА

Усвајањем Закона о промету и располагању друпггвеним капиталом, 
Железара Смедерево је ушла у процес трансформације - организационе и 
власничке, који је наведени Закон заједно са пратећим прописима омогућио.

С обзиром да се ради о предузећу од ширег значаја односно о предузећу у 
коме је ангажован велики капитал, својинско преструктуирање се могло и мор- 
ало извести уз помоћ Републике, преко Републичког фонда за развој и 
преструктурирање, уз ангажовање Пословних банака. Основни циљ својинског 
преструктуирања. поред низа других ефеката, јесте остваривање ефикаснијег 
управљања, заснованог на новим власничким основама.

За успешност спровођења трансформације у предузећу су, пре свега 
обезбеђени одговарајући основи:

- спремност и сгручност пословног руководства да изврши трансформацију,
- спремност колектива и увереност да је трансформација неминовна,
- стварање материјалних, финансијских, кадровских и других претпоставки 

за трансформацију.
Користећи дате законске моделе својинског и организационог 

преструктуирања уз сопствено опредељење да се предузеће организује на начин 
који ће обезбедити успешан опстанак на тржишту, поступак трансформације је 
спроведен конверзијом - преузимањем дуга од стране Државе и финансијских 
организација и претварањем у трајна средства у виду деонице, по ком основу исти 
су стекли статус власника у МКС.

Правно-документациону основу организационе и власничке трансфор- 
мације Друштвеног предузећа МКС у Деоничко друштво чине:

- Одлука Органа управљања о процени капитала и свођењу имовине на 
реалну вредност,

- Одлука Органа управљања о издавању деоница прве емисије, ради 
обезбеђења оснивачке главнице,

- Закон Републике Србије о преузимању дела обавеза МКС по иностраним 
кредитима,

- Одлука Органа управљања о давању сагласности Фонду за 
пресгрукгуирање и развој и Београдској банци ДД да по основу преузимања 
обавеза по делу иностраних кредита, постају власници у МКС,

- Уговор о оснивању Деоничког друиггва Металуршки комбинат Смедерево.
Усвајањем наведених аката, створени су услови за регисграцију МКС

деоничко друштво.
Полазећи од Студије BRITISH STEEL CONSULTANS о преструктуирању 

Железаре Смедерево, а у циљу максимирања технолошких, производних и екон- 
омских ефеката, даље се пришло новом облику повезивања у Пројектовани 
систем Концерна свих произвођача и прерађивача црне металургије, укључива-



њем постојећнх и конституисањем нових Друштава са ограниченом одго- 
ворношћу и деоничких друштава.

КОНСТИТУИСАЉЕ И УКЉУЧИВАЊЕ ДОО И ДД У КОНЦЕРН

Процес повезивања Друштва са ограниченом одговорношћу и деоничких 
друштава популарно названи друштва-кћери у јединствени организациони и 
управљачки систем. темељи се на основним начелима која су дефинисана у 
складу са савременим тенденцијама и могућим правним решењима.

Основна начела при конституисању друпггва-кћери у систем Концерна 
САРТИД 1913. су:

1. Формирање друштва-кћери или улазак друштва-кћери у Концерн одвија се 
у циљу добијања синергетских ефеката, тако да укупна и појединачна ефикас- 
ност удружених снага и средстава буде већа него у ранијем стању и односима.

2. За остваривање веће ефикасности удружених снага и средсгава нужно је, 
пре свега одговорно управљање, руковођење и извршавање.

Функционисање система одговорног управљања, руковођења и извршавања 
омогућава се успостављањем пословног заокружења организационе поделе и 
"затвореним" системом руковођења, којима се обезбеђује довољно овлашћења и 
даје пуна иницијатива, као и ефикасан систем подстицања (мотивација и 
санкција).

3. Затворени систем руковођења подразумева систем непосредног 
руковођења преко нижих руководилаца или извршилаца из своје организационе 
целине, не само процесом него и улазним и излазним величинама из процеса. То 
значи да друштво-кћери у смислу вођења и одговорности номинално има све 
основне функције предузећа: производњу са припадајућим техничким функци- 
јама, снабдевања, продају, економско финансијске послове, кадровско-опште 
послове, обезбеђење квалитета и истраживање развоја.

За сваку функцију одређено је који се послови обављају у друштву-кћери а 
који су у заједничким службама Концерна.

4. За постизање циљева сваке функције, без обзира где се појединачни 
послови обављају (у Концерну или друпггву-кћери) одговоран је руководилац 
функције у друштву-кћери.

5. Између заједничких служби Концерна и друштва-кћери успоставља се уго- 
ворни однос у условима тржишног привређивања.

6. Друштво кћери су правна лица са својим жиро-рачуном и потпуном одго- 
ворности за сопствено пословање и развој.

7. Управљање финансијским средствима врши се у друштву-кћери и из Кон- 
церна, у складу са политиком развоја и текућег функционисања.

8. Уласком у Концерн, друштво-кћер аутоматски прихвата пословну филоз- 
офију, корпоратнвну културу, руководилачке одлуке, налоге и усмерења.



9. Целокупни однос са елементима спољне структуре друштва, одвија се у 
складу са основним поставкама пословне политике Концерна и текућим 
одлукама и инструкцијама, тамо где је потребно.

Ради добијања веће самосталности у пословању и могућности ангажовања на 
тржишту, део ранијих организационих целина који су функционално били пове- 
зани са матичном целином, је осамостаљен конституисањем посебних ДОО. 
Конституисање нових ДОО се одвијало са циљем повезивања субјеката 
производње вишег степена прераде.

Формално правно посматрано, укључивање друштва-кћери и Концерн- 
повезивање по основу кашггала одвијало се и одвија на три начина:

1. Путем припајања појединих друштвених предузећа матичном предузећу, о 
чему одлуку доноси Раднички савет друштвеног предузећа.

Припајањем. друштвено предузеће преноси друштвени капитал матичном 
предузећу и организационо се интегрише у матично предузеће, чиме се и брише 
из судског регистра.

Матично предузеће конституишући ново друиггво са ограниченом одго- 
ворношћу, добијени друштвени капитал враћа у замену за удео, чиме постаје и 
оснивач друштва.

На овај начин, са 100% учешћем улога у трајном капиталу друштва-кћери, 
матично друштво је успоставило доминацију на 5 друштава.

2. Путем оснивања Друштава са ограниченом одговорношћу (чл. 104. Закона 
о предузећима од организационих целина које су функционално биле повезане са 
матичним друштвом.

Обезбеђењем потребних средстава за рад, матично предузеће је основало 9 
друштава са ограниченом одговорношћу уз оснивачки улог од 100% и 2 друштва 
са оснивачким улогом од преко 70%.

3. Путем уписа деоница односно конвертовањем потраживања у трајни улог, 
САРТИД 1913. је постао већински деоничар у 2 предузећа. У циљу обсзбеђивања 
ефикасног уклапања у светске привредне токове, основано је и неколико фирми 
у иностранству.

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА КОНЦЕРНА

У организационом смислу САРТИД 1913 функционише као КОНЦЕРН, 
кога сачињавају матично предузеће - интегрална железара лоцирана у Смедер- 
еву као деоничко друштво и зависна предузећа (друштва-кћери) која су органи- 
зована као друштва са ограниченом одговорношћу и деоничка друштва.

Због недостатка законске регулативе појединих модалитета групација 
предузећа, САРТИД 1913 није уписан у судски регистар као Концерн, али с 
обзиром на организационо и управљачко функционисање на релацији матично 
предузеће-зависна друпггва, у пословним односима се користи назив: САРТИД 
1913 - Концерн црне металургије.



С обзиром на чињеницу посгојања правног субјективитета матичног 
друштва и друштва кћери САРТИД 1913 организационо функционише као 
фактички Концерн, јер се и заснива на фактичкој доминацији матичног 
предузећа над зависним друштвима путем учешћа у капиталу, у обиму који 
омогућује доминацију.

Макроорганизациона структура Концерна постављена је тако да осигура 
предуслове неопходне за функционисање организације Концерна.

Концерн САРТИД 1913 чини матично предузеће САРТИД 1913 које је орга- 
низовано као деоничко друпггво и друштва-кћери опште и технолошке подршке 
претежно и друштва вишег степена прераде односно друштва тржишне оријент- 
ације. Оваква организациона поставка у многоме омогућује технолошко и 
производно повезивање односно јединство на нивоу црне металургије као 
привредне гране.

Друштва у саставу Концерна представљају посебне правне ентитете. 
Постојање одвојеног правног субјективитета значи и одвојеносг имовине, 
посгојање посебних органа управљања као и посебне обрачуне и жиро-рачуне.

Међутим. имајући у виду економску реалносг (интерес целе грулације), 
чланице Концерна се ипак ни правно не могу међусобно посматрати као трећа 
лица. Ова ситуација је изражена на плану пореског права, где је групацијама 
предузећа (значи и Концерну) дат посебан третман, као и у рачуноводственом 
праву - усганова консолидованог биланса.

Матично предузеће. САРТИД 1913 организовано је као и погон и центри 
технолошке подршке - Енергетика, Производња опреме и резервних делова, 
Централно одржавање, Саобраћај и транспорт. Производно-технички пооговн и 
САРТИД систем квалитета. Главне пословне функције обезбеђују сектори Мар- 
кетинг и Економско финансијски послови. функција опште пословне подршке 
одвија се у секторима планирања развоја и инвестиција. Заједнички послови, 
Безбедност, Кадрови, развој организације, Сектору за односе с јавношћу и Цен- 
тру за информационе системе.

У условима отежаног пословања услед деловања економских санкција. раз- 
вила се теза о организовању профитних центара као најприлагодљивија "форме 
вива" који би требало да ван главног технолошког процеса, уз одређене финан- 
сијске ефекте упосли пгго већи број радника.

Полазећи од чињенице да све што може да донесе профит и да се бори за 
његово стварање и стално увећавање треба да добије посебан статус, у 
друштвима-кћери су формиране две групе профитних центара: ПЦ у постојећој 
делатности и развојни профитни центри (развој нових производа). док су у 
матичном друштву организовани искључиво развојни профитни центри.

Профитни центри имају статус делова предузећа са посебним овлашћењима 
и као таква уписана су у судски регистар. Исти, дакле, не представљају правно 
лице, али имају интерни обрачун прихода, трошкова и финансијског резултата, 
као и посебан подрачун. Профитни центри могу самостално закључивати уго-



воре и ступити у друге правне послове са трећим лицима у оквиру делатности 
које се у њима обављају.

ОСНОВЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА

С обзиром на чињеницу непосгојања правног субјективитета целе групације 
предузећа -Концерна - систем управљања треба посебно посматрати на нивоу 
матичног предузећа, а посебно у друштвима - чланицама.

Матично друштво је организовано као деоничко друштво те се управљачка 
функција остварује преко органа:

- Скупштхше деоничара
- Управног одбора
Скупштину Друштва као највиши орган управљања чине представници 

деоничког капитала и представници друштвеног капитала.
Представници деоничког и друштвеног капитала имају у Скупштини одго- 

варајући број гласова сразмерно учешћу у структури основног капитала 
друпггва.

Скупштша поставља задатке у облику потребног степена ефикасности 
примене капитала и контролише извршење задатака.

Управш одбор броји 9 чланова које именује и разрешава Скупштина, на 
период од 2 годше. У састав Управног одбора именују се еминентни стручњаци и 
руководиоци значајних пршредшх субјеката и државних институција и то 6 
чланова на предлог Представника деоничког капитала и 3 члана на предлог 
Представника друштвеног капитала.

Управљање у друштвима чланвдама остварује се преко Управних одбора.
С обзиром на организационо функционисање Концерна заснованог на капи- 

тал основама, управљање у друштвима - чланицама остварује се путем 
именовања чланова Управног одбора зависног друштва. Четири члана Управног 
одбора друштва се именују из матичног друштва, а један члан се именује из реда 
радника зависног друштва.

Ови органи су самосгални у раду и одлучивању, али су усмерени да реализују 
пословну политику на швоу Концерна.

Непостојање адекватне правне регулативе у многоме се осећа и код 
изналажења одговарајућег модела управљања у великим системима. Без обзира 
што капитал односо могућава управљачку доминацију Осшвача, 
функционисање управљања показало се у нашем систему отежаним и то како 
разлозима формалне природе (усвајање истих одлука од стране Управног одбора 
матице и од стране Управних одбора друпггва-кћери), тако и разлозима суштин- 
ске природе (давање превелишх овлашћења Управним одборима уместо 
делегирањем истих на директоре). Све ово отежава и оперативност реализације 
одређене активности.



Носилад функције руковођења у Кондерну САРТИД 1913 је Генерални 
директор. који део својих руководних послова преноси на своје заменике и 
извршне директор. Заменици генералног директора и извршни директори 
покривају одређене области пословања САРТИД-А 1913 и координирају рад 
организационих целина.

Колективни орган руковођења је Колегијум генералног директора, кога 
сачињавају Генерални директор, његови заменици и извршни директори, а у 
проширеном саставу и сви директори организационих целина Концерна црне 
металургије САРТИД 1913.

Систем руковођења у САРТИД-у 1913 постављен је на савременим осно- 
вама, при чему су у примени сва три позната система:

- линијски
- пггабски и
- матрични
По линијском систему одвијају се директне комуникације између Генералног 

директора и Директора Друштава.
По штабском систему, комуникације се одвијају између чланова Колегијума 

(координатора појединих Друпггава-кћери и пословних јединица погона-сек- 
тора-центра) и директора Друштва и пословних јединица.

По матичном систему, комуникације се одвијају између директора појединих 
пројеката и директора Друштва и пословних јединица односно њихових сарад- 
ника, као и између заједничких функција Концерна и одговарајућих функција у 
Друштвима.

Најзад, треба напоменути да значајну улогу у професионалном стручном 
раду имају стручни тимови који су превасходно пројектно оријентисани. Стручнн 
тимови интегришу знање и искуство више струка и специјалности, те се пројекти 
многи ефикасније припремају.

У прилогу материјала је достављена организациона и управљачка шема 
Концерна.

ИСКУСТВА И ДАЉИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА КОНЦЕРНА

Стечена искуства након извршене статусне и власничке трансформације у 
Концерну САРТИД 1913 и постављени циљеви, сматрамо да нам дају право да 
кажемо да су досадашњи резултати позитивни. Сматрамо да смо у протеклом 
периоду допринели да у многоме оспособимо систем да релативно успешно 
делује уз помоћ достигнутог нивоа власничке трансформације, постављене орга- 
низационе форме и усвојеног управљачког механизма.

У условима брзих промена и неизвесности, показало се да велики сложени 
пословни систем, са крутом управљачком структуром не могу бити у потпуности 
ефикасни. Разлози опстанка су велике системе, па и нас, принудили да се реорга-





низујемо због потребе брзог доношења оперативних одлука. односно да се децен- 
трализујемо - да би се одговарајуће одлуке доносиле на местима догађаја.

Популарно код нас названа стратегија "Фронталне гериле" или стратегија, 
"заједно а самостално" темељи су на усвојеним начелима која би се могла суми- 
рати и изразити у два основна начела у организационом смислу - принцип федер- 
алне и функционалне децентрализације и систем заједничких функција.

Наведени принципи се састоје у томе да се у складу са заокруженим 
циљевима, производним програмима услуга, конституишу остале структуре - 
техничко-технолошка и организационо-кадровска. н то на такав начин да се кроз 
конституисање система руковођења обезбеди пуна самосталност и одговорност у 
извршавању свакодневних оперативних задатака и дневних, недељних, месечних 
планова.

На том принципу су концпирана и конституисана друштва Концерна 
САРТИД 1913 - могу да функционишу самостално у оперативним задацима, а 
истовремено се налазе заједно у Концерну.

Да би постојало заједништво и у пуној мери се искористили ефекти син- 
ергије, постављен је систем заједничких функција. Он углавном обухвата 
посчовну филозофију, пословну политику са циљевима, корпоративну културу, 
пословну стратегију, а даље и политику одржавања односа са државним орган- 
има, великим пословним системима. Ту су и контрола и координација планова и 
пројекта, контрола и усмеравање финансијских истраживачко-развојних и 
кадровских токова, обезбеђења закона и норамтивно функционисање. Ове 
функције обезбеђују онај део који је заједнички за све којн су у Концерну.

Практично спровођење овакве поставке, њено побољшање и развијање је 
дугорочан задатак пословодства САРТИД1913 и свих запослених.

Садашњи правни основ регулисања система заједничких функција би 
представљао уговор о међусобним правима и обавезама закључен између 
матичног предузећа и друштва-кћери, што сигурно не одговара датим циљевима 
повезивања.

Са ових разлога, много се очекује од предлога новог Закона о предузећима 
који би пратио развојне промене великих система и разрешио дилеме створене у 
практичној примени.

Усвајањем предлога новог Закона о предузећима, нормативно би се попу- 
ниле правне празнине које се односе на групације предузећа, пре свега на Кон- 
церн и то тип фактичјког Концерна какав је сада САРТИД 1913, чиме би се и 
верификовао организациони облик који се код нас већ дуже времена гради и 
надограђује.

Концерн САРТИД 1913 је систем кога поред матичног предузећа чине још 
18 друштава у земљи и 6 предузећа у иностранству, али то не значи да је систем 
тиме затворен. Даља дисперзија Концерна се наставља у правцу заокруживања 
свих добављача, произвођача челика у земљи, са основним циљем: ефикасно 
коришћење капацитета уз најниже трошкове производње.



Уз поштовање изграђеног система вредносги у Концерну црне металургије 
САРТИД 1913: сарадња, професионалност, поштовање личности, предузим- 
љивост, квалитет, стручност, одговорност, креативност, лојалносг предузећу и 
поверење (ВЕРУЈЕМ САРТИД-у ОН ВЕРУЈЕ МЕНИ), сматрамо да смо на 
добром путу да постанемо још успешнији.

Закони и друга правна регулатива морала би да ангажују и подсгичу даљу 
ефикасну власничку трансформацију, брже организационо управљачке промене 
у духу филозофије и развоја предузетничког менаџмента, што би допринело 
надградњи концепције организовања и функционисања и Концерна црне мета- 
лургије САРТИД 1913.
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Стечај предузећа и банака





Радомир Лазаревић
Председник Привредног суда у БеоГраду

СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА У 
ПРАВНОМ СИСТЕМУ СР ЈУГОСЛАВИЈЕ, С 

ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СТЕЧАЈ 
"ЈУГОСКАНДИКА"

1.УВОД

Доношење Закона о принудном поравнању, сгечају и ликвидацији 
("Службени лист СФРЈ" бр. 84/89 и "Службени лист СРЈ" бр. 37/93), представља 
квалитативно велики помак у односу на све раније донете прописе из области 
стечајног права. Наиме, овај Закон донет је по хитном поступку. са практичном 
применом од почетка 1990. године. Наиме, доношењем истог, престао је да важи 
Закон о санацији и престанку организација удруженог рада. На овај начин, испу- 
њени су сви процесно правни и материјално правни услови за доследну примену 
тржишних и економских законитости код пресганка правних субјеката. Сло- 
бодно тржиште, слободно оснивање различитих облика правних субјеката, 
према Закону о предузећима и другим прописима који регулишу материју оснив- 
ања истих, нужно је узроковала и доношење адекватног прописа који ће регули- 
сати материју престанка правних субјеката.

Стечајни поступак је посебна врста грађанско судског посгупка, ван- 
парничног, веома блиска извршном поступку. Тај поступак је хитан, а као пос- 
ледица хитности, у сгечајном поступку се не може тражити повраћај у пређашње 
стање, нити подносити предлог за понављање поступка, нити изјавити ревизија 
(чл. 8. став 2. и 3. Закона).



Основни циљеви стечајног поступка су да се из привредног и правног 
промета елиминишу правни субјекти који нису у стању да своју организовану 
делатносг обављају на начин којим ће ваљано да испуњавају преузете обавезе. 
Такође у стечајном поступку као специфичном изразу генералне егзекуције. 
осигурава се истовремено, скупно и сразмерно намирење свих поверилаца 
(начело паритета). Основни циљ стечајног посгупка је, у начелу, уновчење 
целокупне имовине дужника ради намирења поверилаца.

II. ПОКРЕТАЊЕ И СУБЈЕКТИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Према чл. 2. Закона. стечајни поступак спроводи се над дужником који је 
трајније неспособан за плаћање (инсолвентан) као и у другим случајевима 
одређеним Законом. Под трајнијом инсолвентношћу сматра се неликвидност 
привредног субјекта у периоду непрекидно 60 дана, или 60 дана са прекидима у 
протеклих 75 дана. Надлежна служба за платни промет и финансијски надзор је 
дужна да без одлагања поднесе привредном суду предлог за покретање поступка 
стечаја. Правно лице је неликвидно ако на рачунима код службе за платни 
промет и финансијски надзор нема довољно средстава за исплату свих налога, 
односно основа за наплату, евидентираних код службе за платни промет на дан 
доспећа.

Правно је интересантно, да Закон о принудном поравнању, стечају и ликви- 
дацији горе наведене рокове није предвидео, већ су исти били предвиђени посеб- 
ним, раније Законом о финансијском пословању, а сада Законом о платном 
промету ("Сл. лист СРЈ" 53/92,6/93,16/93,31/93.32/94).

У пракси привредних судова, па и Привредног суда у Беотраду, као највећег 
трговачког суда, често је долазило до неразумевања у погледу чињенице да ли је 
Суд ех officio дужан да покрене одн. отвори стечајни поступак, самом чињеницом 
да је надлежна служба за платни промет и финансијски надзор ставила предлог 
за отварање стечајног поступка.

Није довољна правна чињеница да је надлежна служба за платни промет и 
финансијски надзор ставила предлог за покретање стечајног поступка, јер се у 
такозваном претходном посгупку, утврђују услови да ли је код дужника насту- 
пила трајнија инсолвентност, то јест немогућност за испуњење обавеза према 
својим повериоцима. Тек када се сагледају сви аспекти конкретног случаја, 
прими извештај стечајног судије и евентуално мишљење вештака о економско 
финансијском стању дужника, заказује стечајно веће рочиште ради 
расправљања о постојању услова за отварање стечајног поступка. На то 
рочиште, стечајно веће обавезно позива предлагача, дужника, службу за платни 
промет и финансијски надзор. као и стечајног судију, а по потреби и вештака. На 
том рочишту испитаће се могућност преузимања дуга и закључења принудног 
поравнања.



Иначе, стечајно веће може одлучити да се стечајни поступак отвори без 
спровођења претходног поступка и без испитивања економско финансијског 
стања дужника, ако предлог за отварање стечајног поступка поднесе дужник или 
ликвидациони управник, као и ако се тај поступак отвара по службеној 
дужности.

Под овлашћеним лицима за покретање стечајног поступка подразумевају се 
повериоци, сам дужник, као и друга лица, односно органи одређени Законом. 
Под лицима и органима подразумевају се надлежна организација за платни 
промет и финансијски надзор, ликвндациони управник и друга лица која имају 
правни интерес да из правног промета несгане дужник који нема изгледа за екон- 
омско финансијски опоравак и даљу привредну егзистенцију.

Под дужником се, сходно чл. 4. Закона, сматра предузеће, задруга, банка, 
организација осигурања имовине и лица и други субјекти предвиђени Законом. 
Иначе, под предузећем, у смислу тог Закона, подразумева се и сложени облик 
удруживања и организовања предузећа. Такође, стечајни поступак спроводи се и 
над јавним предузећем ако Законом није друкчије одређено. Стечајни поступак 
се може спроводити и над радњом и пољопривредним газдинством ако имају 
својство правног лица, а својство правног лица имају уколико су, уписани у регис- 
тру надлежног привредног суда.

У погледу отварања стечајног поступка подразумевамо судске органе и то 
стечајно веће, стечајног судију, стечајног управника и одбор поверилаца, који 
представља факултативни орган. Стечајно веће је сачињено од тројице судија 
професионалаца, од којих је један преседник већа, док је стечајни судија један од 
судија надлежног суда који над дужником спроводи поступак стечаја. Иначе, 
инкопатибилно је да сгечајни судија буде члан стечајног већа.

Поред органа стечајног посгупка, можемо говорити и о странкама стечајног 
поступка у које спадају сам стечајни дужник, повериоци, и други учесници 
стечајног посгупка.

Надлежност Стечајног већа одређена је чл. 55. Закона. Јасно је да се ради о 
овлашћењима која су изузетна и која имају пресудни значај у вођењу стечајног 
поступка.

Закон о принудном поравнању. стечају и ликвидацији у погледу надлежности 
стечајног судије, прихватио је такозвано негативно одређење, односно утврдио 
да је стечајни судија надлежан по свим питањима у вези са спровођењем 
стечајног поступка, ако одредбама тог Закона није предвиђена надлежност 
стечајног већа. Основна функција стечајног судије је да врши надзор над 
пословањем стечајног управника, да даје стечајном управнику упутсгва, која су 
за истог обавезна.

Стечајни управник је оперативни судски орган, с обзиром да прикупља и 
уновчава стечајну масу, суделује у испитивању и утврђивању потраживања пове- 
рилаца, а предузима и друге радње које су ближе наведене чл. 61. Закона о при- 
нудном поравнању, стечају и ликвидацији.



За стечајног управника може бити одређено лице које је стручно, обзиром 
на природу и обим стечајне масе и у чију се непристрасносг не може сумњати. За 
истог, не може бити одређено лице које иначе према Закону о предузећима не 
може бити именовано за директора предузећа.

Стечајни управник врши своју дужност посебно у области руковођења и 
законског засгупања стечајног дужника, на њега прелазе функције, права и 
дужности органа управљања, а за свој рад, стечајни управник је непосредно одго- 
воран сваком учеснику стечајног иоступка за штету нанесену намерно или крај- 
њом непажњом. Међутим, Законом су ближе регулисани случајеви ослобођења 
од одговорности за штету.

Обавеза је стечајног управника да подноси писмене извештаје у току 
стечајног поступка и стању стечајне масе, једанпут у три месеца или када то 
затражи стечајни судија, стечајно већи или одбор поверилаца.

Стечајни управник може бити смењен на предлог стечајног судије. одбора 
поверилаца, заинтересованог лица или по службеној дужности, о чему, свакако, 
коначну одлуку доноси сгечајно веће. У пракси Привредног суда у Београду 
било је случајева смењивања стечајног управника, који није одговорио задатку и 
обавезама предвиђеним Законом о принудном поравнању, стечају и ликвидацији.

Ради заштите интереса поверилаца, може се у стечају образовати одбор пов- 
ерилаца који је саветодавани и факултативни орган стечајног поступка.

Право учешћа у избору чланова одбора поверилаца. имају повериоци чија су 
потраживања у целини или делимично утврђена. Чланови одбора поверилаца 
бирају се, по правилу, на првом рочишту за испитивање потраживања, што је 
јасно и разумљиво, јер тек на том рочишту се на правно ваљани и законити начин 
расправља о пријављеним потраживањима поверилаца. На том рочишту повери- 
оцима бива признато или оспорено право да буду повериоци, а следствено томе и 
право да буду чланови одбора поверилаца. Надлежносг одбора поверилаца рег- 
улисана је одредбом чл. 69. цитираног Закона.

Како је напред наведено, у осгале учеснике стечајног поступка спадају 
стечајни дужник, о коме је већ било речи, као и повериоци стечајног дужника и 
други учесници стечајног посгупка.

III ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК И ОТВАРАЊЕ 
СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Предлог овлашћеног предлагача представља материјално и процесно 
правну претпоставку за покретање стечајног поступка, односно претходног пос- 
тупка, као једне од фаза стечајног поступка.

У претходном поступку утврђују се сви релевантни услови за отварање 
стечајног поступка над дужником. Стечајно веће, пре свега испитује постојање 
процесних претпоставки за отварање стечајног поступка. Наиме, стечајно веће 
испитује да ли је стварно и месно надлежно за поступање по предлогу. Након



тога, испитује се уредност и дозвољеност предлога са процесног аспекта, а након 
тога уколико су испуњени и ти услови, приступа се испитивању постојања матер- 
ијално правних услова за отварање претходног стечајног поступка. Наиме, 
стечајно веће испитз'је да ли је стварно и месно надлежно за поступање по пред- 
логу. Након тога, испитује се уредност и дозвољеност предлога са процесног 
аспекта, а након тога уколико су испуњени и ти услови, приступа се испитивању 
постојања материјално правних услова за отварање претходног стечајног пос- 
тупка.

Материјално правне претпоставке за покретање претходног стечајног пос- 
тупка су да је предлагач овлашћен за подношење предлога, да је исти учинио 
вероватним постојање законског основа за отварање стечајног поступка, а ако су 
предлагачи поверилац или пак сам дужник, исти уз предлог морају да доставе 
доказе да су предујмили одговарајући износ за покриће трошкова стечајног пос- 
тупка, који износ је одређен од стране стечајног већа. У колико се тај износ не 
уплати, стечајно веће је овлашћено да предлог одбаци. Изузетно, уколико 
разлози целисходности то налажу, стечајно веће може одлучити да се поступак 
настави иако уплата није претходно извршена.

Уколико је предлагач и поверилац стечајног дужника, исти је дужан да уз 
предлог поднесе доказе о постојању свог новчаног потраживања и о томе да га 
ни принудним извршењем није могао наплатити. Овиме се поново враћамо на 
терен инсолвентности као трајније неспособности привредног субјекта, овде 
стечајног дужника, да ваљано и уредно испуњава обавезе према својим поверио- 
цима.

Доношењем решења о отварању претходног стечајног поступка, стечајно 
веће једновремено одређује и стечајног судију. Иначе, правна природа овог 
решења је процесно правна. игго значи да против таквог решења није дозвољена 
посебна жалба, на шта указује и одредба чл. 75. став 3. Закона о принудном 
поравнању, стечају и ликвидацији, у вези са чл. 311. став 5. Закона о парничном 
поступку.

Доношењем решења о спровођењу претходног стечајног поступка, стечајно 
веће је овлашћено да ограничи права овлашћених лица дужника за обављање 
правних послова и да одређује привремене мере обезбеђења, или да одреди 
обуставу исплате са рачуна дужника или да својом претходном сагласношћу 
услови пуноважност одлука органа дужника које се односе на располагање 
његовим средствима. Поред тога, стечајно веће одређена ограничења може огл- 
асити на уобичајени начин и одредити одговарајуће уписе у судски регистар. О 
ограничењима разумљиво треба да буде обавештена и служба за платни промет 
и финансијски надзор, која обавља одговарајуће послове платног промета за 
дужника. Стечајно веће је овлашћено да донесе горе наведене мере и пре 
доношења решења о покретању претходног поступка, све имајући у виду 
основни циљ, а то је спречавање одређених радњи дужника којима се одређени



повериоци стављају у повољнији положај, или пак оне радње које директно 
утичу на смањење стечајне масе.

Након доношења решења о покретању претходног стечајног посгупка, 
стечајно веће одређује рочиште за испитивање услова за отварање стечајног пос- 
тупка. Ово је иначе једно од обавезних рочишта, у које пред осталих спадају 
рочиште за отварање стечајног посгупка, једно или више рочишта за испити- 
вање пријава потраживања и рочиште за главну деобу.

На рочишту за испитивање услова за отварање стечајног поступка дужник, 
предлагач и служба за платни промет се обавезно позивају и исти на овом 
рочишту су дужни да се изјасне о предлогу за отварање стечајног поступка. На 
том рочишту трећа лица могу дати изјаву о преузимању дуга, а стечајно веће је 
овлашћено да предузме одговарајуће радње у циљу провере валидносги такве 
изјаве и затражити одговарајуће јемство од тог лица. Уколико стечајно веће одо- 
бри преузимање дуга, преузималац дуга и дужник солидарно одговарају поверио- 
цима за обавезе дужника које су настале до дана давања изјаве о преузимању 
дуга. Доношењем решења којим се одобрава преузимање дуга, стечајно веће ће 
обуставити стечајни поступак.

Поред могућности преузимања дуга на рочишту на коме се испитују услови 
за сггровођење стечајног поступка над дужником, испитаће се и могућност 
закључења принудног поравнања. Уколико стечајно веће утврди да постоји 
таква могућност, одредиће примерен рок дужнику за подношење предлога за 
принудно поравнање. Уколико не постоји ни преузимање дуга нити могућност за 
закључење принудног поравнања. стечајно веће је овлашћено да одреди једног 
или више вештака који ће заједно са стечајним судијом и по његовим упутствима 
испитати економско финансијско стање дужника. Поред тога, стечајно веће је 
овлашћено да позове организацију која за дужника обавља послове платног 
промета да учествује у испитивању тог економско финансијског стања дужника. 
На овај начин, свакако, трошкови се у многоме смањују имајући у внду да се по 
правилу такав рад службе за платни промет не хонорише.

Кад стечајни судија испита економско финансијско сгање дужника, исти под- 
носи сгечајном већу извеиггај са мишљењем да ли има места отварању стечајног 
посгупка.

По пријему извештаја стечајног судије, стечајно веће заказује такође једно 
од обавезних рочишта, а то је рочиште ради расправљања о постојању услова за 
отварање стечајног поступка. На ово рочиште поред предлагача познва се 
дужник, као и организација која за дужника обавља послове платног промета, 
стечајни судија а по потреби и вештаци. Такође и на овом рочшиту испитаће се 
могућност за преузимање дуга или закључење принудног поравнања. Стечајно 
веће је дужно да на том рочишту, или најкасније у року од 3 дана, донесе решење 
о отварању стечајног поступка или одбијању предлога за отварање овог пос- 
тупка. Против ових решења овлашћена лица за заступање дужника или предл- 
агач, могу изјавити жалбу. Жалба иначе не спречава извршење одлуке о



отварању стечајног поступка, што представља изузетак од правила да жалба има 
суспензивни карактер.

У Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији, предвиђена су и 
два случаја када ће се стечајни поступак отворити без спровођења претходног 
поступка и без испитивања економско финансијског стања дужника, само у 
случајевима ако предлог за отварање стечајног поступка поднесе сам дужник, 
или ликвидациони управник, или ако се тај поступак отвара по службеној 
дужности. Поред тога, стечајни поступак отвара се ех officio и без претходног 
испитивања економско финансијског стања дужника, ако је пре тога био отворен 
поступак за принудно поравнање, који није завршен са успехом.

Коначно, стечајно веће може одлучити да се стечајни поступак отвори, али 
да се не спроводи, уколико утврди да имовина дужника која би ушла у стечајну 
масу није довољна ни за измирење трошкова тог поступка, или је незнатне вред- 
ности. У том случају доноси се решење којим се поступак закључује, а то решење 
се објављује у "Службеном листу СРЈ". Против овог решења повериоци могу 
изјавити жалбу у року од 15 дана рачунајући од дана објављшзања решења.

IV. ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОТВАРАЊА СТЕЧАЈНОГ
ПОСТУПКА

Закон о принудном поравнању, стечају и ликвидацији у одредбама чл. 91. до 
чл. 120. детаљно разрађује питање правних последица отварања стечајног пос- 
тупка, и то у два правца. Први, у погледу времена наступања тих последица, исти- 
цањем на огласну таблу суда, и други, у погледу одређених ограничења у 
пословању стечајног дужника, радних односа радника код дужника, стечајне 
масе, увођења стечајног управника у дужност, рачуна дужника, фирме дужника, 
извршења и обезбеђења, новчаних и неновчаних потраживања, повремених 
давања, питање камата, застарелости потраживања, условних потраживања, 
пребијања потраживања, питање двострано теретних уговора закључених пре 
отварања стечајног поступка, налога и понуда, право на потрагу ствари, поби- 
јање правних радњи дужника, разлучна и излучна права поверилаца, као и 
окончање започетих послова.

О свакој од наведених последица могло би се посебно говорити, али време и 
простор за овај реферат то не дозвољавају.

V. ЗАКОНСКЕ МОГУЋНОСТИ "ОЗДРАВЉЕЊА" 
СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

За разлику од ранијег Закона о санацији и престанку организација 
удруженограда, којије, каоједини начин "оздрављења" стечајног дужника видео 
у такозваном пресанационом и санационом поступку, без могућности закључења 
принудног поравнања у стечају, сада важећи Закон о принудном поравнању,



стечају и ликвидацији, оставља далеко више могућности стечајном већу, 
дужнику и његовим повериоцима за предузимање одређених мера и акција у 
циљу оспособљавања стечајног дужника за укључивање у редовне привредне 
токове, као здравог привредног субјекта.

Тако, постоји, како је већ раније речено, правна могућност закључења при- 
нудног поравнања пре стечаја, као и могућносг закључења принудног поравнања 
у току стечаја.

Посебну новину представља и могућност продаје дужника, што је ближе рег- 
улисано одредбама чл. 129. и 130. Закона. Продаји дужника као правног лица. 
приступа се само уз услов да се на тај начин постигну повољнији услови за 
намирење поверилаца. Због тога ће, стечајно веће. пошто претходно прибави 
мишљење поверилаца и стечајног управника, на основу процене, односно 
вештачења, одлучити да се дужник као правно лице изложи продаји. По правилу, 
продаја се врши јавним надмнетањем или непосредном погодбом. Дакле, то су 
два једина начина продаје дужника као правног лица. Након продаје дужника, 
стечајни поступак се у односу на истог обуставља, али се поступак наставља про- 
тив стечајне масе коју заступа стечајни управннк ради намирења поверилаца. 
Тако добијена средства продајом, улажу се у стечајну масу. Продајом дужника не 
дирају се раније стечена излучна и разлучна права поверилаца. За купце правног 
лица у стечају, посебно је битна чињеница да и даље остају на снази одлуке о 
пресганку радног односа радника.

Као могући модалитет "оздрављењу" стечајног дужника, постоји и продаја 
највећем повериоцу дужника, под условом да се сви остали повериоци у потпун- 
ости намире. Овај случај је установљен праксом, још у време важења горе раније 
наведеног Закона о санацији и престанку организација удруженог рада, а 
обзиром да у новом Закону није изричито забрањен, то сам мишљења да је доз- 
вољен. У прилог оваквом закључку говори и чињеница да је основни цнљ вођења 
стечајног посгупка намирење поверилаца. а нема никаквих разлога да се повери- 
оци овоме противе, уколико су њихова потраживања у потпуности измирена.

Време и прилике ће сигурно изнаћи и друге модалитете оздравл>ења 
стечајног дужника у току стечајног поступка.

VI. ЗАКЉУЧЕЊЕ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Након уновчења имовине дужника и образовања стечајне масе, те намирења 
поверилаца, приступа се закључењу сгечајног поступка. Предлог подноси 
стечајни судија по пријему извештаја стечајног управника да су сви послови из 
стечајног поступка окончани. Одлуку о закључењу стечајног поступка доноси 
стечајно веће и ову одлуку објављује у "Службеном листу СРЈ".

Након закључења стечајног поступка, стечајни управник подноси стечајном 
већу завршни извештај о свом пословању, са мишљењем стечајног судије.



Коначно, у судски регистар и друге службене евиденције, уписује се eks offi- 
cio, све радње које су предузете против стечајног дужника, као подношење пред- 
лога за отварање стечајног поступка, решење о спровођењу тог поступка, 
решење о одређивању ограничења права дужника у току претходног поступка, 
као и правноснажно решење о закључењу односно обустави стечајног поступка. 
Разумљиво, у случају продаје дужника, горе извршени уписи у судски регистар се 
бришу.

VII. ЛИКВИДАЦИЈА

Једина два правна начина за престанак правних лица, изузев оних начина 
који се примењују у регистрационом поступку код надлежног суда, представљају 
стечај и ликвидација правног лица.

О стечају је било до сада речи, а ликвидацији се приступа и спроводи, када је 
изречена мера забране вршења делатности због неиспуњавања услова за 
обављање исте, када су престали да постоје природни и други услови за вршење 
делатносги која је предмет пословања, ако је правноснажном одлуком суда 
утврђена ништавост уписа у судски регистар. ако је истекао рок за који је суб- 
јекат основан или ако је постигнута сврха због које је субјект основан ако субјект 
није организован у складу са законом и у другим случајевима одређеним 
законом. Ликвидациони поступак је веома сличан стечајном поступку, а према 
чл. 157. став 1. Закона, одредбе које се односе на стечајни поступак, сходно се 
примењују и на поступак ликвидације, изузев одредби које одређују принудно 
поравнање, образовање одбора поверилаца, разлучних поверилаца, побијање 
правних радњи и рочиште за главну деобу. Особеност овог поступка је и у 
погледу овлашћених предлагача који су: оснивач, власник, дужник, суд који води 
судски регистар и надлежни орган друштвене заједнице.

Специфичност ликвидационог поступка огледа се и у органима спровођења 
посгупка ликвидације, а то су ликвидационо веће састављено од тројице судија 
професионалаца и ликвидационог управника, дакле, у овом поступку не одређује 
се ликвидациони судија, јер послове из те области преузима на себе ликвида- 
ционо веће.

На крају, ради јасноће, основне разлике између стечаја и ликвидације су у 
томе, што код ликвидације у сваком случају мора да дође до потпуног намирења 
поверилаца. Поступак ликвидације се неће спровести, ако постоје услови за 
спровођење стечајног поступка, односно уколико постоји немогућност потпуног 
намирења поверилаца.



VIII. СТЕЧАЈ "ЈУГОСКАНДИКА"

Када се говори о стечају "Југоскандика", треба говорити пре свега о стечају 
три правна nini;a: "Југоскандику ДЦ”, "Југоскандик петролу" и "Југоскандик 
пггедионици".

Јавност није довољнно информисана када се говори о систему " Југоскандик" 
предузећа, јер се ради о тзв. мешовитим предузећима, што значи да та предузећа 
у свом саставу, поред приватног капитала, имају и друштвени капитал. Суос- 
нивачи Југоскандикових предузећа су друштвена и мешовита предузећа и то: 
"Раде Кончар комерц", "Котеж комерц" и "Веселин Маслеша". Поред њих, 
оснивачи су и четири физичка лица, од којих је свакако најпознатији господин 
Јездимир Васиљевић.

Стечајно веће Привредног суда у Београду је још пре формалног 
подношења предлога за покретање стечајног посгупка од стране службе за 
платни промет и финансијски надзор, сходно својим законским овлашћењима из 
чл. 76. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији, одредио против 
"Југоскандик дггедионице" привремену меру забране располагања свим сред- 
ствима, укључујући и отуђење исгих. На овај начин, сгечајно веће је настојало да 
постигне равномерно намирење свих поверилаца. На решење о одређивању 
привремене мере, приговор је изјавио сам дужник, као и удружење штедиша, 
стечајно веће је приговор одбило а поводом жалбе истих, Виши привредни суд је 
потврдио првостепено решење.

У чему се састоји специфичност вођења стечајног поступка над "Југоск- 
андиком"?

Пре свега ради се о великим износима које потражују повериоци "Југоск- 
андика". Поред тога, што је посебно интересантно, у правној пракси привредних 
судова некадашње Југославије, а свакако и шире, није се десило да је пристигло 
преко 86.000 пријава потраживања. Повериоци "Југоскандика", дешавало се да 
из незнања, дуплирају или триплирају своје пријаве потраживања, што је знатно 
успорило сам ток испитивања тих пријава.

Активношћу свих органа стечајног поступка, дана 29. марта 1995. године, 
одржано је прво рочиште за испитивање потраживања. На том рочишту испи- 
тане су све пријаве потраживања пристигле до 31. децембра 1994. године, њих 
77.936, уз које су повериоци приложили 93.311 доказа о основаности својих 
тражбина. Остало је неиспитаних 1307 пријава, које су пристигле после 
31.12.1994. године. На том рочишту укупно је признато 198.795.954,67 динара 
главног дуга са домицилном валутом земље порекла. Укупно је оспорено 
потраживања у износу од 51.809.034,95 динара.

На рочишту јасно је и недвосмислено изнет став да " Југоскандик" није био у 
уговорном односу ни са једним повериоцем. јер су што је опште познато, повери- 
оци заправо били у уговорном односу са некадашњом Банком приватне 
привреде из Подгорице. Међутим, правни је став стечајних органа, да је "Југоск-



андик" својим радом изазвао штету повериоцима, па су истима признати поред 
главног дуга - са домицилном каматом земље порекла, умањено за износе 
исплаћене камате.

Тек вођењем овог великог стечаја, показале су се све мањкавости и недост- 
аци постојећег Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији. Пре свега, 
основни недосгатак је исувише кратак рок од 6 месеци рачунајући од дана 
отварања стечајног поступка за побијање правних радњи стечајног дужника, 
учињених у последњој години пре отварања стечајног поступка.

Законски заступник стечајног дужника, стечајни управник, уз одобрење 
стечајног судије, поднео је Привредном суду у Београду, укупно 2.510 побојних 
тужби, којим је тужено 3.079 лица, што значи да је једном тужбом обухваћено и 
више лица. Укупно је обухваћено 4.163 уговора, а вредност предмета спора 
износи 12.149.714 ДЕМ. Са спором који се води против предузећа из Црне Горе, 
укупна вредност потраживања износи 31.206.753 ДЕМ.

Активношћу стечајних органа, приступило се обезбеђењу имовине дужника, 
па је у масу враћено више од 30 возила, одређена количина одевних предмета од 
текстила, крзна, коже, техничке робе и друго. Та роба је пописана, а преко 
стручних вепхтака процењена и изложена јавном надметању, лицитацији, ради 
продаје.

Против преко 50 лица поднете су кривичне пријаве.
Као посебно право "Југоскандика" несумњиво је и право које овај има као 

оснивач предузећа "ШС" (Intemacional holding сотрапу), са 90%, док је 10% 
оснивачфизичко лице. Топредузеће, дакле "ШС",добилоје дозволу зафреквен- 
цију и емитовање телевизијског програма. Међутим, тренутно ову фреквенцију 
користи друго правно лице, али је пред Привредним судом у Београду у току 
одговарајући посгупак против истог.

Предузеће "Југоскандик" је један од суоснивача Мешовитог предузећа 
"BRC" (Belgraderasingclub),ca8%. Међутим, Предузеће "ITC" из Беча, је сувлас- 
ник са 53%, а власник тог Предузећа је господин Васиљевић. Остали сувласници 
су "Београдски хиподром",као и другаправна лица.

У току спровођења стечајног поступка над "Југоскандиком", појавили су се 
повериоци са разлучним правима, тј. правима одвојеног намирења. која су 
наводно стекли 60 дана пре отварања стечајног поступка. У разлучна права 
спадају право ретенције, право хипотеке, право ручне залоге, као и сва права 
стечена у извршном поступку, уколико је дошло до пописа сгвари дужника. 
Такође, поједини повериоци су ставили и захтев за излучење из стечајне масе 
одређене имовине, која наводно припада исгина. По одређеним разлучним 
правима, стечајно веће "Југоскандика" је донело одлуку и пре рочишта за испи- 
тивање потраживања, док су и на самом рочишту донете одлуке којим се оспо- 
равају одређена излучна и разлучна права поверилаца.

Поставља се питање како ће се стечај "Југоскандика" завршити?



Стечај "Југоскандика", биће завршен у сваком случају онако какорегулишу 
одредбе Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији. Како је већ 
речено у овом реферату, постоји објективна правна могућност закључења при- 
нудног поравнања у стечају, где би се као овлашћени предлагачи појавили 
оснивачи "Југоскандика", у које свакако спада и господин Васиљевић. Међутим, 
свакако да ће стечајно веће и стечајни судија закључење принудног поравнања 
условити полагањем безусловне ваљане гаранције првокласне светске банке, да 
ће обавезе из принудног поравнања бити извршене.

Такође, као могућност постоји и продаја дужника, о чему је раније било 
речи.и коначно, као завршетак стечајног поступка, може се спровести класичан 
стечајни поступак, тј. уновчење имовине дужника, њена продаја, формирање 
стечајне масе и коначно процентуално једнако намирење свих поверилаца.



Жарко Лашиновић, 
судија ВрховноГ суда Србије

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПОВЕРИЛАЦА СТЕЧАЈНОГ 
ДУЖНИКА ЗА ЧИЈЕ ОБАВЕЗЕ ОДГОВАРАЈУ

ДРУГА ЛИЦА

Увод

Закон о предузећима признаје равноправност различитих облика својине, 
јер прописује исти положај, права и одговорност на тржипггу за све облике орга- 
низованосги предузећа, тј. без обзира да ли се ради о предузећу у друштвеном, 
задружном, мешовитом, или приватном влаништву. Саглано том начелу Закон о 
принудном поравнању, течају и ликвидацији ("Сл. лист СФРЈ”, бр. 84/89) на јед- 
инствен начин регулише стечај, као основ престанка предузећа, за све облике 
организовања предузећа. Разлика која постоји у погледу услова за отварање 
стечајног поступка и намирења поверилаца произилази из значаја делатности 
коју обавља предузеће и из потребе појачане контроле друштвене заједнице над 
тим предузећима (услови за спровођење стечајног поступка над јавним 
предузећем - члан 4. став 3. Закона, отварање стечајног поступка над предузећем 
које производи предмете наоружања и војне оц>еме - члан 5. Закона), а не из 
облика организовања предузећа. У свему осталом готово да нема разлике у 
погледу услова за отварање сгечајног поступка, његовог спровођења и 
закључења. Када је реч о неким разликама у посгупку спровођења стечаја и 
намирења поверилаца, онда је потребно указати на одредбу члана 148. Закона, 
према којој, ако после исплате поверилаца преостану нераспоређења средства у 
приватној својини, предају се власнику предузећа, ако преостану средства у



задружној својини предају се задружном савезу, а ако остану нераспоређена сред- 
ства у друштвеној својини, или мешовитој својини предају се фонду за развој и то 
сразмерно учешћу друштвеног капитала у укупном трајном капиталу предузећа, 
како је то предвиђено у одредби члана 8. Закона о друштвеном капиталу. Форму- 
лација члана 148. сгав 2. Закона изазива дилему око тога да ли се остатак 
нераспоређене имовине приватног предузећа предаје власнику предузећа и кад 
повериоци нису намирени у целости, или само када су потраживања поверилаца 
намирена у целости, или само када су потраживања поверилаца намирена у 
целости. Мишљења сам да је услов за предају остатка имовине власнику приват- 
ног предузећа намирење поверилаца у целости, а ако повериоци нису намирени у 
целости остатак нераспоређене имовине приватног предузећа предаје се фонду 
за развој. Ово је разумљиво, јер само ако су повериоци намнрени у целости 
логично је да се остатак имовине предаје власнику приватног предузећа. На 
такав закључак посебно упућују одредбе члана 88. став 5. и одредба члана 135. 
Закона, у којим одредбама се не прави разлика у томе коме се предаје остатак 
неутрошене имовине након закључења сгечајног поступка из разлога 
предвиђених у члану 88. став 1. и 2. Закона, односно нераспоређени део имовине 
који није распоређен повериоцима у смислу члана 88. Закона. Ако је у изнетим 
ситуацијама имовина стечајног дужника незнатна, тада се након подмирења 
трошкова стечајног поступка, остатак имовине увек предаје фонду за развој без 
обзира о облику организовања предузећа.

Једно од основних начела стечајног поступка је начело равноправносги свих 
поверилаца стечајног дужника. Сви повериоци намирују се из стечајне масе 
дужника, коју чине новчана средства дужника на дан отварања стечајног пос- 
тупка, новчана средства остварена продајом имовине дужника и потраживања 
наплаћена у току стечајног поступка (члан 137. Закона). Призната и утврђена 
потраживања исплаћују се сразмерно висини стечајне масе (члан 140), а након 
издвајања износа потребног за исплату трошкова стечајног поступка. Привиле- 
говани положај у стечаЈНом поступку имају само потраживања минималних 
личних доходака радника дужника и потраживања накнаде штете због повреде 
на раду пре отварања посгупка (члан 140.став 2. Закона), као и разлучни и 
излучни повериоци (члан 117. Закона).

Међутим, без обзира на равноправност свих поверилаца у стечају, њихов 
правни положај може бити врло различит, а с обзиром на организациони облик 
предузећа пре отварања стечаја, те на статусно уређену одговорност других лица 
за обавезе дужника, као и на могућност намирења потраживања према 
стечајном дужнику од других лица према правилима облигационог права. Ово из 
разлога јер је отварање стечајног поступка без утицаја на права поверилаца да 
своја потраживања према стечајном дужнику наплате од лица која су по ма ком 
основу одговорна за обавезе дужника пре отварања поступка стечаја.



Одговорност другнх лица за обавезе предузећа

Предузеће одговара за своје обавезе својом имовином (члан 165. Закона о 
предузећима). Имовински основ за сгицање права и преузимање обавеза и одго- 
ворности у правном промету чине средства предузећа. Због тога Закон о 
предузећима садржи начелну одредбу о томе да су сва средства предузећа у 
правном промету и при томе се не прави никаква разлика између средстава 
предузећа која се налазе у различитим својинским режимима, односно не прави 
се разлика између облика организовање предузећа.

Како је слободан промет средстава предузећа битна претпоставка тржшнног 
пословања предузећа, то се ограничење, или искључење из промета појединих 
средстава, може вршити само законом, а не и статутом, правилима или другим 
актом предузећа. Евентуално таква искључења не би имала дејство према 
трећим лицима.

Правни оквир за иступање предузећа у правном промету представља правна 
способност предузећа, па предузеће у правном промету може закључивати уго- 
воре и обављати друге послове промета робе и услуга само у оквиру делатности 
која је уписана у судски регистар, изузев када се ради о делатности мањег обима, 
које служе делатности која је уписана у судски регистар, која се уобичајено врши 
уз те делатности, у мањем обиму или повремено, или које доприносе потпунијем 
искоришћавању капацитета и материјала који се употребљава за вршење 
уписане делатности (члан 149. став 2. Закона о предузећима).

Интересантно је да Закон о предузећима у одредби члана 149. став 3. проп- 
исује да уговори закључени изван правне способности предузећа су правно 
ваљани. Ова одредба супротна је Закону о облигационим односима, јер у 
одредби члана 54. став 2., предвиђено је да уговори закључени противно правној 
способности правног лица немају правно дејство.

Дилема о правној ваљаности послова закључених изван граница правне 
способности правних лица била је присутна и раније у теорији и судској пракси. У 
последње време у пракси је изражена тенденција да послови ултра вирес остају 
на снази уколико је реч о пословима које закључују предузећа у обављање 
привредне делатности. Мишљења сам да такву праксу треба наставити, а ово тим 
пре што на такав начин то питање изричито регулише Закон о предузећима.

Поред одговорности предузећа за обавезе које предузима, предузеће може 
одговарати и за обавезе других предузећа. Одговорност за обавезе других 
предузећа Закон о предузећима регулише на начин који изазива низ питања и 
уноси доста нејасноћа у иначе изузетно важну и сложену материју одговорности 
за обавезе у правном промету. У даљем излагању указаћу на неке дилеме у вези 
одговорносги за обавезе, а посебно када се ради о одговорности других лица за 
обавезе предузећа.

Одговорност других лица за обавезе предузећа може произилазити из самог 
закона, из облика организовања предузећа, статута или правила предузећа, а



може произилазити и из уговора о јемству, дакле, из облигационо-правног 
основа.

Законска одговорност садржана је код статусних промена предузећа. 
Одредба члана 187-а Закона о предузећима предвиђа да предузећа настала поде- 
лом, спајањем с другим предузећем, или припајањем другом предузећу, соли- 
дарно одговарају за обавезе предузећа која су престала постојати. Уговор којим 
се регулишу међусобна права и обавезе након статусних промена је интерни 
однос између новооснованих предузећа и он је без утицаја на права трећих лица. 
Овај вид законске солидарне одговорности је у интересу поверилаца и сиг- 
урносги у правном промету.

Овде је интересантно питање одговорности за обавезе предузећа која су 
организована према Уредби о организовању делова предузећа чије је седиште на 
територији Републике БиХ, Републике Хрватске и Републике Словеније 
("Сл.Гласник РС", бр. 6/92,51/92 и 75/93). Ако се ради о предузећима која су орга- 
низована од делова предузећа у смислу наведене Уредбе, не би се могао прих- 
ватити став да та предузећа одговарају за обавезе матичног предузећа. Ово из 
разлога јер се не ради о оснивању нових предузећа сгатусним променама из 
члана 187-а. Закона о предузећима, већ о оснивању из других познатих разлога. 
О организовању тих предузећа није одлучио надлежни орган управљања, нити 
постоји уговор о регулисању међусобних права и обавеза, па због тога ова 
предузећа не би одговарала за обавезе које је предузело матично предузеће, нити 
би та предузећа била легитимисана да остварују права матичног предузећа. Од 
овог правила треба одступити само у ситуацији када се ради о правима и 
обавезама предузећа која су настала пре организовања у смислу наведене Уре- 
дбе, а која се остварују после организовања, ако се ради о спору између новоорга- 
низованих домаћих предузећа из правног посла чији имовински ефекат је 
осгварен у делу предузећа које је касније организовано према Уредби у ново 
предузеће.

Када је реч о одговорности других лица за обавезе предузећа која произ- 
илазе из облика организовања предузећа, онда се ту ради о тзв. друштвима лица, 
тј. о друштву са неограниченом солидарном одговорношћу чланова н о коман- 
дитном друштву код одговорности комплементара. Друштво са неограннченом 
солидарном одговорношћу чланова је друштво у коме сви чланови друштва 
одговарају за обавезе друштва неограничено и солидарно целокупном својом 
имовином. Према томе, код овог друштва за обавезе друнггва одговарају друга 
лица, тј. чланови друштва и то неограничено солидарно. Међутим, када је реч о 
овом друштву и о одговорности чланова. онда је потребно указати да Закон о 
предузећима у ставу 2. члана 115. одређује садржину те неограничене и соли- 
дарне одговорности прописујући да повериоци друштва могу захтевати 
намирење својих потраживања из целокупне имовине чланова друштва, тек ако 
се нису могли намирити из имовине друштва. Садржину солидарне одговорности 
одређује Закон о облигационим односима. Према одредби члана 414.300, сваки



солидарни дужник одговара повериоцу за целу обавезу и поверилац може 
захтевати испуњење обавезе од свих солидарних дужника или сваког од њих. Код 
супсидијарне одговорности обавеза супсидијарног дужника се активира тек уко- 
лико главни дужник по позиву повериоца не испуни обавезу. Због тога се пост- 
авља питање, зашто код друштва са неограниченом солидарном одговорношћу 
чланова поверилац може захгевати наплату потраживања из имовине чланова 
друштва, тек ако се није могао наплатити из имовине друштва. По самом закон- 
ском називу друштва, врсти и облику одговорности, повериоци би могли одмах 
тражити наплату потраживања од чланова друштва, а по законски прописаној 
одговорности у Закону о предузећима то не би могло док претходно не покушају 
наплату из имовине дужника. Интересантно је да код одговорности комплемент- 
ара код командитног друштва Закон прописује одговорност комплементара за 
обавезе командитног друштва, а не одређује услове под којима поверилац може 
тражити наплату потраживања од комплементара, па се поставља питање, да ли 
су то исти услови као и код одговорности чланова друштва са неограниченом 
солидарном одговорношћу. У сваком случају, може се консгатовати да појам 
неограниче несолидарне одговорности чланова друштва са неограниченом соли- 
дарном одговорношћу, није кохерентан Закону о облигационим односима, ни 
другим одредбама Закона о предузећима.

Код друштва капитала, тј. код друштва са ограниченом одговорношћу, 
чланови друштва не одговарају за обавезе друштва. Исти је случај и код 
деоничког друштва. Међутим, у томе постоје одступања предвиђена у одредби 
члана 140-а. Закона о предузећима, према којој одредби, ако један деоничар 
деоничког друштва, један члан друштва са ограниченом одговорношћу или један 
власник приватног предузећа својим радњама или мешањем своје имовине и 
имовине предузећа ствара код других привид привредног идентитета са 
предузећем, одговара повериоцима за обавезе предузећа неограничено соли- 
дарно. Циљ ове одредбе је да се онемогуће разне злоупотребе и да се створи сш- 
урнији положај поверилаца. Међутим, поставља се питање зашто је то само код 
једноперсоналних предузећа, тј. када се ради о једном члану друштва, једном 
деоничару и једном власнику приватног предузећа. До мешања имовине 
предузећа са имовином оснивача и до привида идентитета може доћи и код више 
оснивача, чланова и деоничара, па исти разлози за заштиту поверилаца могу пос- 
тојати и тада. Ово тим пре што се код оснивања друштва капитала не прави раз- 
лика у износу средстава потребних за оснивање предузећа а с обзиром на број 
оснивача.

Исто тако, сасвим сигурно у пракси ће се поставити питања и дилема око 
тога када посгоји мешање имовине предузећа и власника и када постоји привид 
идентитета имовине предузећа и имовине власника. Наиме, до мешања имовине 
може доћи једном радњом власника предузећа и са више радњи, а то може бити и 
редовна појава у пословању предузећа. Поставља се питање који је потребан 
обим мешања имовине и обим идентитета за одговорност власника предузећа за



обавезе предузећа. Исто тако, у пракси може бити дилема око временске дис- 
танце радње власника предузећа којим се ствара привид идентитета због 
мешања имовина, у односу на настанак обавезе и време када се тражи испуњење 
исте. Ако је, наиме. дошло до мешања имовине власника предузећа са имовином 
предузећа и до привида идентитета да ли то може бити основ за одговорност 
власника предузећа за обавезе предузећа из основа који је настао пре предузи- 
мања тих радњи, односно колико дуго постоји та одговорност власника 
предузећа из основа који су настали после мешања имовине и привида идент- 
итета. У сваком случају мишљења сам да ову одговорност власника предузећа 
треба детаљније регулисати, јер због могућности различитог тумачења може 
изазвати више штете за повериоце него користи.

Најзад, одговорност за обавезе предузећа може се успосгавити и облига- 
ционо-правним уговором, тј. на основу јемства. Од јемца се може захтевати испу- 
њење обавезе тек након што главни дужник по писменом позиву не испуни своју 
обавезу у року одређеном за испуњење, или ако је очигледно да се из средстава 
главног дужника обавеза не може намирити (супсидијарно јемство), уколико 
није уговорено солидарно јемство. Код уговора у привреди (члан 25. ЗОО) јемац 
одговара као јемац платац, уколико што друго није уговорено (члан 1004.300), 
дакле, код уговора у привреди претпосгавља се да је уговорено солидарно јем- 
ство, а код других уговора облигационог права претпоставка је у корист супсид- 
ијарногјемства.

Стечај над дужником за чије обавезе одговарају 
друга лица и права поверилаца

Пре свега треба да се укаже да разликовање на солидарну и супсидијарну 
одговорност за обавезе стечајног дужника губи значај отварањем стечајног пос- 
тупка над главним дужником. Отварањем сгечајног поступка активира се суп- 
сидијарно јемство, јер је то знак да се поверилац неће моћи наплатити од главног 
дужника, чиме се практично изједначава солидарна и супсиднјарна одговорност.

Отварањем стечајног поступка над предузећем - главним дужником за чије 
обавезе одговарају солидарни дужници и јемци, долази до сложених односа, и то 
између повериоца и главног дужника - стечајног дужника, односно између повер- 
илаца и јемаца, односно солидарних дужника и однос између јемаца и стечајног 
дужника.

Кад је над главним дужником, за чије обавезе одговарају друга лица, отворен 
посгупак стечаја повериоци своје право према главном дужнику могу ост- 
варивати као и сви остали повериоци. Ни једна обавеза стечајног дужника не 
може се измирити из стечајне масе ако потраживање није пријављено и утврђено 
у стечајном поступку, или утврђено у парничном поступку ако је потраживање 
оспорио стечајни управник и поверилац упућен на парницу. Уколико поверилац 
потраживање није пријавио стечајном већу, односно уколико је пријавио



потраживање по истеку рока од 30 дана (члан 90. став 1. тачка 6. Закона), па због 
тога наступе негативне последице, одговарао би за штету коју због тога трпе сол- 
идарнп садужници и јемци. Наиме, уколико је потраживање пријављено до 
закључења рочишта за расправу о нацрту за главну деобу, а после рока од 30 
дана од дана објављнвања огласа о отварању стечаја, то потраживање узеће се у 
обзир приликом главне деобе само ако је правноснажном пресудом утврђено до 
закључења рочишта за главну деобу. У изнетој ситуацији, према томе, уколико је 
парница радн утврђивања оспореног потраживања завршена после закључења 
рочишта за главну деобу стечајне масе, поверилац без обзира што је то 
потраживање утврђено у парничном поступку,не би могао остваривати то 
потраживање као повериоци који су потраживање пријавили у року од 30 дана. 
Исте правне последице наступају и за повериоце који је покренуо парницу ради 
утврђивања оспореног потраживања после рока од 8 дана од дана достављања 
решења о упућивању на парницу. Повериоци стечајног дужника би у изнетој 
ситуацији сносили све последице до којих дође због евентуалног пријављивања 
потраживања после рока од 30 дана, односно после закључења рочишта за 
главну деобу. Уколико збогтих пропуста поверилац не би могао наплатити своје 
потраживање као и други повериоци, тада и потраживање тог повериоца према 
солидарним дужницима, односно јемцима, било би неосновано за износ који би 
тај поверилац наплатио у стечајном поступку да је пријаву потраживања поднео 
благовремено, када би стечајно веће било дужно да резервише износ за случај 
успеха у парници ради утврђивања оспореног потраживања.

Поред пријаве потраживања стечајном већу, поверилац је дужан да о томе 
обавести солидарне дужнике и јемце стечајног дужника, јер у противном одго- 
вара солидарним дужницима и јемцима за штету коју би ови претрпели због тога 
(члан 1007. ЗОО). Ово обавештење јемца од стране повериоца да је над главним 
дужником отворен сгечај и о поднетој пријави, од значаја је с обзиром на право 
јемца и солидарног дужника да поднесу захтев да им се обезбеди износ који ће 
платити за дужника, а који би му припадао као стечајном повериоцу (члан 123. 
став 2. Закона). Овај захтев солидарних дужника уствари представља условну 
пријаву потраживања и он улази у правни режим као и пријаве у погледу рока за 
пријављивање.

Поверилац има право да тражи у целости намирење обавезе од солидарних 
дужника и јемаца, без обзира пгго је над главним дужником отворен стечај. 
Смањење обавезе главног дужника у стечају, не повлачи за собом и смањење 
обавезе солидарних дужника и јемаца, јер, према одредби члана 1007. сгав 2. 
ЗОО, јемац одговара повериоцу за цео износ своје обавезе. Ово је логично, јер 
јемство и солидарност обавеза, као инструменти обезбеђења плаћања, пггите 
повериоце од инсолвентности главног дужника. Кад не би било тако у правном 
промету јемство и солидарност би изгубили сваки значај.

Једна од правних последица отварања стечајног посгупка је да недоспела 
потраживања поверилаца према стечајном дужнику сматрају се доспелим (члан



100. став 1. Закона). Поставља се питање да ли се одредба о доспелости 
потраживања поверилаца према стечајном дужнику протеже и на обавезе соли- 
дарних дужника и јемаца, односно да ли отварањем стечајног поступка доспева и 
потраживање поверилаца према јемцима и солидарним дужницима. Одговр би 
био потврдан, јер је јемство акцесорне природе, па не може постојати обавеза 
јемца независно од обавезе главног дужника. Јемац може против повериочевог 
захтева за исплату обавезе главног дужника истицати све приговоре које је 
могао истицати главни дужник, осим приговора који су везани за личност 
дужника. Тако јемац може истицати приговоре из основног посла, као да је 
главни дуг застарео, опроштен и да је дуг пребијен са противпотраживањем 
главног дужника. Јемац, исто тако, може истицати и своје личне приговоре. као 
да уговор о јемству није пуноважан, приговоре пребијање са противпо- 
траживањем према главном дужнику, итд.

Уколико је солидарни дужник, или јемац дужника, исплатио обавезу повер- 
иоца, тада престаје однос између повериоца и стечајног дужника, а настаје однос 
између солидарног дужника и јемца, према стечајном дужнику. Одредбом члана 
1003. 300 предвиђено је да на јемца који је намирио повериочево потраживање 
прелази то потраживање са свим споредним правима и гаранцијама његовог 
испуњења. Без обзира што су јемци исплатили обавезу према повериоцу и на тај 
начин суброгирали се у права повериоца према стечајном дужнику, они то своје 
право у стечајном поступку могу остваривати као и остали повериоци, дакле 
сразмерно висини деобне масе. То произилази из одредбе члана 123. став 1. 300, 
која прописује да солидарни дужници ИЈемци дужника могу као стечајни повери- 
оци тражити да им се врати оно што су за дужника платили.

Права и обавезе јемца и солидарног дужника према главном дужнику - 
предузећу у стечају, не настају само када су ти дужници пре отварања стечаја над 
главним дужником исплатили повериоцу дуг који он потражује од стечајног 
дужника, већ и када су исплату изврпшли након отварања стечаја. Уколико 
јемци и солидарни дужници у време отварања стечаја нису исплатили дуг, тада 
према одредби члана 123. став 2. Закона, могу поднети захтев стечајном већу да 
им се обезбеди износ који ће платити за дужника. Стечајни дужник има само 
једну обавезу, па ако су потраживања пријављена од стране повериоца и соли- 
дарних дужника, тада ће стечајни управник оспорити потраживање јемца, ако до 
тада није исплатио обавезу за главног дужника, односно повериоца. ако је соли- 
дарни дужник исплатио повериоцу износ за који одговара главни дужник - 
предузеће у стечају.

На крају, треба истаћи да је реферат покушао да укаже само на нека од 
питања која се појављују у сложеном односу повериоца - дужника и солидарних 
садужника и јемца.



Јелисавеша Baciuiuh, 
судија Вишег привредио суда

ПОСТУПАК СТЕЧАЈА НАД БАНКАМА

Законом о санацији, стечају и ликвидацији банака уређују се услови и посту- 
пак санације, стечаја и ликвидације банака, те према томе Закон о санацији, 
стечају и ликвидацији банака представља lex specijalis у односу на Закон о при- 
нудном поравнању, стечају и ликвидацији, који је 1ех generalis. Према томе, када 
се ради о стечају банака примењује се Закон о санацији, стечају и ликвидацији 
банака, с тим да се, ако овим законом није другачије одређено, сходно примењује 
Савезни закон изузев одредби којим је уређено принудно поварнање (члан 20).

Код стечаја банака нема могућности да у току стечајног посгупка повериоци 
предложе принудно поравнање и да на тај начин дође до обуставе сгечајног пос- 
тупка, што је могуће у односу на предузећа у смислу члана 152. Закона о принуд- 
ном поравнању, стечају и ликвидацији.

Поступак стечаја банака има више фаза које предузима Народна банка Југо- 
славије и привредни суд, те према томе, за разлику од стечаја над предузећем где 
су органи поступка стечаја: стечајно веће, стечајни судија и стечајни управник, 
код стечаја банака органи стечаја су: Народна банка Југославије и привредни суд 
преко стечајног већа, стечајног судије и стечајног управника.

Поступак стечаја над банком може се поделити на три дела и то: покретање 
стечајног поступка, претходни поступак и отварање и спровођење поступка 
стечаја над банком.



ПОКРЕТАЉЕ ПОСТУПКА СТЕЧАЈА И ПРЕТХОДНИ
ПОСТУПАК

Прва фаза почиње предлогом за доношење решења о покретању поступка 
за утврђивање услова за отварање посгупка стечаја над банком, који могу под- 
нети повериоци, оснивачи банке, надлежна Служба за платни промет, Агенција 
и Народна банка Републике. Овај предлог се подноси гувернеру Народне банке 
Југославије, који је дужан да у року од 90 дана од дана пријема предлога, донесе 
решење о покретању поступка за утврђивање услова за отварање поступка 
стечаја над банком, или да одбије предлог о покретању поступка. Када гувернер 
Народне банке Југославије донесе решење о покретању поступка за утврђивање 
услова за отварање посгупка стечаја, он решењем обуставља активности банке, 
које погоршавају финансијско стање, одређује радника Народне банке Југо- 
славије, који прати спровођење обуставе активности и решење доставља самој 
банци и суду који је регистровао банку.

Поставља се питање каква је сврха достављања овога решења суду и пгга 
регистарски суд треба да уради након пријема таквог решења.

У смислу члана 22. Закона о поступку за упис у судски регистар, у судски 
регистар се уписују између осталог и подаци о субјектима уписа, који су значајни 
за правни промет. У смислу члана 25. истог законског прописа у судски регистар 
може се уписати забележба. Решење Народне банке Југославије, којим се 
покреће поступак за утврђивањуе услова за отварање поступка стечаја у себи 
садржи ограничење активности банке, пгго је значајан податак за правни промет 
у смислу члана 22. Закона о поступку за упис у судски регистар. те због тога 
привредни суд је у тој првој фази дужан да изврши забележбу тог решења.

Против решења Народне банке Југославије о покретању поступка за 
утврђивање услова за отварање посгупка стечаја над банком, банка може изјав- 
ити приговор Савету гувернера.

Савет гувернера оцењује приговор и доноси коначно решење. којим може 
обуставити поступак за утврђивање услова за отварање поступка стечаја. или 
решење о испуњењу услова за отварање поступка стечаја, чиме се уствари 
завршава претходни поступак.

Према томе, фаза покретања и претходног поступка код стечаја над банкама 
је у надлежностиНародне банке Југославије.

Када Савет гувернера донесе решење о испуњењу услова за отварање 
стечајног поступка у том решењу између осталог Народна банка Југославије 
именује банку која ће од банке у стечају преузети девизну пггедњу, послове по 
текућим и девизним рачунима грађана и вођење евиденција које се воде у смислу 
Савезног закона о девизном пословању. Део решења о именовању друге банке 
која преузима наведени део послова банке у стечају изазива много проблема у 
пракси те ће ти проблеми бити обрађени у делу реферата "нека спорна питања”.



ОТВАРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА СТЕЧАЈА НАД
БАНКОМ

Решење о испуњењу услова за отварање поступка стечаја над банком. Нар- 
одна банка Југославије, доставља банци, надлежном суду, банци која преузима 
горе наведене послове и Служби за платни промет.

Надлежни суд је дужан у року од 8 дана од пријема решења да донесе решење 
о отварању стечајног поступка и од тог дана наступају правне последице 
отварања поступка стечаја. Правне последице отварања поступка стечаја над 
банком су исте као и код предузећа, с тим да код банке наступају и друге пос- 
ледице и то: активира се јемство Народне банке Југославије и Федерације за 
штедне улоге, текуће и девизне рачуне, повремена потраживања према банци у 
стечају претварају се у једнократна и сва потраживања сматрају се доспелим 
осим иностраних кредита који су обезбеђени гаранцијом Народне банке Југо- 
славије и Федерације (члан 18. Закона).

У смислу члана 19. наведеног Закона код стечаја над банком потраживања 
поверилаца се исплаћују по редоследу и то: прво се исплаћује потраживање 
банци која је преузела штедне улоге, текуће и девизне рачуне по решењу Нар- 
одне банке Југославије, затим се исплаћују потраживања свих поверилаца који 
нису оснивачи и на крају се исплаћују потраживања оснивача банке.

НЕКА СПОРНА ПИТАЊА

Мало је искуство привредних судова у вези поступка стечаја над банком, јер 
је у Привредном суду у Београду до 1994. године вођен само један поступак 
стечаја над банком (Косовска банка Приштина), међутим, већ у том једном 
случају искристлисала су се нека спорна питања, која су отежавала рад стечајних 
органа.

Пре свега, то је питање преузимања динарске и девизне штедње и текућих и 
девизних рачуна од стране друге банке.

Наиме, већ је речено да Народна банка Југославије у решењу о испуњењу 
услова за отварање поступка стечаја над банком, мора именовати банку која ће 
од банке у стечају преузети послове штедње и послове по текућим и девизним 
рачунима грађана и вођење евиденције по девизном закону а све то у смислу 
члана 15. став 2. Закона о санацији, стечају и ликвидацији банака. Именована 
банка је дужна у смислу члана 17. истог законског приписа да, у року од 10 дана 
од дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка, записнички кон- 
статује стање ових послова односно стање девизних евиденција за свако 
предузеће и да те записнике достави Народној банци Југославије, која је дужна да 
у даљем року од 10 дана изврши њихову проверу и исте записнике достави 
стечајном суду.



Одмах се могу ставити велики приговори на ове рокове, јер је немогуће у 
тако кратком року код банке у стечају (несређено стање) утврдити стање иггед- 
них и текућих рачуна, као и девизних евиденција.

Међутим, већи је проблем што именована банка веома тешко прихвата да од 
банке у стечају преузме горње обавезе.

Потпуно је јасно зашто именована банка одбија да преузме обавезе по 
штедњи, текућим и девизним рачунима и вођење евиденција, јер у нормалним 
околностима, ако те обавезе преузме, она одговара према имаоцима права за те 
обавезе, а да за то није добила никаква средства, него само може у поступку 
стечаја да пријави те обавезе као своје потраживање и у редоследу намирења је 
на првом месту, али то не значи да ће то њено потраживање бити у целости 
намирено.

Код захтева државе да банке економски послују, јасно је свакој банци да 
преузимањем ових обавеза доводи себе у тежак положај, јер за случај да имено- 
вана банка не наплати преузете обавезе по основу штедње и по рачунима из 
стечајне масе. она за ту наплату може да се обрати Народној банци Југославнје и 
Држави као гарантима, међутим, сведоци смо да Народна банка Југославије н 
Држава својој гаранцији за штедњу даје неки други смисао из којег пронзилази 
немогућност наплате штедних улога.

Према томе, у поступку стечаја остаје као нерешив проблем. како стечајни 
органи да присиле именовану банку да преузме од банке у стечају иггедњу динар- 
ску и девизну, текуће рачуне и вођење девизних евиденција (у пракси стечајни 
органи нису могли присилити Југобанку Београд да преузме горње обавезе Кос- 
овске банке у стечају, то је у више наврата ургирано преко Народне банке Југо- 
славије, да се горње обавезе и евиденције пренесу на Југобанку, међутим, тај 
посао је само делимично извршен и ако поступак стечаја траје 4 године).

Непреузимање штедње и текућих и девизних рачуна од стране именоване 
банке проузрокује у стечају нове проблеме, јер шта ће урадити стечајни суд ако 
штедише пријаве своја потраживања по основу штедње.

У овој области као главно и интересантно питање појављује се теоретско 
питање да ли штедиша може да одбије да са својом штедњом или рачуном пређе 
код именоване банке, да ли штедиша може пријавити свој нггедни улог као своје 
потраживање у стечајну масу, те уколико се такво потраживање штедиши 
призна, да ли ће тај поверилац ући у први ред намирења.

Да би покушали да дамо одговор на ова питања морамо се укратко осврнути 
на правну природу улога на штедњу. Улог на штедњу је једна врста банкарских 
новчаних депозита, што значи да је то уговор о новчаном депозиту, који вољно 
закључује банка која прима новац и депонент који полаже одређени новчани 
износ. Депонент према томе, бира банку код које ће депоновати свој улог, водећи 
рачуна о бонитету банке. Када дође до стечаја. Народна банка Југославије врши 
субјективну измену странака уговорница, именовањем друге банке код које



штедшиа мора да закључи нови уговор о штедњи или о рачуну, што значи 
искључује се воља депонента и ако се ради о уговорном односу.

Одговор на питање да ли се штедиши може наметнути обавеза да свој динар- 
ски или девизни штедни улог са банке у стечају пренесе на банку коју одреди 
Народна банка Југославије, мора битн негативан. јер то је на неки начин 
задирање Државе у вољу штедише, као и располагање његовим штедним улогом. 
Наиме, када дође до стечаја над банком, депонент штедиша је поверилац те 
банке у стечају. Многим штедишама је више у интересу да пријаве своје 
потраживање по основу штедног улога у стечајну масу. јер ће на тај начин део 
свог потраживања у стечајној маси сигурно наплатити, под условом да се 
штедшпе сврстају у први ред намирења, с обзиром да све банке имају велика 
средства у непокретности и покретности, а када штедиша са својим штедним 
улогом пређе код друге банке, онда свој штедни улог не може наплатити, 
нарочито ако је исти у девизама.

Па како онда треба тумачити сврху именовања банке која ће преузети све 
штедне улоге, динарске и девизне рачуне и девизне евиденције и одређивања 
редоследа намирења где је банка која преузима горње обавезе прва у редоследу а 
не и штедиша уколико појединачно пријави своју тражбину по основу штедног 
улога.

Сврха оваквог регулисања је да се штедиша онемогући да бар делимично 
намири, а можда и у целости намири своје потраживање по основу штедног 
улога, јер Закон о санацији, стечају и ликвидацији банке, штедише није ставио на 
прво место намирења. него је на прво место ставио само банку која преузима 
штедне улоге, што значи да се пггедиша сврстава у други ред намирења.

Пре свега сматрамо да нико не може присилити штедишу да закључи уговор 
са новом банком, те ако штедиша одбије да закључи уговор о пггедњи са имено- 
ваном банком, он може да пријави своје потраживање у стечају. Стечајни суд 
овакво потраживање мора признати, међутим, овог повериоца не може сврстати 
у први ред намирења, него тек у други ред, пгго штедиши даје веома мали изглед 
за намирење.

Као спорно питање поставило се питање како девизни поверилац пријављује 
своје потраживање и како може да девизно потраживање наплати, с обзиром да 
се у смислу члана 100. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији у 
стечајну масу ако се ради о потраживању стечајног дужника у страној валути, 
страна валута уноси у динарској противредносги обрачунатој према средњем 
курсу који важи на дан отварања стечајног поступка.

Пре свега треба истаћи да не треба мешати начин формирања стечајне масе 
и начин пријављивања потраживања.

У смислу члана 121. Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији, 
повериоци који имају потраживања у страној валути пријављују та своја 
потраживања у валути на коју она гласе. Мишљења смо да страна валута егзис- 
тира све до главне деобе, а када дође до деобе, онда се страна валута мора кон-



вертовати у динаре по курсу на дан главне деобе, те ће тај износ служити са 
обрачунавање процента намирења.

Према томе, поверилац који има потраживање у страној валути за добијена 
динарска средства обрачуната на горњи начин. може код овлашћене банке 
купити одговарајућу валуту под условима утврђеним савезним прописом а у 
смислу члана 146. сг.2.

Виши привредни суд у Београду је у свом Билтену број 3, дао одговор на 
питање: "да ли се обрачун исплате у страној валути стечајном повериоцу, чије је 
потраживање утврђено, обрачунава према средњем курсу који је важио на дан 
отварања стечајног поступка или на дан исплате?"

Одговор суда је био:
"Према одредби члана 100. ст.З Закона о принудном поравнању, стечају и 

ликвидацији пријављено и утврђено потраживање у страној валути, обрачунава 
се према средњем курсу који је важио на дан отварања стечајног поступка. 
Утврђивање и обрачун потраживања у страној валути у смислу претходног става 
не треба мешати са одредбом из члана 140. ст.2. Закона о стечају. По овој 
одредби поверилац који је према дужнику имао потраживање у страној валути 
може код овлашћене банке купити одговарајућу валуту. Овом одредбом 
уграђена је посебна могућност повериоца да за утврђену динарску противвред- 
носг стране валуте у смилу члана 100. ст.2. Закона, код исплате потраживања на 
основу правоснажног решења о главној деоби, за тај износ купи одговарајућу 
валуту".

Овом ставу Вишег привредног суда у Београду морају се ставити неке 
примедбе. Одредба члана 100. ст.З. Закона о принудном поравнању, стечају и 
ликвидацији не односи се на потраживања повериоца према стечајном дужнику, 
него се односи на потраживања стечајног дужника према својим дужницима, а 
која се потраживања уносе у формирање стечајне масе. Међутим. одредба овог 
члана не значи да ће конвертовани износ стране валуте у смислу члана 100. ст.З. 
Закона служити у фиксном износу за коначну деобу. Напротив, потраживање 
стечајног дужника у страној валути уноси се у стечајну масу у динарској против- 
вредности обрачунатој према средњем курсу, који важи на дан отварања 
стечајног поступка, само као књиговодствени податак, као потраживање, због 
почетног стечајног биланса, док ће у коначну стечајну масу ући онај износ, који 
стечајни дужник наплати од свог дужника а он ће наплатити динарску против- 
вредност стране валуте по курсу на дан исплате у смислу члана 395. Закона о 
облигационим односима.

Мишљења смо да треба обрадити још једно питање и то како се одредба 
члана 84. ст.1. Закона о банкама и другим финансијским организацијама 
одражава на питање ликвидације односно стечаја банке.

У смислу члана 84. ст.1. Закона о банкама и другим финансијским организа- 
цијама, банке основане по Закону о банкама и другим финанснјским организаци- 
јама ("Службени лист СФРЈ” бр. 10/84 до 79/90), дужне су да усагласе своје



пословање, организацију и акте са одредбама овог закона, најдоцније у року од 
две године од дана ступања на снагу закона, а који рок истиче 3.7.1995. године.

У тумачењу сгава 1. члана 84. Закона, није спорно да постојеће банке морају 
усагласити своје пословање и своју организацију са законом, међутим, проблем 
изазива усаглашавање аката банке. Наиме, у тексту је употребљена множина, те 
се због тога поставља питање, који су то акти банке који се морају усагласити са 
законом. Постоје два тумачења тако што по једном тумачењу банка прво мора 
усагласити уговор о оснивању банке, тако што ће позвати осниваче да закључе 
нови уговор о оснивању банке или да измене стари, па да ће након тога усагла- 
сити статут. По другом мишљењу акти банке сматрају се само они акти које је 
донела банка, као правно лице, те треба усагласити статут и акте пословне поли- 
тике, јер су то једини акти које банка доноси.

Пре свега, да би се одговорило на ово питање мора се одвојити оснивање 
банке од пословања банке и организовања банке.

Банку оснивају оснивачи који између себе закључују уговор о оснивању 
банке. У смислу члана 5. Закона да би се основала банка мора бити најмање два 
оснивача. Након закљученог уговора о оснивању, оснивачи подносе захтев Нар- 
одној банци Југославије за издавање дозволе за рад у смислу члана 8. Закона. 
Након добијања дозволе за рад одржава се оснивачка скупштина на којој се 
доноси статут и банка стиче својство правног лица уписом у судски регистар.

Према томе, моментом уписа у судски регистар банка постаје правно лице, 
које доноси свој статут који уређује између осталог организацију банке и акте 
пословне политике, којом се уређују ближи услови и начин обављања послова 
банке из чл. 21. и 22. Закона.

Према томе, организација, пословна политика и доношење аката банке је у 
надлежности Скупштине банке и све то банка може усагласити са Законом. 
Банка не може усагласити уговор о освнивању, јер банка у уговору о оснивању 
није ни била странка уговорница.

С обзиром да банка не може вршити усаглашавање уговора о оснивању, као 
и да уговор о оснивању представља уговор оснивача који служи за оснивање 
банке, онда произилази као логичан заључак да банка у смислу члана 84. ст.1. 
Закона може и треба да усагласи своје пословање са чланом 21. и 22. Закона, да 
усагласи своју организацију у смислу члана 7. ст.2. тач.1, и своја акта и то статут 
којим се уређује организација банке и акта о пословној политици (члан 7. и члан 
24. Закона).

Ово даље значи да банка не може усаглашавати уговор о оснивању и да уго- 
вор о оснивању не спада у акта банке која се морају усаглашавати односно 
мењати.

Уколико се заузме став да се уговор о оснивању не мора мењати, може се 
исгаћи приговор да уколико се измени статут акта пословне политике а не и уго- 
вор о оснивању, онда може доћи до несагласности између уговора о оснивању и 
акта банке. Сигурно је да уговор о оснивању не може бити у супротности са орга-



низацијом банке, што се регулише статутом и са пословањем банке. што се рег- 
улише актима пословне политике, међутим, до те супротности не може да дође, 
јер се уговором о оснивању банке не уређује орбанизација банке шгги дају ближи 
услови пословања банке.

Уколико се заузме став (Народна банка Југославије је заузела став) да се 
мора извршити измена уговора о оснивању, поставља се питање шта he се десити 
са банком која није успела да нађе осниваче који ће изменити старе уговоре о 
оснивању, да ли се такве банке бришу из регистра (није предвиђено у члану 84), и 
да ли то регистарски суд врши по службеној дужности, или Народна банка Југо- 
славије мора обавити претходни поступак и предложити суду ликвидацију или 
стечај банке.

Како у сгаву 5. члана 84. само стоји текст "да банка престаје са радом" 
посгавља се питање да ли регистарски суд може извршити брисање постојеће 
банке. која престане са радом у смислу члана 84. ст.5. Закона, без решења Нар- 
одне банке Југославије.

У смислу члана 59. став 2. Закона о упису у судски регисгар, регистарски суд 
може по службеној дужности покренути поступак за брисање неоснованог уписа 
у року од две године од дана уписа. У смислу члана 60. наведеног закона. 
предвиђени су услови брисања неоснованог уписа. Став 1. тач. 1. и 2. не могу се 
применити у овом случају, док се о тачки 3. која говори о брисању уколико доц- 
није упис постане недопуштен могло би се дискутовати, међутим, све банке су 
регистроване давно пре две године, те је немогуће да сам регистарски суд извршн 
брисање због неоснованог или недопуштеног уписа.

Према томе, одговор на питање мора се потражити у поступку стечаја 
односно ликвидације над банком.

У смислу члана 7. Закона о санацији, стечају и ликвидацији банака, ликви- 
дација се спроводи над банком чији су оснивачи донели одлуку о престанку рада 
банке, те Народна банка не може предложити ликвидацију уколико не постоји 
таква одлука оснивача.

Према томе, мишљења смо да би се над таквом банком могао само провести 
стечај на основу одузимања дозволе за рад банке у смислу члана 30. Закона о 
Народној банци Југославије. Наиме, Народна банка Југославије може одузети 
дозволу оној банци, која не послује у складу са савезннм законом. Ако се заузме 
став да у усаглашавању треба изменити и оснивачки уговор, а банка га не измени, 
онда Народна банка Југославије може одузети дозволу по горњем основу, иако је 
банка усагласила и организацију и пословну политику, као и своја акта: статут и 
акта пословне политике и по том основу Народна банка Југославије може 
спровести претходни поступак и предложити стечај.



Мр Владимир Поповић 
саветнику "Синд-банци"

УПОРЕДНА АНАЛИЗА 3 АКОНА О ПРЕДУЗЕТШМА 
И ЗАКОНА О БАНКАМА И ДРУГИМ 

ФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, СА 
СТАНОВИШТА ОСНИВАЊА И ОРГАНИЗОВАЊА

I

Закон о банкама и другим финансијским организацијамаЧ који је ступио на 
снагу пре скоро две године, временски се ипак подудара са новим Законом о 
предузећима. Наиме, ЗОБ тек од 5. јула 1995. године почиње у потпуности да се 
примењује^), а паралелно са тим очекује се и ступање на снагу новог ЗОП-а. Тим 
је значајнија упоредна анализа ова два акта, јер пракса у њиховој примени још 
није изграђена.

ЗОБ прокламује врло широку регулативу, бар пгго се тиче предмета рег- 
улисања, када као тај предмет одређује оснивање, организацију, пословање и начин 
управљања^ С друге стране, он, у тако широкој области, регулише рад банака и 
других финансијских организација, које су по си зјој правно-економској суштини 
предузећа.^) Дакле, апсграхујући тренутно о којим се организцијама ради, читав спе- 1 2 3 4

1. Службени лист СРЈ бр. 32/93 (даље: ЗОБ).
2. Члан 84. ЗОБ.
3. Члан 1. ЗОБ.
4. Члан 1. Предлога Закона о предузећима (даље: ЗОП), који је Савезна влада утврдила 16.11 

1995. (материјал Савезне владе од 9.III 1995.



ктар гтитања у оквиру наведене области предмет су регулисања и једног и другог 
закона. Јасно је притом да је ЗОБ, који се концентрише на банке и друге финан- 
сијске организације, 1ех specialis у односу на ЗОП као 1ех generalis Међутим, остаје 
да се испита конкретно по појединим питањима колико се дубоко и детаљно ЗОБ 
упустио у регулисање односних питања, а колико је просгора оставио ЗОП-у и, 
наравно, какве су и колике разлике у регулативи.

У оквиру група питања обухваћених регулативом ЗОБ-а, специфично је 
пословање банака и других финансијских организација. Тако се само оне могу 
бавити депозитним, кредитним и другим банкарским пословима5 6 7 8-*, оне су дужне 
да обим свог пословања усклађују тако да одржавају прописане односе, као игго 
је однос између капитала и укупног износа активе и ванбилансних ставки^, оне 
су дужне да осигуравају депозите грађана^ и само банке и друге финансијске 
организације дужне су да достављају Народној банци Југославије и Савезном 
министарству за финансије извештај о ревизији годишњег обрачуна за претходну 
годину.9 10) Ова и друга сродна гаггања пословања банака и других финансијских 
организација регулисана су искључиво ЗОБ-ом и банкарским подзаконским 
актима /подразуме вајући и акте који се односе на друге финансијске организа- 
ције/, те овде нема подлоге за упоредну анализу са ЗОП-ом.

Насупрот томе су групе питања - оснивања, организације и начина 
управљања, из оквира регулативе ЗОБ-а, која су детаљно регулисана и ЗОП-ом 
за предузећа и која се, стога, управо постављају као подлога за упоредну анализу 
ова два акта. Притом, наведене групе питања се по својој суштини могу свести на 
оснивање и организовање, које у себи обухвата и организацију и начин 
управљања.

II

Иако организациони облик у коме се могу основати банке и друге финан- 
сијске организације спада у групу питања обухваћених организовањем, од њега 
битно зависи регулисање питања обухваћених оснивањем, те је неопходно одмах 
посгавити питање организационог облика.

Све финансијске организације, дакле банке, Поштанска штедионица, иггеди- 
онице и штедно-кредитне организације, изузев штедно-кредитних задруга, могу 
се основати само као акционарска друштва^, што је разумљиво ако се има у 
виду финансијски значај, наглашеност капитала и неопходносг покретљивости

5. То ЗО Б и изричито предвиђау члану 4.
6. Члан 21., 59., 62., 67,71, и 75. ЗОБ.
7. Члан 26. и 59. ЗОБ.
8. Члан 31. и 59. ЗОБ.
9. Члан 77. ЗОБ.
10. Члан 2. ЗОБ.



капитала код ових организацпја. Отвореност питања организационог облика 
штедно-кредитних задруга, које су изузетак, осгаје као проблем, без обзира на 
одредбе из још увек важећег Закона о предузећима, у коме су предвиђене 
задруге-^ а посебно што у новом ЗОП-у, према његовом Предлогу, нису 
предвнђене задруге. На пггеднокредитне задруге моћи ће, ако ЗОБ-ом није 
друкчије одређено, да се примењују само оне одредбе ЗОП-а које важе 
заједнички за све облике предузећа, односно одредбе неког специјалног закона 
за задруге.

Оснивачи банака могу бити, као и код акционарских друштава уопште, 
домаћа и страна, правна и физичка лица.^ То, међутим, већ није случај код 
других финансијских организација, било да се оснивачи своде само на предузећа 
ПТТ саобраћаја, односно савезну државу, републике чланице и правна лица чија 
је делатност од значаја за функционисање ПТТ система, што је карактеристично
за Поштанску штедионицу.^- И код других финансијских организација присутна 
су ограничења у погледу оснивача, било да то могу бити само домаћа лица, код
иггедионица^, било само одређена правна лица, код штедно-кредитни организа- 
ци ја^. било само задруге и њихови чланови, код штедно-кредитних задруга^. 
Ове специфичности условљене су, свакако, самом природом и финансијских 
организација, која је специфична.

Међутим, код броја оснивача управо су код банака пооштрени услови. Тако, 
док штедионицу, штедно-кредитну организацију и штедно-кредитну задругу
може оснивати и само једно лице^, оснивачи банке морају бити најмање два
лица.^  Свакако се тиме хтео назначити највећи значај банке као финансијске 
организције, за коју је везан и највиши минимални цензус оснивачког капитала и 
која стога не може бити једноперсонално друпггво. Отуда су довољна два 
оснивача, за разлику од ранијег Закона о банкама и другим финансијским орга-
низацијама. за чије оснивање је било неопходно најмање десет оснивача.^' Ипак, 
остаје питање, апстрахујући правно-техничке модалитете типа одлуке или уго- 
вора о оснивању, суштинске разлике правног режима и оправданости захтева да 
банка не буде једноперсонално друштво. Притом се може пре свега, говорити о 
смањењу ризика за евентуалне лоше пословне потезе и доспеће банке у стање 11 12 13 14 15 16 17 18 19

11. Члан 143. З&кона о предузећима ("Сл.лист СФРЈ 77/88, 40/89, 46/89 и 61/90),
12. Члан 5. ЗО Б и члан 8. и 187. ЗОП.
13. Члан 61. ЗОБ.
14. Члан 65. ЗОБ.
15. Члан 69.30Б.
16. Члан 73. ЗОБ.
17. Члан 188. ЗОП и 73. ЗОБ.
18. Члан 5. ЗОБ.
19. Члан 12. Закона о банкама и другим финансијским организацијама ("Службени лист 

СФРЈ бр. 10/89, 40/89, 87/89,18/90,72/90 и 79/90.).



неликвидности и инсолвентности, односно мањој вероватноћи да до тога дође 
ако је број оснивача већи. У том смислу чини се да је ранији Закон о банкама био 
доследнији. Али, зато, нови ЗОБ уводи такве контролно-надзорне инструменте 
од стране Народне банке Југославије, као што је давање одобрења од стране НБЈ 
на сваки пренос управљачких акција после кога стицалац има више од 15% 
учешћа у оснивачком капиталу банке, или неопходност обавештавања НБЈ о 
сваком преносу акција после кога стицалац има више од 10% учешћа у 
оснивачком капиталу банке^. којима се онемогућује концентрација оснивачког 
капитала и управљачке власти у рукама малог броја оснивача чији бонитет је 
сумњив.

Међутим, када се говори о оснивачима, онда није само због управљачке 
функције битно ко су они и колико их има, већ се, управо према Предлогу новог 
ЗОП-а, уводи квалитативна новина у одговорносги оснивача за обавезе 
предузећа. Наиме, генерално је начело да акционарско друштво и друштво са 
ограниченом одговорношћу, као друштва капитала, односнода банке и друге 
финансијске организације, одговарају за своје обавезе својом имовином, а не и 
имовином оснивачаУ^ И док ЗОБ не прелази тај праг правне личности, ЗОП у 
многоме примењује институт "пробијања правне личности" уносећи битно 
проширење одговорности и на имовину оснивача и то у случајевима злоупотребе 
предузећа ради постизања забрањеног циља или ради оштећења поверилаца, у 
случају идентификације имовине предузећа са личном имовином, као и у случају 
смањења имовине предузећа иако оно неће бити у стању да измири своје обавезе 
према трећим лицима.^ Такође је карактеристична одредба Предлога новог 
ЗОП-а да су оснивачи који улажу неновчана средства појединачно одговорни и 
предузећу и трећим лицима ако је вредност тих средстава мања од вредности која
је означена у оснивачком акту .^  У складу са природом ЗОП-а, који је 1ех genera- 
lis, оснивачи банака и других финансијских организација не могу бити 
поштеђени ове одговорности, посебно они, као власници финансијског капитала. 
Наравно, ако је њихова лична имовина мала или ако је њихов брнитет сумњив, 
то знатно умањује могућност одговарања за обавезе финансијске организације 
чији су оснивачи. Стога је сложена процедура и документација коју је неопходно 
приложити приликом оснивања финансијске организације^, у функцији 
спречавања и наведене ситуације.

Наравно, независно од имовине оснивача и пре ње, фигурира имовина саме 
банке и друге финансијске организације, којом она одговара за своје обавезе. У 
овом погледу, пак, ЗОБ је доминантан, чинећи знатна одступања од генералних 20 21 22 23 24

20. Члан 12. и 29.30Б.
21. Члан 53. ЗО П  и 11. и 59. ЗОБ.
22. Члан 54. ЗОП.
23. Члан 14. ЗОП.
24. Члан 8. и 9. ЗО Б и т. 2-24. Одлуке гувернера НБЈ 110/Сл.л.СРЈ 44/94.



правила, предвиђених ЗОП-ом. Наиме, иако се Предлогом новог ЗОП-а 
изузетно пооштравају услови не само за оснивање већ и уопште рад предузећа у 
погледу висине основног капитала, при чему се за акционарско друштво тражи 
да новчани део основног капитала друштва које се симултано оснива не може 
битн мањи од 10.000 САД долара у динарској противвредности, односно 20.000 
САД долара у динарској противвредности за друштво које се сукцесивно оснива, 
а да новчани оснивачки део основног капитала друштва с ограниченом одго- 
ворношћу не може бити мањи од 5.000 САД долара у динарској противвред- 
ности^, услови предвиђени ЗОБ-ом неупоредиво су драстичнији. Минимални 
новчани оснивачки капитал финансијских организација, неопходан за оснивање 
и рад, креће се од 50.000 немачких марака у динарској противвредности за 
штедно-кредитне задруге, до чак 1.500.000 немачких марака у динарској против- 
вредности за банке.^* Јасно је да је и у овом погледу и то првенствено у овом 
погледу наглашен значај финансијских организација и разумљиво је да је 
наглашен. Међутим, тако велике разлике у цензусу, а предвиђају се још много 
оштрији услови за банке и друге финансијске организације у том погледу, 
неоправдане су из два разлога: и једни и други, финансијске организације као и 
осгала предузећа су потенцијални дужници, па је нелогично да остала предузећа 
буду толико "повлашћена" у условима за минимални основни капитал; друго, 
превисок цензус може бити врло дестимулативан за оснивање и, уопште, посто- 
јање многих финансијских организација, које су, у принципу, потребне, а над 
чијим радом и пословањем постоје изграђени други начини надзора и контроле.

Тај надзор и контрола, као што је већ наведено кроз неке примере, кон- 
тинуиран је и није карактеристичан само за поступак оснивања. Међутим, оснив- 
ање је значајно управо у оквиру упоредне анализе ЗОБ-а и ЗОП-а, јер је оно 
предмет и једног и другог закона. Овде, међутим, ЗОБ такође не допушта 
дилему, регулишући поступак оснивања банака и других финансијских организа- 
ција у основи другачије него што је то случај код других предузећа, самим тим 
што прописује неопходност издвајања дозволе за рад од стране Народне банке 
Југославије. Притом НБЈ оцењује испуњавање прописаних услова, како од 
стране самог будућег субјекта, тако и његових оснивача.^ Дакле. правно, не 
улазећи поново у већ наведене разлоге надзора и контроле, ради се само о једној 
"степеници" више, коју ЗОБ надограђује без мешања са регулативом ЗОП-а. 25 26 27

25. Члан 190. и 336. ЗОП.
26. Чланои 18., 60., 64., 68. и 72. ЗОБ.
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III

Регулишући организовање банака и других финансијских организација, ЗОБ 
настоји да што потпуније регулише надлежност и састав органа ових правних 
субјеката. Притом. одредбе које се односе на банке, примењују се и на друге фин-
ансијске организације.28) С друге сгране, ЗОП врло детаљно регулише ову 
материју, укључујући и начин рада органа предузећа. Тако долази до пуног 
изражаја конкурентносг наведена два закона по низу питања из ове материје, од 
којих ћемо споменути најзначајнија. А, с обзиром да ЗОБ регулнше финансијске 
организације као акционарска друштва, у том правцу кретаће се и ова упоредна 
анализа.

Што се тиче самих органа, док ЗОП предвиђа само као могућност да органи
буду и управни одбор и надзорни одбор2̂ . ЗОБ изричито предвиђа да су органи 
банке (односно друге финансијске организације); скупиггина, управни одбор, 
надзорни одбор и директор.^

У надлежности скупштине у принципу су, према одредбама оба закона, иста 
питања, као што су: доношење статута, аката пословне политике, усвајање 
годишњег обрачуна, распоређивање остварене добити и повећање оснивачког 
капитала. Специфичне су, међутим, одредбе ЗОП-а да скупштина одлучује о зас- 
тупању друштва у судским поступцима против чланова управе, дакле, управног 
одбора и директора, односно одредба ЗОБ-а да скупштина одлучује о именовању 
и разрешењу директора. Наведена надлежност из ЗОП-а може се статутом став- 
ити у надлежност и банци, односно другој финансијској организацији, али имен- 
овање директора, које је по ЗОП-у у надлежности управног одбора, у ЗОБ-у је, 
сходно значају и финансијских организација уопште и функцији овог органа у 
таквим организацијама, стављено у надлежност вишем органу. 31)

Право управљања акционара директно се остварује управо преко права
одлучивања у скупиггини, сразмерно вредности управљачких акнија.^ Притом 
је у погледу састава скупштине ЗОП преузео решење које је пре њега установио 
ЗОБ, а то је могућност да се статутом утврди цензус - минималан број односно 
вредност акција као услов за учешће у скупштинн, с тим што је ЗОП отишао 
корак даље и предвидео да се статутом утврди и највећи број гласова акционара.
без обзира на номиналну вредност акцијаД^ Дакле, разрађује се и уноси корек- 
тивни елемент, како минимални тако и максимални лимит у основно правило

28. Члан 59.30Б.
29. Члан 248.
30. Члан 41. ЗОБ.
31. Члан 45. ЗО Б и 61., 248. и 58. ЗОП.
32. Члан 40. ЗО Б и 221. ЗОП.
33. Члан 42. ЗО Б и 221. ЗОП.



акцнонарства, па и организације финансијских организација, да утицај акционара 
зависи од њиховог капитала у друштву, односно финансијској организацији.

Док у погледу надлежности управног одбора, као органа управљања, у прин- 
ципу, изузев код именовања и разрешења директора. нема разлика у регулативи
ЗОБ-а и ЗО П -а^ , ЗОБ-ом су пооштрени услови у погледу састава овог органа, 
који код финансијских организација може да се састоји само од представника 
оснивача (акционара), док чланови управног одбора других предузећа могу бити 
и из реда запослених, као и лица изван предузећа.^ Слична је ситуација и у 
погледу састава надзорног одбора, који се код финансијских организација може 
састојати, поред представника осннвача, само још од банкарских стручњака.^ 
Међутим, када се ради о надлежности овог органа, ЗОБ је децидан у правцу 
много активније улоге него што је, иначе, по ЗОП-у, треба да има. Јер, ако оцени 
да финансијска организација послује незаконито, надзорни одбор је дужан да, 
између осталог, закаже ванредну седницу скупштине и обавестиНародну банку 
Југославије о утврђеним неправилностима.^ Најзад. надлежност директора 
такође се у принципу не разликује за финансијске организације и остала 
предузећа^, али и овде је ЗОБ оштрији и то у погледу услова за именовање овог 
органа, независно од услова предвиђених статутом, што се чак још више 
наглашава подзаконским актом .^

Специфичности ЗОБ-а у погледу надлежности и састава органа, имају на 
другој страни, у ЗОП-у противтежу у низу одредаба које детаљно регулишу 
начин рада органа, а које су применљиве, по начелу општег закона који није 
дерогиран специјалним законом, свакако и на финансијске организације. При- 
том посебан значај имају одредбе ЗОП-а којима је први пут предвиђена одговор- 
ност чланова органа предузећа за причињену штету која је причињена 
доношењем одлуке односно у вршењу овлашћења.^ Ове одредбе својим 
значајем и применом превазилазе домен самих банака и других финансијских 
организација.

IV

У свом настојању да широко обухвати регулативу банака и других финан- 
сијских организација, ЗОБ се бави најбитнијим питањима, као што су - ко су сами 
оснивачи, колики мора бити оснивачки капитал за оснивање и рад финансијских

34. Члан 45. ЗО Б и 62. ЗОП.
35. Члан 44. ЗО Б и 261. ЗОП.
36. Члан 46. ЗО Б и 274. ЗОП.
37. Члан 47. и 48. ЗО Б и 64. ЗОП.
38. Члан 50. ЗО Б и 63. ЗОП
39. Члан 49. ЗО Б и т. 27. Одлуке гувернера НБЈ 110/Сл.лист СРЈ 44/94.
40. Члан 72. -87., 248-280. и 446. 3 ОП.



организација као посебно значајних привредних субјеката, колико је због тог 
значаја специфичан и поступак оснивања ових организација, у ком облику се 
оснивају ове организације, какав је састав органа ових организација. Али, ЗОБ 
не улази дубоко у регулативу, препуштајући ЗОП-у, који је 1ех generalis, да 
детаљно регулише питања која нису специфична само за финансијске организа- 
ције, као што су начин рада органа и одговорност њихових чланова. На овај 
начин оба закона заједнички регулишу оснивање и организовање наведених 
организација.



Порески систем





Мирко Кулић,
директор Републичкеуправе јавних прихода

ПОРЕСКОПРАВНА ПРАКСА РЕПУБЛИЧКЕ 
УПРАВЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА И СИВА ЕКОНОМИЈА

1. ОПШТИ ОСВРТ НА СИВУ ЕКОНОМИЈУ

Сива економија предсгавља скуп нелегалних привредних активности које су 
управљене ка стицању економске користи за себе, а на иггету других појединаца, 
привредних субјеката или државе. Ова појава присутна је у већем или мањем 
обиму у свим државама, али је карактеристична за земље са недовољно раз- 
вијеном привредом, као и земље са нарушеним економским и политичким одно- 
сима. Због свеукупних односа у којима се наша земља нашла последњих година, 
код нас је сива економија веома изражена. Тешко је поуздано рећи колики је 
обим сиве економије. Процењује се да њено учешће у укупној нашој економској 
активносги износи око 30%.

Многобројни су фактори који подстичу сиву економију. У Програму мера 
Владе Републике Србије за сузбијање сиве економије наведени су следећи 
основни фактори:

- незапосленост и низак ниво животног стандарда;
- неприлагођеносг пореског система;
- неповерење грађана у банкарски систем;
- тешкоће у одржавању конвертибилности динара и стална бојазан од 

инфлације;
- неефикасност државних органа;
- неконзисгентносг и нестабилност законодавне регулативе;



- неразвијена свест о обавези плаћања државних обавеза.
Сиву економију подстичу још и сувишно админисгрирање. сложеност 

обрачунског система, разна админисгративна ограничења у платном промету и 
сл. У нашој земљи основни узрок сиве економије лежи у нарушеној равнотежи 
понуде и потражње, како са становишта обима, тако и са аспекта структуре и 
квалитета робе.

Узроци сиве економије могу се поделити на економске и психолошке фак- 
торе и факторе опортунитета. У економске факторе спадају финансијски проб- 
леми, високе пореске обавезе, вероватноћа детекције (нада да утаја пореза неће 
бити откривена), строгост санкција (нада да санкције неће бити оштре), очеки- 
вани профит (висок профнт због високог ризика) и др. Међу психолошке фак- 
торе спадају неслагање са циљевима и средствима економске политике, као и 
став према ризику. Као најважнији фактор опортунитета појављује се радно 
искуство и образовање значајно за налажење посла и његово успешно обавл>ање 
изван законске регулативе.

Узроци сиве економије разликују се на оне који су присутни трајно или у 
дужем временском периоду, као и оне који су се појавили у периоду транзиције 
(секундарни фактори), а који су значајно допринели порасгу сиве економије у 
периоду који обухвата последње 3-4 године. Од секундарних фактора нарочито 
су значајни: сецесија бивших југословенских република, рат у окружењу и ратне 
миграције, економска блокада и хиперинфлација.

Сива економија се појављује у свим областима привредне и непривредне 
активности. Најизраженија је у областима: промета роба и услуга, платног 
промета, кредитно-монетарног система, банкарског пословања, тржишта рада, 
грађевинарства, стамбено-комуналној делатности и области промета непокрет- 
ности.

У области промета роба и услуга најзначајнији облици сиве економије су: 
нелегални увоз и извоз, ставл>ање у промет робе која није прописно евиденти- 
рана, продаја робе без доказа о пореклу и плаћеним дажбинама, формирање 
двојних цена, неуредно вођење пословних књига, промет робе преко 
синдикалних организација на недозвољен начин, бесплатно коришћење услуга и 
сл.

У области платног промета најчешћн појавни облици сиве економије су: 
стварање нелегалног тржишта новца ван пословних рачуна, измиривање обавеза 
путем компензације, асигнације и цесије супротно прописима. исплата зарада 
запосленима из дневног пазара, одбијање пријема чекова, неконтролисани 
платни промет са Републиком Српском и Републиком Српском Крајином и сл.

Најчешћи облици сиве економије у области кредитно-монетарног система и 
банкарског пословања су: нерегистровано уношење и изношење девиза из инос- 
транства и у иностранство, "штицовање" девиза, давање кредита уз скривену 
цену или са зарачунатим банкарским трошковима или ван банкарског система, 
ненаменско трошење кредита и сл.



Најзначајнији облиди сиве економије у области тржишта рада и радних 
односа су: запошљавање радника на црно и бесправан рад.

У области грађевинарства, стамбено-комуналне делатности и промета неп- 
окретности облици сиве економије су: бесправна градња, раасполагање 
заједничким просторијама супротно прописима, шпекулативни откуп 
друпггвених станова и шпекулативна приватизација друштвених и државних 
предузећа, шпекулације код промета непокретности и сл.

Са аспекта државе најзначајнији су они облици сиве економије који 
нарушавају њену фискалну политику, а то је у првом реду пореска евазија.

2. ПОРЕСКА ЕВАЗИЈА КАО НАЈЗНАЧАЈНИЈИ  
ОБЛИК СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ

Реч "евазија" потиче од латинске речи evaddere што значи бежање, односно 
избегавање. У пореском праву познате су две врсте евазије: законска (дозво- 
љена, легална) и незаконита (нелегална, недозвољена).

Законска евазија постоји када се користе законом прописани порески под- 
стицаји, у виду ослобођења и олакшица, као и када се користе празнине у 
пореским законима, због непрецизности и недоречености. Наш законодавац пос- 
ледњих година врло често је мењао пореске прописе, на шта је био принуђен 
дејством високе инфлације, која је створила нестабилне услове пословања. Код 
овако честог мењања прописа неминовно су стваране нејасноће и 
недоречености, што је доприносило настојању пореске евазије.

Код незаконите евазије порески обвезник поступа супротно законским 
одредбама. Јавља се у облику пореске дефраудације (пореске утаје) и у облику 
контрабанде (кријумчарења). Дефраудација је карактеристична за непосредне 
порезе, када обвезник у званичним пословним књигама лажно приказује приходе 
и расходе. Да би обвезник имао реалан увид у своје пословање, он води тајне 
пословне књиге. Код контрабанде (кријумчарења) избегава се плаћање пореза 
на промет, акциза и царина. Велики је број лица која се баве уношењем робе 
страног порекла и при томе избегавају мере царинског надзора. Најчешће се 
кријумчари роба на коју се плаћају високе дажбине (дуванске прерађевине. кафа, 
деривати нафте, златни накит и др.).

Због затворености нашег тржишта увођењем санкција, присутна је 
несташица наведене робе, што ствара погодне услове за њихово кријумчарење. 
Посебан проблем представља организовање група за вршење кријумчарења или 
организовање мреже препродаваца или посредника за растурање нецарињене 
робе.

Порески обвезници у свим системима традиционално имају негативан став 
према обавези плаћања пореза и других дажбина. Овакав њихов став може се 
тумачити самом природом пореза. Према француском теоретичару Г. Жезу 
(Gaston Jeze) порез представља "давање у новцу, који држава убира од појединаца



на основу своје власти, без директне противнакнаде, а у циљу да покрије јавне
терете".^ Из наведеног произилази да држава нема обавезу да пореском 
обвезнику врши неку директну противнакнаду и да пореска давања имају 
бесповратни карактер. Плаћени порез за пореског обвезника се јавља као 
издатак који увећава трошкове његовог пословања.

Значајан утицај на појаву пореске евазије имају порески морал пореских 
обвезника, њихов однос према обавезама према држави и традиција. Код нас, 
нису ретки случајеви да се успешним привредником сматра онај који успе да 
избегне обавезе према држави, за разлику од земаља развијене привреде, где се 
успешност цени и по томе колико је неко платио пореза.

Спречавање избегавања плаћања пореза постиже се појачаном контролом и 
одговарајућом казненом политиком. Постоји мишљење да појачана контрола 
стоји у супротности са принципом да порески орган не узнемирава пореске 
обвезнике. Против тога приговора износи се став "да се часни људи не треба да 
боје жандарма".^

У многим земљама (Италија, Грчка, Мађарска. Мексико и др.) постоји 
обавеза да порески обвезници сав приход од продатих производа и извршених 
услуга евидентирају преко тзв. фискалних регистар каса. Ради се о касама које за 
разлику од "обичних" имају електронски део који "памти" све унете податке за 
дужи временски период. Порески обвезник не може да утиче на електронски 
уређај. До њега могу "доћи" самоовлашћена лица. Ове касе значајно доприносе 
сузбијању пореске евазије и олакшавају поступак пореским органима да 
реалније утврђују пореске обавезе.

3. ЗАДАЦ И  РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА НА 
ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ

А. Надлежност Републичке управе јавних прихода
Републичка управа јавних прихода, као посебна републичка организација, 

врши законом утврђене послове контроле, утврђивања и наплате јавних при- 
хода, чијим обављањем обезбеђује спровођење закона и на закону заснованих 
одлука у односу на извршавање обавеза по основу пореза, доприноса, такса и 
других законом предвиђених дажбина. У обављању наведених послова могу се 
примењивати мере принуде, под условима предвиђеним у закону.

Грађани и њихове организације, предузећа, установе и друге организације, 
државни и други органи, дужни су да на захтев Републичке управе досгаве 
податке, односно ставе на располагање документа од значаја за остваривање јав- 
них прихода. 1 2

1. Цитирано према А.Перићу, Финансијска теорија и пракса, Београд, 1971., стр. 176.
2. А.Перић, цит.дело, с. 209.



Државни органи и организације дужни су да по службеној дужности одмах, а 
најдоцније у року од осам дана од дана прибављања, односно сазнања, доставе 
Републичкој управи јавних прихода исправе и податке из којих би могли да 
произађу елементи, односно обележја кривичних дела или прекршаја из области 
јавних прихода.

За обављање послова контроле у Републичкој управи јавних прихода обра- 
зована је као посебна организациона јединица финансијска полиција, која делује 
самостално и која у складу са законом има посебна овлашћења.

Финансијска полиција у остваривању послова контроле врши откривање 
кривичних дела, прекршаја и других незаконитих радњи у области јавних при- 
хода, спроводи прописане поступке и изриче мере за које је овлашћена законом.

Финансијска полиција надлежна је за контролу правилности обрачуна и 
уплате пореза, доприноса и других јавних прихода. Међутим, у јавности се сматра 
да финансијска полиција има далеко ширу надлежност, па јој се неоправдано 
упућују критике због стања у другим обалстима. Ово је последица недовољног 
познавања надлежности финансијске полиције па се из њеног назива ("финан- 
сијска") извлачи погрешан закључак да је она надлежна за контролу примене 
прописа који регулишу целокупно финансијско пословање и располагање фин- 
ансијско-материјалним средствима. Тако се њена надлежност меша са 
надлежношћу Министарства унутрашњих послова (у вези са сузбијањем 
привредног криминалитета), тржишном инспекцијом (у вези са недозвољеном 
трговином и контролом цена), инспекцијом рада (у вези са непријављивањем 
радника), девизном инспекцијом (у вези са девизним пословањем), царином (у 
вези са илегалним уношењем робе страног порекла) и сл. Једном речју, од фин- 
ансијске полиције се неоправдано очекује да спречава скоро све облике сиве 
економије, док је она овлашћена да сузбија само пореску евазију, као део сиве 
економије.

Када је у питању откривање кривичних дела која спадају у привредни крими- 
налитет финансијска полиција је позвана само на сузбијање пореске утаје, док 
друга кривична дела против привреде као и против службене дужности не 
спадају у надлежност финансијске полиције, иако се од ње очекује да спречава 
разне облике злоупотреба, у првом реду на штету друштвене имовине.

Тешко је јасно разграничити надлежности финансијске полиције и тржишне 
инспекције у вези послова контроле недозвољене трговине (шверца на улицама, 
трговима, пијацама, "бувљацима" и сл.). У сваком случају, један од основних 
послова тржишне инспекције је сузбијање недозвољене трговине, тако да ови 
послови у првом реду спадају у надлежносг те инспекције. Међутим, сузбијање 
недозвољене трговине мора бити предмет рада и финансијске полиције због тога 
што се на тај начин роба продаје без пореза на промет и што грађани на приходе 
осгварене тим пословима не плаћају порез на доходак. Иста је ситуација и са 
непријављеним радницима. Сузбијање ове појаве у надлежносги је инспекције



рада, али је и финансијска полиција позвана да контролише приходе остварене 
на овај начин као и плаћање обавеза на те приходе.

Непоштовање прописа о ценама и девизном пословању (двојне цене, 
штицунг и сл.), није у надлежности финансијске полиције, већ тржишне и 
девизне инспекције. Исто тако, уношење робе страног порекла на недозвољен 
начин у надлежности је царинских органа, а не финансијске полиције.

Као што се види, финансијска полиција овлашћена је само за контролу у 
области јавних прихода, при чему у остваривању ових послова врши откривање 
кривичних дела,прекршаја и других незаконитих радњи у овој области. спроводи 
прописане поступке и изриче мере за које је законом овлашћена.

Финансијска полиција је дужна да сарађује са другим органима, па када 
утврди да постоји основана сумња да је учињено кривично дело, привредни прес- 
туп или прекршај за који је надлежан други орган, без одлагања је обавезна да о 
томе поднесе захтев, односно одговарајућу пријаву надлежном државном органу.

Свако физичко и правно лице дужно је да инспектору омогући вршење инс- 
пекцијског надзора, да му без одлагања стави на увид и располагање све доказе и 
да да изјаву о чињеницама које су од значаја за утврђивање јавних прихода.

У смислу Закона о контроли, утврђивању и наплати јавних прихода финан- 
сијска полиција надлежна је да врши контролу:

1. остваривања и исказивања у књиговодству, односно пореској пријави 
промета робе и услуга, прихода, добити, плата запослених и других елемената од 
утицаја на утврђивање јавних прихода;

2. пријављивања имовине, имовинских права и непокретносги подложних 
опорезивању;

3. тачности исказаних података о праву на пореске олакшице и ослобођења;
4. законитости и правилносги утврђивања и благовремености плаћања јав- 

них прихода по одбитку;
5. утврђивања основице, обрачунавања и плаћања пореза на промет;
6. правилности примене закона у погледу начина плаћања робе и услуга и 

достављања о томе одређених података надлежним органима;
7. плаћања такса и примена таксене тарифе;
8. крајње употребе средстава формираних по основу пореских олакшица и 

ослобођења;
9. спровођења мера наложених од стране суда и других надлежних органа;
10. спровођења мера принуде наплате јавних прихода;
11. обрачуна камате за неблаговремено плаћање јавних прихода;
12. стања исказаних обавеза по основу јавних прихода у књиговодству;
13. стања пореских рачуна (задужења, наплате) и усмеравања средстава;
14. пореског биланса.



Б. Резултати рада Републичке управе јавних прихода на откривању и сузби-
јању пореске евазије

Републичка управа јавних прихода даје велики допринос откривању главних 
појавних облика сиве економије и њиховом сузбијању. Резултати на овом пољу 
нарочито су евидентни после доношења Програма за реконструкцију монетар- 
ног система и стратегију економског опоравка Југославије и касније Програма за 
сузбијање сиве економије. Управо је Републичка управа јавних приходаједан од 
главних носилаца мера из Програма за сузбијање сиве економије.

Радом Републичке управе јавних прихода уочени су следећи карактер- 
истични појавни облици избегавања плаћања јавних прихода:

- неевидентирање производње и готових производа у пословним књигама и 
другим евиденцијама и продаја тих производа без обрачуна и плаћања акцизе и 
пореза на промет;

- фактурисање по нижим продајним ценама како би се рразлика 
наплаћивала у готову без евидентирања. за страна и домаћа средства плаћања;

- давање лажних изјава у циљу ослобађања од плаћања пореза на промет и 
акције;

- лажно испостављање фактура и друге документације о продаји робе на 
велико (где нема пореза на промет производа), иако се предметна роба продаје 
на мало од стране истог пореског обвезника;

- стављање робе у промет без пратеће документације (рачуна, отпремнице) 
због чега се не може утврдити порекло робе, па се на тај начин избегава плаћање 
јавних прихода, што упућује на чињеницу да се плаћање робе врши готовинским 
путем;

- непословање преко жиро рачуна и неуплаћивање дневног пазара. Разлозн 
оваквом поступању објашњавају се намером тих субјеката да од пореских органа 
прикрију део свог прихода. Овоме доприноси недовољно развијено тржшпте 
хартија од вредности, као и постојање недовољно практичних решења око 
подизања готовог новца. Ова појава омогућава да послодавци део зараде пријав- 
љеним радницима исплаћују без обрачунавања и уплате јавних прихода. У тим 
случајевима послодавци са жиро рачуна подижу само онај део зараде који одго- 
вара прописаном најнижем износу зараде, чиме се само на те најниже основице 
обрачунавају порези и доприноси;

- исплата личних примања у натуралном облику радницима без обрачуна 
пореза и доприноса, као и исплата личних примања на терет репрезентације;

- исплата накнада (топли оброк, регрес за годишњи одмор) изнад дозво- 
љеног износа без обрачуна пореза и доприноса и давање кредита запосленима, 
који се касније отписује;

- подизање готовог новца за исплату теренских додатака раднпцима, као и за 
исплату накнада за коришћење сопствених аутомобила у службене сврхе, а да се 
притом сачињавају двоструке документације, једна за подизање овог новца, а



друга на основу које се та средства исплаћују радницима као зарада без обрачуна 
припадајућих обавеза;

- запошљавање радника "на црно". На зараде овако запослених радника не 
уплаћују се прописане обавезе, чиме се буцету и фондовима ускраћују значајна 
средства. Постоји мишљења да се главни узрок овој појави налази у чињеници да 
су зараде високо порески оптерећене, па је у току прошле године ово 
оптерећење значајно смањено, пошто је законодавац очекивао да ће се број при- 
јављених радника осетно повећати. Међутим, код овог снижења стопа пореза и 
доприноса, очекивани позитивни ефекти су у потпуности изостали;

- стављање у промет робе страног порекла која је унета преко нелегалних 
граничних прелаза и на коју нису плаћене дажбине;

- извоз робе домаћих произвођача (цигарете) и истовремени увоз те робе 
разним трговинским трансакцијама (нпр. компензациони послови и сл.) као и 
њено дистрибуирање илегалним каналима испод царинског надзора на "црно 
тржиште";

- промет робе под царинским надзором, на консигнационим и посебним цар- 
инским складиштима као и у транспорту;

- избегавање плаћања пореза на капиталну добит. Законске одредбе које 
регулишу овај порез, као новији порески облик у нашем пореском систему, иза- 
зивају одређене дилеме у примени. Поред тога, није на најбољи начин 
обезбеђена наплата овог пореза, па га обвезници избегавају, што постижу 
одласком у иностранство на дуже време, склапањем фиктивних уговора о 
куповини станова ради решавања стамбеног питања средствима добијеним 
продајом станова и сл.;

- избегавање плаћања пореза на промет за одећу. Наиме, прописано је да се 
не плаћа порез на промет на дечију одећу до закључно са бројем 14. Да би избе- 
гли овај порез, произвођачи ознаку са бројем 14 стављају и на ону одећу која по 
величини одговара одраслима. Овде се користи непрецизност у одређивању 
обавезе произвођачима за нумерисање текстилних производа, јер се у те сврхе 
користе стандарди.

Радећи на сузбијању пореске евазије финансијска полиција је у 1994. години 
извршила 122355 контрола, док је у првом кварталу 1995. године извршила 
23.582 контроле, при чему је у 1994. години остварила финансијски ефекат од око 
250 милиона динара, док тај ефекат за први квартал 1995. године износи око 214 
милиона динара. У току прошле године донето је 43.143 решења о отклањању 
неправилности, 18.662 решења о одузимању робе, 1.062 решења о забрани распо- 
лагања средствима са жиро рачуна и 457 решења о привременој забрани 
обављања делатности. У истом периоду донето је 39.531 решења о изреченим 
новчаним казнама у укупном износу од преко 20,6 милиона динара, поднете су 
1.232 пријаве за привредни преступ и 476 кривичних пријава. У првом кварталу 
1995. године донето је 9.550 решења о отклањању неправилности, 122 решења о 
забрани обављања делатности, 2.693 решења о одузимању робе и 475 решења о



блокади жиро рачуна. Поднето је 5.618 прекршајних пријава, 82 пријаве за 
привредни преступ и 39 кривичних пријава.

*
* *

Сива економија, као веома штетна појава, коју условљаају различити фак- 
тори, може се сузбити само координираним активностима свих осубјеката који 
су на било који начин позвани да је откривају и сузбијају.

Републичка управа јавних прихода надлежна је само за предузимање мера на 
сузбијању пореске евазије, као најзкачајнијег облика сиве економије.

Републичка управа јавних прихода оставарила је значајне резултате на 
откривању појавних облика пореске евазије и на њеном спречавању.

Програм Владе за сузбијање сиве економије дао је добру полазну основу за 
борбу против .ове појаве. Неопходно је да сви органи доследно спроведу свој део 
Програма. У реализацији програма Републичкој управи јавних прихода дато је 
значајно место, што ће од ње захтевати максималну ангажованост, кадровску и 
техничку орпемљеност, као и да изнађе најоптималније методе рада.

Неопходно је у даљој доградњи пореских прописа отклонити поједине непре- 
цизности и нејасноће које доприносе ширењу пореске евазије.

Значајан допринос сузбијању пореске евазије дало би увођење обавезе да се 
сав приход од продате робе и извршених услуга евидентира преко тзв. фискалних 
регистар каса, па сматрамо да наш законодавац треба да пропише такву обавезу.

Сматрамо да би било корисно донети порески кодекс који би прописао 
правила понашања, како пореских обвезника, тако и радника пореске админис- 
трације, као и правила понашања у међусобном односу пореских обвезника и 
радника пореске администрације.
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У СУСРЕТ ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

1. Увод

"Свакије стари порез добар, а новирђав" рекао је давно Канар. Но, ова мак- 
сима стара вековима, уверени смо, не важи када је у питању порез на додату вред- 
носг (у даљем тексту: ПДВ). То, уосталом, показује и пракса преко 60 земаља 
света које данас потрошњу опорезују применом овог модерног пореског облика. 
Средином шездесетих година ПДВ је, у недовољно развијеној форми, постојао 
само у Француској. Упркос подозрењу које је посгојало како код влада, тако и у 
академским и пословним круговима све је већи био број земаља које су се посте- 
нено прикључивале тзв. "VAT клубу" Д  Неке од њих су то чиниле незадовољне 
каскадним ефектом^ постојећег бруто свефазног пореза на промет (Белгија, 
Немачка, Италија, Луксембург и Холандија), или зато што су у порезу на додату 
вредност виделе потенцијално издашнији извор прихода од оног који су пружали 
дотадашњи једнофазни порези у велепродаји (Данска), односно у малопродаји 
(Норвешка и Шведска), односно за неке земље то је био услов за улазак у Европ- 
ску заједницу (Велика Британија и Ирска, а осамдесетих година и Грчка, Порту- 
галија и Шпанија). ̂  Разлог за увођење ПДВ-а био је и захтев царинске уније да 1 2

1. Енглески назив за порез на додату вредност је Value A d d ed  Tax, немачки D ie M e h n ve rt-  
sieuer, фрапцуски Tax su r  la  va lu er ajoutee.

2. Каскадни (кумулативни) ефекат означава да се порез плаћен у једној фази производно- 
прометног циклуса укључује у основицу за опорезивање у следећој фази.



се укину порези и друге фискалне дажбине на границама. као и да се олакша 
терет пореза на доходак физичких лица.

Избор између једнофазног и вишефазног опорезивања потрошње је већ 
дуго времена предмет различитих расправа.^ Једнофазни порез у крајњој 
потрошњи путем кога се опорезивање промета у Југославији спроводи скоро 30 
година лишен је бројних слабости бруто свефазног лореза на промет. као и 
ограничења једнофазних пореза у производњи и трговини на велико (нпр. 
каскадног ефекта који подстиче произвођаче и трговце да се вертикално инте- 
гришу да би умањили порески терет; нема дисперзија код ефективних поресках 
стопа и др.). Али, код једнофазног пореза у крајњој потрошњи сви примарни 
произвођачи, велетрговци и трговци на мало морају, по правилу, да буду регис- 
тровани, а обавези обрачуна и наплате пореза на промет подлежу кадгод произ- 
вод продају крајњим потрошачнма, тј. нерегистрованим лицима. То, практично, 
значи да је систем опорезивања крајње потрошње суспензивног дејства, јер се
плаћање иореза одлаже до фазе финалне потрошњеА* Код ПДВ примењује се. 
међутим, тзв. фактурни метод, односно систем повраћаја пореза плаћеног при 
набавкама (порески кредит):порез се, кроз увећану цену инпута, плаћа при сва- 
кој набавци, али зато регистрованн обвезници имају право на његову рефун- 
дацију када зарачунавају порез на добра која испоручују, односно услуге које 
врше.

2. Основни елементи система ПДВ

2.1. Предмет опорезивања

ПДВ-ом је обухваћена испорука добара. Пошто се овај општи порез на 
потрошњу заснива на принципу територијалности, он погађа и све увозне 
активности. Посебну предност ПДВ-а чини захватање услуга, јер би даваоци 
услуга могли да буду заинтересовани да остваре право на повраћај пореза који су 
платили на своје инпуте, што би их, с друге стране, приморало да обрачунају 
порез када услугу врше, чиме је значајно сужен простор за евазију пореза. Уко- 
лико се услуге не би опорезовале, морала би да се уведе већа стопа за испоручена 
добра, како би се постигао исти износ пореских приходаА' То би, међутим, дис- 
торзивно деловало на неутралност у погледу избора који чини потрошач.

3. Вид.: К.С. Messere, "Тах Policy in OECD Countries: Choices and Conflicts", International Bureau 
of Fiscal Documentation, Amsterdara 1993, стр. 368-369.

4. Вид. o томе више: Robert P. Hagemann - Brian R. Jones - R. Bruce Montador, "Тах Reform in 
OECD Countries: Motives, Constraints and Practice", O E C D  E co n o m ic  S tu d ie s , 10/1988, стр. 210- 
214.

5. Вид.: K.C. Messere, оп.цит., стр. 379.
6. Вид.: ibid-, стр. 399-404.



Када је у питању опорезивање ПДВ-ом, неке врсте услуга, због саме своје 
природе, побуђују посебно интересовање. На првом месту налазе се финансијске 
услуге. Упоредна искусгва земаља које примењују ПДВ показују да су финан- 
сијске услуге најчешће ослобођене од опорезивања.^ Разлози за пореско 
ослобођење услуга које пружају финансијске институције су неколики. Наиме, 
врло је тешко утврдити додату вредност код финансијских услуга, пошто је 
њихов трошак, у значајној мери, флексибилан. Ако би се за пореску основицу 
узела разлика између каматних стопа узетог и позајмљеног капитала, 
опорезивање би се, заправо, претворило у опорезивање дохотка умесго додате 
вредности. ПДВ се не плаћа на додату вредност из финансијске услуге, али фин- 
ансијске институције зато плаћају ПДВ на инпуте које су имали, и за тај порез 
немају право на порески кредит. Сем тога, финансијске услуге су врло мобилне 
тако да би порески разлози могли да мотивишу лица да своје финансијске тран- 
сакције пребаце у другу земљу у којој је њихово пореско оптерећење ниже. 
Најзад, опорезивање сектора финансијских услуга ПДВ-ом дестимулативно би 
деловало на штедњу. Али, њихово ослобађање од пореза никако не сме да 
проузрокује увођење неког другог, посебног пореза на трансакције у домену 
финансијских услуга, јер би то створило додатне административне тешкоће 
(посебна администрација, отежана контрола и др.) и значајно нарупшло ефикас- 
ност укупног пореског система.

Сличан проблем при одређивању додате вредности јавља се и код услуга 
осигурања и . реосигурања. Осигурање подразумева накнаду штете, а не 
потрошњу, па због тога највећи број земаља (изузев Новог Зеланда и, донекле, 
Финске) ову врсту услуга ослобађа од опорезивања.

Културне активности су, такође, ослобођене од опорезивања. Али, јавл>а се 
посебна тешкоћа у вези са одређивањем њиховог појма. Примера ради, за некога 
фудбалска утакмица представља својеврстан културни догађај; извођење опер- 
ске представе несумњиво значи културну активност, што се, међутим, никако не 
би могло рећи за "toples show". Који критеријуми би могли да оправдају разлике 
у пореском третману оригиналне уметности и кича,ауторског дела и шунда и 
др.? Пошто свака вредносна оцена подразумева одређен степен субјективности 
чини нам се да, упркос пракси великог броја земаља, већина аргумената говори у 
прилог опорезивања културних услуга, док директним субвенцијама треба 
олакшати положај и помоћи развој само одређених културних активности.

2.2. Ко треба да плаћа ПДВ?

Круг лица који је изложен обавези плаћања ПДВ-а релативно широко је 
постављен: обвезником се сматрају физичка и правна лица (без обзира на орга-

7. Вид.: Alan А. Tait, "Introducing Value-Ađded Taxes", u: "F isca l Policies in E co n o m ies in  T ra n s i-
t io n " ,  ed. by Vito Tanzi, International Monetary Fund, Washington D.C. 1992, стр. 201; K.C.
Messere, оп.цит., стр. 399-404.



низациони облик и тип својинског режима у коме су основана) која, у оквиру 
обављања пословне активности, врше неке опорезиве радње (испоруку добара, 
пружање услуга или увоз). Са становишта ПДВ-а, пословна активност мора да 
испуни неколико основних захтева:^ континуитет у обављању, тј. редовни карак- 
тер; независно, односно самостално обављање делатности (нпр. лице које 
опорезиву радњу обавља у својству запосленог лица код другог лица не сматра се 
пореским обвезником); вредност опорезиве трансакције мора да буде значајна и 
др. Резултат и циљ пословне активности немају утицаја на обавезу у погледу 
ПДВ-а.

Држава и њени органи, органи територијалне аутономије и локални органи 
власти, по правилу, се не сматрају пореским обвезником, уколико опорезиву 
радњу обављају у вршењу јавне функције. Али, ако држава, обављајући такве 
трансакције озбиљно конкурише приватном сектору и тиме нарушава услове 
слободне конкуренције, њени органи ће, ипак, бити изложени обавези плаћања 
ПДВ-а, поигго у таквим ситуацијама држава има исти положај као и остали екон- 
омски субјекти који се јављају на тржишту (нпр. у случајевима пружања транс- 
портних услуга, организовања сајмова, вођење школа за обуку возача, 
изнајмљивање паркинг простора и места за камповање, продаја или закуп неп- 
окретности и др.).

2.3. Једна или више пореских стопа?

Једно од посебно значајних питања у домену пореске политике тиче се 
избора броја пореских стопа. Неутралност захтева само једну стопу за ПДВ.^ 
Али, врло је мали број земаља које додату вредност опорезују применом само 
једне пореске стопе (Данска и Норвешка). Главни разлог због кога су се, упркос 
дисторзивним ефектима, развијене тржишне привреде, ипак, најчешће опреде- 
љивале за већи број пореских сгопа тиче се ублажавања регресивног ефекта
који производи П Д В .^  Наиме, опорезивањем неких роба (хране, лекова и др.) 
сниженом стопом пружена је посебна пореска олакшица лицима са нижим при- 
мањима, код којих такви производи имају значајно учешће у укупној потрошњи. 
Такође, посгоји потреба да се стопе ПДВ, у што већој мери, ускладе са стопама 
постојећих пореза на потрошњу.

С друге стране, примена већег броја пореских стопа повећава адмикистра- 
тивне трошкове (тј. увођење књиговодства и обавезе попуњавања различитих 
образаца и докумената по различитим пореским сгопама), а јавља се и проблем

8. Вид.: Alan А. Tait, "Value Ađded Тах: International Practice and Problems”, Intemational Mone- 
tary Fund, Washington D.C. 1988, стр. 368-370.

9. Вид.: K.C. Messere, оп.цит., стр. 394-396.
10. Вид., у том смислу: Alan А. Tait, "Designing а VAT in Eastern Europe: Issues of Base and Rates", 

Economies in Transition: The Role of Тах Reform in Central and Eastem Europe, ОЕЦД, 
Парис 1991.



разграничења роба, односно услуга које треба да потпадну под режнм одго- 
варајуће пореске стопе (стандардне, снижене или, евентуално.више сгопе). При- 
мера ради, земље Јужне Европе сматрају да вино представља основни производ 
који треба блаже опорезовати; Холанђани верују да цвеће треба да буде опоре- 
зовано по сниженој пореској стопи; у Белгији влада мишљење да је сапун нужно 
потрошачко добро итд. На који начин поступити са робом која се налази на самој 
ивици разграничења (нпр. ако се свеже поврће опорезује по сниженој стопи, који 
је разлог да се таква снижена сгопа не прнмени и на замрзнуто, или конзерви- 
рано поврће). Све то отвара широк простор за евазију пореза, те је због тога 
Савет ЕЗ усвојио посебну директиву у вези са хармонизацијом броја стопа ПДВ- 
а .^ ' Поред стандардне сгопе која треба да се креће у распону између 15% и 20%. 
земље-чланице имају право да примењују и једну снижену стопу, која не сме да 
буде нижа од 5 % .^

Навешћемо на овом месту још неколико аргумената који могу озбиљно да
доведу у пптање целисходност увођења већег броја стопа код ПДВ-а.^ Наиме. 
већи број пореских стопа нарушава како избор потрошача, тако и избор 
произвођача. У погледу ублажавања регресивних ефеката ПДВ-а, чињеница је 
да корист од снижене сгопе неће имати само лица са нижим дохотком, па због 
тога ПДВ ни у ком случају не може ни да се схвати као инструменат за 
ублажавање социјалних диференцијација. Најзад, очигледно је да снижена стопа 
еродира пореску основицу и угрожава нето пореске приходе.

Упркос наведеним аргументима који говоре против примене већег броја 
пореских стопа, упоредна истраживања система ПДВ-а показују да европске 
земље још увек нису спремне да пређу само на једну пореску стопу. Али, број 
стопа смањен је на два: стандардна стопа која се креће у распону од 15% 
(Немачка, Луксембург, Шпанија) до 25% (Данска, Шведска, Мађарска и 
Словачка) и снижена стопа која је предвиђена најчешће у износу од 5-7%.-И) 
Снижена сгопа се углавном примењује на храну, пољопривредне производе, фар- 
мацеутске производе, испоруку воде, гаса и струје, књиге, новине и часописе, 
јавни превоз и др. У неким земљама прихваћена је и нулта стопа за опорезивање 
неких есенцијалних производа, као н за извоз (Кипар, Мађарска, Ирска, Израел, 
Холандија, Пол>ска, Португалија. Шпанија и Велика Британија). Опорезивање 
само стандардном стопом, у комбинацији са нултом стопом. данас је у Европи 
присутно само на Кипру, у Израелу и Великој Британији. У Данској и Норвешкој 11

11. Council Directive 92/77/ЕЕС of 19.10.1992, O fficia l J o n m a l. Л. 316/1992.
12. Вид.: "Harmonization of Тах Law within the Community", European Taxation. Vol. 30, 12/1990, 

стр. 356-357; Jan A.A. van der Bijl, "EC Тах Harmonization: A European Business and Industry 
View”, Bulletin for Intemationai Fiscal Doeumentation, Vol. 45, 7-8/1991, стр. 316-317.

13. Вид. o томе више: Alan A. Tait, "Value Addeđ Тах: Intemational Practice and Problems", стр. 42- 
43.

14. Упоред.: "European Тах Handbook 1994", Intemational Bureau of Fiscal Documentation, Amster- 
dara 1994.



није предвиђена ни нулта стопа, већ се опорезивање спроводи применом једне 
опптте стопе, која је због тога прилично висока (у Данској - 25%, односно 
Норвешкој -175%).

Преовлађујућс решење о употреби две пореске стопе креће се у правцу 
постизања веће административне једноставности и неутралности. Али, наравно. 
не треба очекивати ни да ће ПДВ бити у стању да, на нодједнако успешан начин, 
задовољи све циљеве и захтеве пореске политике, нарочито не редистрибутивну 
функцију. У свим земљама код ПДВ-а се у првом плану налази фискални циљ.

2.4 Пореско ослобођење versus нулта стопа
Општеприхваћен је став да неке производе и услуге треба ослободити од 

ПДВ-а. Разлози за давање пореских ослобођења су најчешће социјални (основне 
животне намирнице;-^ испоруке воде; одређене медицинске и стоматолошке 
услуге и др.), развојни (инвестициона добра; извоз; финансијске услуге и услуге 
осигурања и реосигурања; научне и културне услуге и др.) или хуманитарни 
(услуге религиозних и добротворних установа; погребне услуге; испоруке орто- 
педских помагала и др.). У једном од претходних одељака већ смо се укратко 
осврнули на тешкоће око избора добара и услуга које треба ослободити од 
опорезивања ПДВ-ом (нпр. да ли од пореза треба ослободити сву храну или само 

есенцијалне животне намирнице; које културне активности треба да уђу у 
пореска ослобођења; порески третман финансијских услуга, као и услуга осиг- 
урања и реосигурања и др.).

Сувише широко постављен круг пореских ослобођења доводи до ерозије 
пореске основице, тако да ослобођења треба врло рестриктивно одобравати, а 
кадгод држава, из неког економског или социјалног разлога, жели да обвезнику 
пружи пореску ослакшнцу боље је, ипак, применити снижену стопу. Примера 
ради, ако би се од ПДВ-а ослободиле испоруке аутомобила који се користе за 
обавл>ање превозничких услуга (taxi возила) могло би се очекивати да ће се 
убудуће значајно повећати број возила која се, као таква, региструју.

Интересантно је, такође, и питање које се може поставити у вези са 
опорезивањем дечије одеће. Тешко је прихватити аргуменат по коме би давање 
повољнијег пореског третмана дечијој одећи ублажило регресивност ПДВ-а, с

15. Ослобаљањем од ПДВ-а хране која чини значајан део укупне потрошње сиромашнијих 
слојева ублажава се регресивност ПДВ-а. Али, остаје опасност од појаве лобија који ће 
тврдити да и њихова добра, односно услуге (нпр. одећа, електрична струја и сл.) чине 
неопходни и суштински део потрошње лица са нижим примањима, те да зато и на њих 
треба да се прошири пореско ослобољење. Може се, на при.мер, поставити питање због 
чега се конзервирана или смрзнута храна сматрају "луксузном" храном која није 
ослобољена од ПДВ-а, када запослене супруге данас у припремању оброка често користе 
храну управо у оваквим облицима, Али, пошто би проширивање листе ослобољења створ- 
ило опасност од ерозије пореске основице најприхватљивије решење вероватно би било 
да се храна, у начелу, опорезује сниженом стопом, док би само основне животне намир- 
нице (хлеб, млеко, месо, јаја, непрераљено воће и поврће) били ослобољени од ПДВ-а.



обзиром да и домаћинсгва са већим примањима могу имати значајне издатке за 
набавку одеће за децу. Зато би се пореско ослобођење у овом случају пре могло 
објаснити неприхватљивошћу да дечија одећа буде у пореском смислу на исти 
начин третирана као и одећа за одрасле. Међутим, могућност да се конфекцијске 
величине и мере дефинишу тако да и неки бројеви за одрасле буду обухваћени 
категоријом "дечија одећа", чиме добијају блажи порески третман што отвара 
простор за значајну евазију пореза. Зато је, чини нам се, прихватљивије и за 
државу јевтиније да се у овим случајевима сиромашнијим породицама са децом 
помоћ пружи одобравањем директних социјалних трансфера из буџета.

Треба правити разлику између. с једне стране, пореског ослобођења, када 
обвезник нема право на порески кредит за порез који је платио на инпуте и. с 
друге стране, режима нулте стопе,када обвезник добија кредит за ПДВ плаћен 
при набавци одговарајућих ггнгђугТГп.^Ослобођење. према томе, не обезбеђује 
пуну пореску олакшицу, јер је од пореза ослобођена само додата вредност коју је 
створио обвезник, док се све набавке инпута редовно опорезују. На пример, 
пољопривредни произвођач неће платити порез на додату вредност коју је 
створио, али ће зато платити порез на све инпуте које је имао (ђубриво, семе, 
пестициди, пољопривредне машине и др.). За плаћени порез на инпуте он не 
добија порески кредит. Насупрот томе, нулта стопа представља једини начин да 
одређено добро или услуга буду, у целосги, ослобођени од ПДВ-а.

Али, могу се истаћи одређени приговори на рачун нулте стопе.^ Намера 
увођења нулте стопе је да донесе олакшицу крајњем потрошачу. Међутим, она 
изазива ерозију пореске основице и захтева већу стопу ПДВ-а за опорезована 
добра и услуге, како би се обезбедио исти износ нето пореских прихода. Сем 
тога, систем повраћаја пореза кроз механизам нулте стопе ствара велике админ- 
истративне трошкове. С обзиром на потпуну рефундацију плаћеног пореза на 
инпуте, примена нулте стопе доводи до значајног одлива пореских прихода. Због 
тога, преовлађује мишљење да нулта стопа може да буде прихваћена евентуално 
као привремена мера. У том смислу, Белгија, Данска и Италија су одустале од 
нултог опорезивања, док се нулта стопа међу европским земљама данас 
ограничено примењује у Португалији. Шпанији, Великој Британији, Ирској, 
Мађарској и Пољској, и то само на извозне активности. Ефекат нулте стопе када 
су, на пример, у питању храна, књиге, часописи и сл. може се, исто тако, постићи 
и одобравањем директних расхода из буџета.

2.5. Посебнн порески третман за "мали промет" н пољопривреду

Сасвим је, по нашем уверењу, оправдана бојазан да би захтеви око админис- 
трирања, наплате и контроле ПДВ-а код обвезника чији је годишњи промет

16. Разлику између пореског ослобођења и нулте стопе најбоље је дефинисао А . Tait. Вид.:
Alan А. Tait, "Value Added Тах: Intemational Practice and Problems", стр. 49.

17. Вид.: Alan A. Tait, "Value Added Тах: Intemational Practice...", стр. 53-55.



нспод одређеног законског лимита значајно отежали успешно функционисање 
овог модерног општег пореза на потрошњу. и то како са становишта пореске 
администрације. тако и са становишта пореских обвезника. Вођење књиговод- 
ства, подношење пореских пријава и др. додатно би оптеретили "мале предузет- 
нике”. С друге стране, учешће пореских прихода од ове категорије пореских 
обвезника у укупним пореским приходима је незнатно. Из ових разлога, за "мали 
промет" предвиђен је посебни режим ПДВ-а. У том смислу, мали предузетници 
најчешће се паушално опорезују, с тим да се паушални износ пореза одређује у 
зависности од величине њиховог бруто промета оствареног у претходној години 
и, евентуално, узимајући у обзир неке друге околности (локација, техничка 
опремљеност, број запослених и др.). Паушално опорезивање обвезника са 
малим прометом искључује. међутим, право на порески кредит за порез који су 
платили на инпуте (изузев код набавки капиталне опреме, када мали предузет- 
ник може оптирати за редован третман који, због могућности добијања пореског 
кредита, оцењује за себе као повољнији).^

Из пореско-техничких разлога, посебан третман у систему ПДВ-а имају и 
пољопривредници (који нису удружени у земљорадничке задруге), код којих је 
нарочито тешко да се утврди пореска основица, с обзиром да пољопривредници 
не воде пословне књиге и, уз то, већину трансакција извршавају у кешу, тј. без 
издавања фактуре тако да не постоји никакав доказ да је испорука уопште 
извршена.^) Ситни пољопривредници немају право на порески кредит за ПДВ 
плаћен на инпуте (ђубриво, семе, пестициди, мање сложене машине и алати).

Отвара се, међутим, питање да ли је специјални режим за пољопривреднике 
у свим случајевима оправдан, пошто они, изузев хране, могу продавати и неку 
другу робу (вино, ракију, живу стоку, цвеће, новогодишње јелке и др.), која се 
никако не бимогла подвести под "основне пољопривредне производе". Сем тога, 
какав би третман требало да имају иначе опорезиве услуге у случају када их 
врше пољопривредници (нпр. изнајмљивање собе са храном у тзв. сеоском тур- 
изму или обављање транспортних услуга запрежним колима и сл.)? Можда би 
због тога развој пољопривреде радије требало подстаћи директним субвенцион- 
ирањем или, пак, пружањем повољнијих услова код кредитирања. Но, свесни 
смо, притом, великих административних тешкоћа и отежане контроле 
утврђивања пореске обавезе код пољопривредника.

3. Аргументи у прилог ПДВ-а

Бројне су предносги пореза на додату вредносг. Навешћемо неке од 
најзначајнијих:

18. Вид.: К.С. Messere, оп.цит., стр. 410.
19. Вид. о томе више: Alan А. Tait, "Introđucing Value-Added Taxes", стр. 198-199.



1) економска неутралност која се постиже применом што мањег броја 
пореских стопа;

2) неутралност у погледу избора који врше потрошачи и произвођачи; 
пошто је ПДВ нето свефазни порез на промет не постоји каскадни ефекат, тј. 
нема плаћања "пореза на порез";

3) могућност опорезивања крајње потрошње. док се производни инпути 
ослобођају од пореза;

4) опорезивање услуга;
5) ПДВ је издашнији порез од једнофазног пореза на промет, јер је пореска 

основнца шире постављена; сем тога, држава до пореских прихода долази 
унапред (механизам пореског кредита), док је код једнофазног пореза у мало- 
продаји опорезивање, практично, одложено до фазе крајње потрошње;

6) стимулација извоза ослобађањем од опорезивања; код извоза порез на 
додату вредност се у потпуности враћа извознику, што омогућује да се домаћа 
роба учини конкурентнијом на светском тржишту;^

7) већа заштита од пореске евазије пошто продавац, да би стекао право на 
повраћај пореза плаћеног при набавци, мора да презентира фактуру коју му је 
издао снабдевач, у којој је јасно назначен износ пореза на инпут и, уз то, и сам 
мора да изда фактуру, у којој приказује своју пореску обавезу;

8) већа транспарентност, која је обезбеђена применом фактурне методе 
обрачуна;

9) набавка капиталне опреме и инвестиције ослобођене су од опорезивања; 
пошто обвезник плаћа порез при њиховој набавци, за који доцније добија 
порески кредит обезбеђена је ефикаснија контрола у погледу тога да ли се инвес- 
тициона добра стварно користе у пословне сврхе.

4. Могуће дилеме прн увођељу ТТДВ

Упркос горе наведеним предностима ПДВ-а, неке земље се се дуго колебале 
да га уведу у своје пореске системе. У Јапану је, на пример. поступак увођења 
ПДВ-а трајао преко 30 година (1953-1986). Међу развијеним тржишним земљама 
данас још једино Аустралија, Швајцарска и САД немају ПДВ, мада и у овим зем- 
љама постоји велики број његових присталица.

У Сједињеним државама се још од позних седамдесетих година размишља о 
увођењу ВАТ-а.“^  Основни разлог због кога САД нису до сада увеле ПДВ је 
задово.љство постојећим једнофазним порезом у малопродаји. Сем тога, пред- 
ставници различитих политичких партија тврде да је ВАТ регресиван, као и да

20. Вид.: Alan А. Tait, "Value Adđed Тах: International Practice...", стр. 191-213.
21. По проценама које су биле вршене на иницијативу конгресмена U lm ana, VAT би био у

стању да замени део прихода од p a y ro il iax-a , пореза на доходак физичкпх лица и пореза на
добит корпорација. Вид. о томе детаљније: Alan А. Tait, "Value Ađđed Тах: International Prac-
tice and Probleras", стр. 30-38.



би се у њему добила "машина за прављање новца" (топеу machine), што би ути- 
цало да ВАТ делује инфлаторно на цене. Пореске власги у појединим државама 
(states) и на локалним нивоима изражавају бојазан да би увођење ВАТ-а довело 
до "мешања" у њихове традиционалне надлежности у области посредног 
опорезивања, као и да ће довести до правих "административних кошмара". С 
друге стране, савезна држава има потребу за новим јавним приходима, које јој 
може обезбедити увођење ПДВ-а. Овај модерни огаити порез на потрошњу 
стимулисао би, уз то, штедњу и допринео да се изврши реформа система неп- 
осредних пореза (укључујући доприносе за социјално осигурање).

Разграничење пореске јурисдикције између савезне државе и федералних 
јединица (кантона) један је од главних разлога због којег Швајцарска оклева да 
уведе ПДВ. Најзад, поред политичког разлога, Аустралију је определило да, за 
сада, задржи порез на промет у велепродаји и регресиван ефекат овог пореза, 
високи административни трошкови, могућност да коришћењем лажних рачуна 
порески обвезник обезбеди себи право на порески кредит и др.

Имајући ове дилеме у виду, укратко ћемо размотрити потенцијалне 
недостатке ПДВ-а:

1) високи административни трошкови и трошкови наплате^;
2) регресиван ефекат, тј. ПДВ ггодједнако погађа сва лица, без обзира на 

њихову економску снагу;
3) потенцијална евазија пореза (лажни рачуни и др.);
4) ефекат на цене (инфлација);
5) инкомпатибилност ПДВ-а са традиционално јаком структуром постојећих 

пореза на потрошњу, пре свега у сложеним државама.
Међутим, компјутеризација при обради података значајно смањује админис- 

тративне трошкове и олакшава процес администрирања код П ДВ-а.^ Регре- 
сивност овог пореза је, у значајној мери, ублажена увођењем снижене стопе која 
се примењује на неке основне производе, као и ослобађањем од опорезивања 
одређених добара и услуга. На тај начин умањени су негативни ефекти ПДВ-а на 
прерасподелу дохотка, мада треба увек имати у виду чињеницу да овај порез и 
није замишљен да делује редистрибутивно, већ је његова превасходна функција 
фискална, па због тога учинке овог пореза треба посматрати у контексту укуп- 
ног пореског система (пре свега, прогресивног опорезивања дохотка физичких 
лица).

Бојазан да би увођење ПДВ-а могло да изазове значајније промене општег 
нивоа цена без основа је, што потврђују и закључци бројних емпиријских

22. Вид.: Robert Р. Hagemann - Brian R. Jones - R. Впдсе Montador, оп.цит., стр. 214; K.C. Messere -
J.R Owens, "Long-Term Revenue Trends and Current Тах Reform Issues in OECD Counlries", у:
"C h a n g es  in  R e v e n u e  S tru c iu re s " , ed. by Aldo Chiancone - Ken Messere, Detroit 1989, стр. 27.

23. Вид. o томе више: Хасиба Хрустић, "Увољење пореза на додату вредност у фискални
систем привреде у транзицији", докторска дисертација, Правни факултету Београду, Бео-
град 1994.



истраживања.^ ПДВ. сам по себи. није фактор инфлације и није до сада познат 
ниједан разлог због кога би требало очекивати да ће ПДВ бити инфлаторан.^ 
Увођење ПДВ-а у порески систем, истина, може довесги до благог, али јед- 
нократног утицаја на цене, непосредно по његовом увођењу. Но, свака даља 
акцелерација цена није последица увођења ПДВ-а, већ неких других околности 
(нпр. у сфери монетарне политике и др.).

Да закључимо. Неподељен је став свих оних земаља које данас примењују 
ПДВ да је са аспекта неутралности и заштите од евазије, ПДВ најадекватнији 
облик опорезивања потрошње, а, сем тога, значајан је и његов билансни значај.

5. Закључак

Пред југословенским законодавцем налази се ни мало једноставан, нити лак 
задатак. Увођење пореза на додату вредност у југословенски порески систем, без 
сумње, захтева озбиљне и планске припреме, пажљиву процену очекиваних 
ефеката и познавање упоредних решења, и нужно претпоставља ефикасну и 
добро организовану пореску администрацију, техничку опремљеност и развијен 
систем аутоматске обраде података. Од степена испуњености наведених прет- 
поставки (пре свега, адекватне припреме пореске администрације) зависиће, у 
значајној мери, не само брзина преласка на нови систем опорезивања потрошње. 
већ и, пгго је много важније, његово успешно функционисање у пракси.

Указали смо на неке од најчешћих дилема које се могу појавити при увођењу 
ПДВ-а (регресивност, сложен поступак администрирања, инфлаторни утицај на 
огапти ниво цена и др.). Претпостављамо да би и у нашој земљи могле да се 
појаве сличне дилеме, и због тога, по нашем уверењу, не треба од њих "бежати", 
већ, напротив, треба утврдити њихов релативни значај у односу на предности 
које порез на додату вредност очигледно има, и настојати да се оне, у највећој 
могућој мери, ублаже. У том смислу, треба превасходно обезбедити игго већу 
административну једноставност ПДВ-а (највише две пореске стопе - стандардна 
и снижена, уско поставити круг пореских ослобођења, паушално опорезовати 
"мали промет”) и претходно, кроз различите облике обуке (курсеви, семинари и 
сл.) адекватно припремити пореске органе да би могли правилно да спроводе 
ПДВ у пракси. Уз то, ПДВ претпоставља нормално функционисање тржшпта и 
његових законитости и механизама, као и привреду у којој су цене релативно ста- 
билне.

24. Вид.: Alan А. Tait, ”VAT Policy issues: Structure, Regressivity, Inflation, and Exports", u: "Value  
A d d e d  Тах: A d m in is lra tiv e  a n d  РоИсу Is su e s" , Intemational Monetary Fund, Washington D.C. 
1991, стр. 7-9.

25. Изузетак je постојао једино у Норвешкој, где је 1970. године једнофазни порез у мало- 
продаји по стопи од 12% био замењен ПДВ-ом, чија је стопа била предвиђена у износу од 
20%, што је довело до значајног пораста цена. Вид.: К.С. Messere, оп.цит., стр. 385-386.



У условима садашње федерације, постојећи систем пореза на промет у фази 
малопродаје обезбеђује потпуну пореску аутономију двема републикама. 
Светска искуства и пракса, међутим, показују да ПДВ захтева централизацију 
пореске власти (тј. нормативна регулатива и њена примена морају да буду у 
искључивој надлежности федерације), с обзиром на сложености код обрачуна и, 
поготово, због повраћаја плаћеног пореза.

Околност да данас 21 од укупно 24 најразвијеније земље које окупља ОЕЦЦ, 
као и готово све привреде у транзицији (Мађарска (1988), 8 држава створених из 
бившег СССР (1992), Пољска, Чешка, Словачка и Румуннја (1993) и Бугарска 
(1994)) имају ПДВ није једини али, свакако, јесте врло важан аргуменат који 
говори у прилог увођења овог пореза у југословенски порески систем. Иако смо 
се због економских санкција уведених према СР Југославији и укупне лоше екон- 
омске ситуације у земљи последњих неколико година значајно удаљили од 
Европске уније, повезивање са њом остаје једина опција која Југославији пружа 
изгледе за економски опоравак, па зато не треба изгубити из вида чињеницу да 
увођење ПДВ-а представља нужан услов за улазак у Унију. Но, да би се ПДВ-у 
пружила могућност да своје предности на прави начин испољи у пракси треба 
најпре у укупном друштвено-економском систему обезбедити све неопходне пре- 
дуслове за његово функционисање.



Др. Мирослав Врховшек, 
Судија ВишеГ Привредног суда

ПРИВРЕДНИ ПРЕСТУПИ У ОБЛАСТИ ПОРЕЗА

Општи приказ стања одговорности за привредпе преступе са 
одговарајућим констатацијама и предлознма

Неоспорно друштвено потребан и оправдан у свом постојању, како то пока- 
зује досадашња пракса, систем привредних преступа, као значајан део целовитог 
казненог система, изискује једно озбиљније и сисгематско преиспитвање са 
циљем да буде ослобођен непотрено нагомиланих приписа и појединачних 
инкриминација, садржаних у њима, који вишеструко неповољно утичу на 
осваривање успешне заштите, пре свега, друпггевних интереса, а затим и 
усвојеног привредног и финансијског система и његовог правилног фукцион- 
исања. Полазишта у тим настојањима морају да буду свестрана истраживања и 
теоретска уопштавања, уз поштовање битних начела кришшалне политике и 
нарочито даље изградње система одговорности. При томе, ваља имати у виду да 
су досадашња искуства тужилачке и правосудне праксе не само отворила многа 
спорна питања него су их и предходно у значајној мери образложила. На тај 
начин је недвосмислено показано да тренутно присутно стање у погледу неадек- 
ватности и нецелисходности нагомилавања приписа и инкриминација нема 
оправдања, да њихова бројност и честа превазиђеност не води ка постизању 
циљева казнене интервенције, и да привредни преступи, као врсте кажњивих 
дела заслужују да им се приступи бржљивије и што ближе определе њихови еле- 
менти, чиме би се олакшао рад на законодавном уређивању целог овог подручја. 
Изузетну важност има околност да, по свему судећи, нису пронађена права мер- 
ила за утврђивање инкриминација, која би водила рачуна и о заптити



друштвених интереса и о слободним токовима привредних процеса, што иначе 
представља одвојиво јединство. Другим речима, поруке праксе и одређена 
сазнања требало би што пре оживотворити кроз један обухватан захват 
побољшавања привредно-казненог система, како би добрима и вредностима 
друштва, па и појединца, била пружена заштита која се ту заиста тражи. Стога је 
неопходно и даље здржати ову одговорност с тим игго би у предстојећој иниција- 
тиви и раду (који је у току) на измени и допуни Закона о привредним преступима, 
требало настојати да се усаврше прописи и механизам ове одговорности управо у 
складу са савременим потребама друштва на плану сузбијања, између осталог, и 
овог облика привредног криминалитета. Посебно би у том смислу требало 
извршити преиспитивање постојећих бројних деликата за које одговарају правна 
лица као и преиспитивању услова потребних за ову одговорност.

Требало би извршити такве измене и допуне Закона о привредним престу- 
пима, настојећи да се прописи и механизми одговорносги усаврше у највећем 
могућем складу са објективним опасностима по друштво, од овог облика крими- 
налитета.

Треба установити јасне квалитативне и квантитативне разлике између 
привредних преступа и прекршаја, као и привредних преступа и кривичних дела, 
истаћи као битни и конститутивни елемент привредних преступа проузроковање 
или могућност проузроковања теже последице, ускладити казну сразмерно 
тежини деликта, појачати одговорносг за привредни преступ у појединим облас- 
тима привредног и финансијског пословања, посебно заштитити новоутврђене 
привредне и финансијске односе, као и мере на плану сузбијања сиве економије.

У овом правцу је у међувремену нешто учињено тиме што је у Закону о 
изменама и допунама Закона о привредним преступима ("Службени лист СФРЈ", 
бр. 14/85) дата нова дефиниција појма привредног преступа која управо има за 
циљ да да већу тежину привредном преступу као деликту и да на тај начин усмери 
законодавца приликом утврђивања појединих привредних пресгупа да ово чинн 
само у оним случајевима где се заиста ради о повреди прописа која може штетно 
деловати по утврђени привредни или финансијски сисгем земље.

Ова могућност па и обавеза, како то произилази из одредаба члана 160. 
наведеног Закона није искоришћена на прави начин, с обзиром да су и даље 
остали на снази, углавном, сви досад утврђени привредни пресгупи, а у међувре- 
мену су донети и нови, тако да није ни вршена било каква селекција по основу 
измене у концепцији појма привредног преступа, пгго остаје, значи, превасходни 
задатак де леге ференда.

Изнети основни закључак у овом делу рада у којем се разматрају проблеми 
на нормативном плану уређивања привредно-преступне одговорности базиран је 
на следећим консгатацијама које су, иначе, опште прихваћене од стране свих пра- 
восудних органа, па и теорије:

- Број прописа који садрже преступно-казнене одредбе стално се повећава, 
тако да постоји раскорак између наглашене потребе за развијањем друштвене



свести и одговорности, те шире потребе за применом разних друштвених и 
политичких мера, с једне стране, те постојеће законске регулативе, која очито 
даје првенство примени репресивних мера, с друге стране.

- Код одређивања привредних пресгупа у појединим законима и нарочито 
уредбама донетим на основу закона не води се увек довољно рачуна да је један 
између битних конститутивних елемената привредних преступа проузроковање 
или могућносг проузроковања теже последице.

- Не постоје јасни критеријуми разграничења прекшаја и привредних прес- 
тупа, па се у казненим одредбама неких закона који регулишу привредно и фин- 
ансијско пословање не види у чему су квалитативне и квантитативне разлике 
између привредних преступа и прекшаја, а ово исто важи, у неким случајевима, и 
за однос између привредних преступа и кривичних дела, поготово привредних 
кривичних дела (кривична дела у привреди).

- Потребно је да постоје неки чврсти критеријуми за одређивање кад одго- 
варају за привредне преступе сва правна лица, а кад само нека правна лица, и 
која.

- Код прописивања посебног минимума и максимума новчаних казни за поје- 
дине привредне преступе треба водити рачуна о друпггевном значају норме која 
се санкцијом заштићује. Запажа се да у појединим законима постоји неу- 
склађеносг и несразмерносг прописаних казни.

- Прописивање обавезног изрицања заштитне мере забране вршења 
одређене дужности у поједином закону или уредби није оправдано и сврсисходно, 
нити је у складу са општим начелима и условима за изрицање ове заштитине 
мере, израженим у Закону о привредним преступима.

- Неусклађеносги и неадекватности у преступно-казненим одредбама 
изискују потребу да се оцени садашње и утврди један начелан став у вези поли- 
тике инкриминисања привредних преступа.

- На основу утврђеног начелног сгава у вези политике инкрнминисања 
привредних преступа, потребно је да ресорни органи, надлежни за одређени про- 
пис, изврше преиспитивање свих постојећих савезних и републичких прописа 
који садрже пресгупно-казнене одредбе, те да предложе њихове измене и допуне 
у правцу веће међусобне усаглашености као и усаглашености са Кривичним 
законом СРЈиРСи законом о привреднимпреступима.

- У припреми доношења нових прописа који садрже и преступно-казнене 
одредбе потребно је да надлежни орган обезбеди пгго потпунију сарадњу пра- 
восудних органа који непосредно примењују ове прописе.

Посебан предлог:
Неопходно је појачати одговорност за 
привредне преступе у појединим областима 
привредног и финансијског пословања.



Са одговорношћу за привредне преступе се, у садашњем периоду, очигледно 
нешто чудно дешава уколико се она посматра са аспекта њеног законодавног 
установљавања у појединимобластима привредног и финансијског пословања.

У чему је, уствари, проблем!
Проблем се огледа у томе што се, у последње време, а то значи, од фебруара 

1944 године, привредни престпи утврђују, у појединим законима и уредбама 
донетим на основу закона, у много мањој мери него што је то био случај у пре- 
тходном периоду (1991 -1993. г.), са посебном карактеристиком, која се исказује у 
томе, што се у много већој мери, одређене радње правних и одговорних лица, 
којима се повређују прописи у привредној или финансијској области, утврђују, 
сада, као прекршаји. Овакво посгупање законодаваца, које је првенствено 
изражено у републичким прописима, има, донекле, своје оправдање које свој 
извор налази у хипертрофираности прописа којима су у ранијем периоду 
утврђивани привредни преступи, што се негативно одражавало на смишљену 
политику сузбијања ове врсте привредног криминалитета, али са друге стране 
овако, садашње, некритичко поступање, се, опет, негативно одражава на исту ту 
политику. Изнето изискује шире објашњење.

Карактеристике привредно-казпеие (привредно-преступне) 
одговорности у претходпом периоду

Протекли период (од 1991. године, до фебруара 1994. године,) карактеришу, 
посматрано са аспекта привредно-преступне одговорности, две присутне појаве. 
хипертрофираност прописа којима су регулисани привредни преступи и неадек- 
ватност и некохерентност прописа о привредним преступима, што се све заједно 
негативно одражава на смишљену политику заштите усвојеног привредно-фин- 
ансијског система земље поготову у ситуацији када је присутна примена економ- 
ских санкција од стране међународних организација.

Може се недвосмислено констатовати да је постојала хиупертрофираност 
прописа којима су регулисани привредни преступи, и да је то представљало 
отежавајућу околност како за предузећа и предузетнике који треба да их 
примењују, тако и за органе откривања и за све правосудне органе. Судија је тре- 
бало да влада материјом из неколико стотина закона и уредби како би привредне 
пресгупе правилно определио и изрекао санкцију. Осим тога, често се доносе тзв. 
интервентни закони, а нарочито уредбе у којима се прописују привредни прес- 
тупи, те како се ради о непосредно израженом друштвеном интересу, сходно 
подацима, правосудни органи се углавном опредељују за примену управо тих 
законских одредби.

У међувремену је донет веома велики број уредби, као интервентних подза- 
конских прописа, како у области цена, тако и у области промета, које, веома 
често, нису довољно добро и на адекватан начин донете и одређене, посматрано, 
управо и пре свега, са правног аспекта, а поготово са аспекга привредно-



казненог права, које су међусобно некохерентне и неусаглашене, услед чега не 
представљају хаомогену целину, које се, уз то, веома често мењају, што све, 
уједно, изазива негативне ефекте у пракси који су, због тога, контрапродуктивни 
цшвевима који се желе постићи њиховим доношењем.

Потпуно разумевајући потребу за доношењем уредби у питању за време тра- 
јања економских санкција међународних организација, као и потребу за њиховим 
честим изменама и допунама, тешко је ипак, отети се утиску да се исте веома 
често, доносе на брзину, без довољног удубљивања у могуће негативне ефекте 
који ће њиховим доношењем бити изазвани и без дубљег сагледавања и 
познавања целокупног правног и друиггвеног економског система као и свеукуп- 
них прилика у којима тај систем функционише.

Посебан проблем, код свих наведених уредби. представља и велики број 
новоутврђених кривичних дела, привредних преступа и прекшаја, како сам по 
себи, као појава, тако и због тога пгго, врло често, ни казнене одредбе нису 
међусобно усклађене, ни кохерентне, а исто тако и не престављају прави израз 
доносиоца за обезбеђивање примене материјалног прописа.

Из анализе свих до сада донетих уредби произилази основан закључак да се 
ради о веома великом укпном броју утврђених кривичних дела, привредних прес- 
тупа и прекршаја и осталих санкција и мера, што јасно показује, са једне стране 
посматрано, жељу законодавца да остварење зацртаних циљева. које хоће да 
посгигне доношењем уредби у питању, обезбеди, између осталог, утврђивањем 
овако великог броја кривичних дела, привредних преступа и прекршаја и 
санкција за њихове учиниоце, а са друге стране посматрано, овакво поступање 
законодавца указује на то да сматра да ће једино путем санкционисања 
одређених посгупања правних и одговорних лица за кривична дела, привредне 
преступе и прекршаје успешно моћи постићи оживотворење уредби у питању.

Садашње стање и предлози

У новодонетим уредбама па н законима, управо због тога, (од фебруара 1994. 
г. па до данас) смањен је број привредних преступа који се сада ннкриминишу у 
већем броју као прекршаји.

У теорији, па и судској пракси је стога, сасвим оправдано, изражено 
мигаљење да ће такво поступање бити исправно све док се привредни односи не 
стабилизују.

Чињеница је да су, у међувремену након спроведене монетарне стабилиза- 
ције и делимичне привредне реформе, привредни односи у већој мери стабилизо- 
вани, што не значи да су и до краја стабилизовани јер и даље трају економске 
санкције међународних организација које тако шта онемогућавају. Међутим, и 
делимично стабилизовани привредни односи, у садашњем периоду, управо, 
изискују појачану заштиту, а то се може постићи само утврђивањем већег броја



привредних преступа у новодонетим законима и уредбама донетим на основу 
закона, којима се ти односи регулишу.

То се, како је досадашња пракса показала, ниуком случају не може постићи 
само са утврђивањем прекршаја.

Дакле, утврђивање прекршаја у већем обиму, јесте било исправно, у периоду 
нестабплних привредних односа, али то сада више није случај, због чега је и 
неопходно, де леге ференда, у већем обиму утврђивати привредне преступе, нор- 
мално свуда тамо где се утврђивањем ове врсте деликта могу и морају заштити 
новоутврђени привредни н финансијски односи.

У прилог изнетом, а само примера ради. изнећемо једну веома важну област 
где је, управо, неопходно, и тошто пре, тако поступити.

То је област прописа о порезима у Републици Србији. Ради се о прописима 
чија је стрктна реализација од превасходног значаја за правилно функционисање 
државе и која је с тога увек била штићена, између осталог и привредним престу- 
пима, што се у пракси показало изванредним. Сада то, потпуно неоправдано, није 
случај, јер се та обаст, сасвим недовољно, штити само са прекршајима.

Ту је реч о Закону о акцизама и порезу на промет закону о презу на промет 
корпорација, Закону о презу на доходак грађана, и у Закону о порезу на имовину 
(сви објављени у :"Службеном гласнику РС", бр. 43/94).

Досадашња пракса показује да је прекршајна запггита спровођења у живот 
наведених прописа била сасвим недовољна због чега је и неопходно поново, и то 
што пре, увести у ову област и заштиту путем утврђивања привредних преступа 
за најтеже облике угрожавања прописа из ове области, као што је то и до сада 
увек био случај. Ово је, поготово, неопходно учинити и због тога, што је то до 
сада био случај, утврђују кривична дела у посебном законодавству, па се тако 
поступа и у области пореза.

У прилог изнетом предлогу иде и чињеница, која се, нажалост, у пракси врло 
често занемарује, услед чега долази до незаконитог поступања од стране 
надлежних органа за прекршаје. Наиме.посматрано са нормативног аспекта у 
Закону о прекршајима републике Србије ("Сл. гл. СРС" бр. 44/89 и РС бр. 21/90, 
20/93, 53/93, 67/93 и 28/94) није уопште предвиђена могућност прописивања у 
посебним законима, а поготово не, у уредбама донетим на основу закона 
новчаних казни у сразмери са висином неизвршене обавезе правног лица према 
друиггвеној заједници (држави) Ово стога, што је у члЗЗ наведеног Закона 
утврђено да се: "новчана казна може прописати у распону илн у одређеном 
износу", игго значи само у распону казни предвиђених у истом члану.

У допуњеној одредби чл.ЗЗ; извршеној доношењем Закона о изменама и 
допунама Закона о прекршајима ("Сл. гл. РС бр. 11/92") од 09.3.92. г. додата су 
после 4. става два нова става која гласе:

"Висина новчане казне може се прописати и у сразмери са висином учињене 
штете, или имовинске користи прибављене прекршајем или вредности робе и 
друге ствари која је предмет извршења прекршаја.



У случајевима из предходног става највећа мера новчане казне може бити до 
десетоструког износа учињене штете, или имовинске користи прибављене 
прекршајем или вредности робе и других сгвари која је предмет извршења 
прекршаја".

Јасно произилази да ни из овако допуњеног члана 33. Закона о прекршајима 
не произилази било каква могућносг имајући притом у виду, пре свега, уставну 
обавезу упућену законодавцу и Влади да сви појединачни закони и уредбе донете 
на основу закона у погледу могућности упзрћивања свих деликата, игго значи и 
прекршаја и санкција за њихове учиниоце, морају бити усклађени са Уставом, а 
затим и ограничење предвиђено у чл.1 Закона о прекршајима, којима се изричито 
уређују, између осталог, "услови за прописивање и примену прекршајних санкција 
и систем санкција", да се у посебном законодавству утврђује могућносг пропи- 
сивања казни у сразмери са висином неизвршене обавезе.

Упркос таквом, изричитом, нормативном уређењу спорног писања, у свим 
наведеним законима из области пореза, је ово питање решено на другачији 
начин:

- новчаном казном у висини од петоструког до десетоструког износа казниће 
се за прекршај порески обвезник, правно лице: "ако не обрачуна или обрачуна 
нетачно акцизу, одн. порез на промет (чл.41 и чл.43 Закона о акцизама и порезу 
на промет)";

- ако избегне плаћање пореза (Закон о презу на добит корпорације);
- истом казном казниће се за прекршај правно лице код кога је прекршајном 

радњом из става 1. овог члана избегнуто плаћање пореза (Закон о порезу на 
доходак грађана),

- ако избегне плаћање пореза (Закон о порезима на имовину).
Очигледно је да све наведене одредбе нису у сагласности са цитираним

одредбама Закона о прекршајима чиме се вређају основнн принцшш казненог 
права уопште, а то значи принципи уставности и законитости, услед чега се 
доводе у сумњу све конкретно донете одлуке од стране надлежних органа за 
прекшаје, у поступању по пријавама за прекршаје по наведеним законима.

Насупрот изнетом решењу, у области прекршаја, посматрано са норма- 
тивног аспекта, у области привредних преступа, је ово питање управо због карак- 
тера и значаја привредних преступа, њихове тежине и друштвене опасности 
(ближе одређене као друштвено-штетних дела, по чему се и прави разлика 
између њих и кривичних дела и прекршаја), од увођења привредних преступа. 
као посебне врсте деликата, пре свега, правних лица, у наше казнено право, а то 
значи од 1954 године, увек било правилно решавано и регулисано. Наиме, у свим 
одредбама Закона о привредним преступима које су, до сада доношене, по 
питању казни на јединствен начин је утврђивано да се "висина казне за правно 
лице може прописати", између осталих услова и у свим случајевима, "неиз- 
вршене обавезе" што се увек односило, пре свега на неизвршене обавезе по 
питању плаћања пореза у свим његовим најшире посматраним облицима.



Дакле, изнета аргументација у овом делу рада, поред већ изнетих других 
разлога, би требало да представља најубедљивнји доказ у прилог тезе да 
привредни преступи морају, де леге ференда, поново бити утврђени у целокупној 
материји прописа из области пореза, као најсигурнији и најбољи систем заштите 
друпггва од кршења прописа извршених од стране правних лица у овој тако 
сложеној и суптилној области за чије правилно функционисање је целокупно 
друпггво превасходно заинтересовано.
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Јавна предузећа и монополи





Проф. др Свешислав Табороши 
Правни факултет Београд

НАШ И УПОРЕДНИ КОНЦЕПТ И ПРАКСА ЈАВНИХ
ПРЕДУЗЕЋА

Е К О Н О М С К Е  О С Н О В Е  Ј А В Н О Г  С Е К Т О Р А

У развијеним тржишним привредама је присуство јавног сектора закономер- 
ност, без обзира на често наметљиви идеолошки концепт о слободи приватног 
предузетништва. Кондепт јавног сектора је логичко полазиште за анализу јав- 
них предузећа, јер се до њихове појаве и дошло путем ншрења фунција јавног 
сектора.

Класична економска анализа доказује да се оптимална расподела роба и 
услуга остварује на тржишту. Тај механизам омогућује конкуренцију и на страни 
тражње и на сграни понуде, па се тако обезбеђује ефикасно привређивање, са 
једне стране, а оптимална употреба ретких добара, са друге стране. У литератури 
се таква ситауација назива либералним тржшптем, и оно је оптимални оквир за 
онај модел привредног понашања у којем се тежи максимизацији личног, приват- 
ног интереса. Идолатрију таквог привредносистемског решења дугујемо још 
класицима политичке економије, а у овом контексту је истичемо због често 
некритичног и неисторичног става да прекинути капиталистички развој бивпшх 
социјалистичких привреда треба наставити тачно тамо где је прекинут, тј. по 
либералистичком моделу. Томе доприноси још и (свесна или не) пропаганда 
неолибералистичких идеја, па у извесним случајевима и експлицитни захтеви 
развијених земаља да се транзиција спроводи кроз праксу либерализма (на 
пример, условљавањем кредита или пословних аранжмана и слично). Битно је,



међутим, да је економска теорија јасно дефинисала. још почетком века, закони- 
тости успостављања оптималне структуре (на пример, друштвену функцију бла- 
госгања, тзв. Паретов оптимум), која у својим претпоставкама јасно полази од 
чињенице да се робе морају класификовати бар у три групе, полазећи од 
могућности оптимизовања њихове тржишне алокације. То су, поред роба код 
којих је могућа конкуренција ценама и условима продаје, још и робе којима се 
задовољавају друштвене потребе код којих а) не постоји конкуренција 
потрошача, и б) постоји међусобна конкуренција потрошача. Пошто се у овим 
случајевима не може постићл оптимум поштовањем тржишних принципа либер- 
алног капитализма, извесно је да ће препознавање ових потреба, а затим и опред- 
ељивање друштвеног механизма за њпхово задовољавање, бити претпоставка за 
опредељивање једног алтернативног модела привредног понашања. 
Поменућемо, прегледности ради. да се под потребама под наведеним а) сматрају 
све оне које се задовољавају колективно од стране свих грађана једне земље. 
попут одбране, заштите од заразних болести, коришћења уличног осветљења 
или РТВ емисија. Суштину овнх појава чини околност да појединац који је несав- 
естан, тј. не жели да плати дату услугу, може због технолошких разлога такође 
да јој приступи под истим условима као и савесган. Зато различита друштва 
траже начине да ове услуге, које микроекономски изгледају као бесплатне. 
обезбеде у неком режиму у којем предузећа која се руководе приватним интере- 
сом обично не могу ни да се сретну. Понекад се, изузетно, може уочити присус- 
тво неких непрофитних или каритативних организавција, али, по правилу, 
обављање ових делатности преузима држава. Што се тиче услуга наведених под 
б) (за њих се у литератури користи назив "заслужна добра"), реч је такође о 
добрима која се не могу наплатити на тржишту, јер се њихова цена не 
успоставља на основу конкуренције поитрошача. Типични примери су 
здравствене или образовне услуге, које су, такође, привидно бесплатне, јер их не 
плаћа појединац - корисник. Но, уколико је број таквих корнсника већп, утолико 
ће њихов квалитет бити нижи или, пак, у једном тренутку, када капацитети пост- 
ану недовољни, између корисника ће почети конкуренција (тј. појавиће се мито 
као сурогат за ценовну конкуренцију). Зато се у овој области укида привид 
бесплатносги услуга, како би се обезбедило минимално захтевни степен рацио- 
налног присгупања делатностима. То се чини помоћу нетржишно утврђених 
цена, тј. различитих видова партиципације, којима се стварна цена услуге дели 
између друштва и корисника, а сразмера њиховпх делова зависи од 
расположивих капацитета и величине тражње.

Економска теорија је, дакле, понудила три решења за размену роба и услуга: 
размену еквивалената на основу индивидуалних приватних процена страна, пот- 
пуно одсуство размене, тј. привидно бесплатне услуге које даје држава (приме- 
тимо да оне изгледају бесплатне само утолико што између примања услуге и 
непосредног давања корисника за ту услугу нема никакве везе, јер се њихово 
финансирање остварује фискалним методама), и размену на основу ванеконом-



ски утврђених цена за кориснике, односно њихове партиципације. Попгго се у 
ова три случаја ради о радикално другачнјем мотивационом систему субјеката 
који врше услуге, извесно је да субјекти који теже максимизацији свог приватног 
интереса уопште не могу да се појаве на страни понуде у другом и трећем случају.

Тржишна цена роба или фактора (нарочито рада), може да буде и неопти- 
мално утврђена у случају концентрације понуде или тражње, дакле у случају пос- 
тојања монопола или монопсона. Познато је да субјект који има такву ситуацију 
може да мења услове тржишног амбијента, тј. да контролом агрегатне понуде 
или тражње тржишну ситуацију доведе у стање равнотеже упркос одсуству праве 
привредне равнотеже у датом сектору. Теорија монополске конкуренције, као и 
ограничене конкуренције, такође јасно одсликавају ситуације у којима апотеоза 
приватног интереса монополских компанија производи друштвено субопти- 
малну ситуацију. Познато је, даље, да тај монопол може да буде технолошки, али 
да, исто тако, он може да проистекне и из контроле неког природног ресурса, 
положаја па чак и институционалних погодности. Технолошки, пак, не мора да 
значи да је комианија створила неко решење или дошла до проналаска којег 
примењује у својим погонима, заштићена од индустријске шпијунаже конкуре- 
ната. Може бити, на пример, и много једноставнија ситуација: предузећа која дис- 
трибуирају електричну енергију, плин или обавл>ају градски превоз, стављањем 
одговарајуће инфраструктуре под своју контролу, онемогућује све друге потен- 
цијалне конкуренте да уђу у дату грану, јер није економски оправдано правити 
паралелне системе исте врсге. Могуће је, такође, и да предузеће користи неку 
природну погодност, рудиште, снагу воденог тока или неигго друго, на начин 
који такође искључује друге. Уколико би се овим предузећима препустило да 
послују искључиво руковођени сопственим интересом, резултат би, опет, био 
друштвено субоптимална ситуација.

Без претензија да у целости прикажемо ограничења либералнокапитал- 
истичког поимања свемоћи тржишта, указаћемо и на ситуацију у којој се 
друштво може наћи у тренуцима дубоке депресије: слаба мотивација за инвести- 
рање, па чак и за одржавање просте репродукције може да у друштву у целини, 
али много чешће у појединим гранама, доведе до колективног напунггања капи- 
тала, односно затварање предузећа. Таква одлука је, без сумње, потпуно легит- 
имна са сгановишта појединца, али је њен негативан утицај на друштвену 
стабилност, због отпуштања радника, већи од позитивног за предузетника. 
Друштво, тј. држава има на располагању низ механизама индиректног утицаја и 
подржавања таквих предузетника, али у посебно тешким или трајним ситуаци- 
јама не може да очекује да ће њихов приватни интерес у разумном року моћи да 
се усклади са интересима других. Зато ће, било у ситуацији масовног локаута, 
бипо услед напуштања извесних грана које су од значаја за контролу структуре 
националне привреде, држава, такође, преузети непосредну контролу над њима.

Најзад, постоји још један комплексан случај у којем профитно мотивисана 
приватна предузећа подбацују: реч је о технолошком развоју који, понекад, пре-



вазилази могућности приватних инвеститора (на пример. велики енергетски или 
саобраћајни сисгеми), или, пак, директни ефекти дате инвестиције је не оправ- 
давају, али уколико се укључе и индиректни, она постаје дугорочноекономски 
рентабилна. Такав случај имамо код појединих комуникација, а школски пример 
предсгавља почетак америчке алуминијумске индустрије (ALCOA) која пре рата 
није била интересантна за приватне инвеститоре, али ју је држава ипак 
установила као технолошку претпоставку за будућу авионску индустрију. Дакле, 
у моменту оснивања, ова индустрија је била нерентабилна за приватне инвести- 
торе, али је касније то постала.

Без обзира на разлике у делатности, иста аргументација стоји и за низ 
истраживачких центара који имају правни статус установа: они су, такође, често 
нерентабилни за инвеститоре који се руководе профитном мотивацијом, али су 
друштвено неопходни.

ПРОБЛЕМ И ЈАВНОГ СЕКТОРА

Као што видимо, јавни сектор се може изједнчити са државном функцијом у 
непосредном обезбеђивању роба и услуга корисницима, без обзира на неп- 
осредни основ појављивања. Претходна дилема од које у највећој мери зависи 
сама анализа, тиче се основа идентификације: да ли јавни сектор обавља 
одређене делатности, или је за њега пресудно да се не остварује на основу при- 
ватне својине. Пре него што је испитамо, приметимо да границе јавног сектора 
не морају да буду и границе државне својине (што би указивало на приоритетни 
значај делатности), али и да приватизовано предузеће престаје да буде јавно, са 
друге стране. Једнозначни одговор било првог, било другог типа је дубиозан. 
Приметимо да постоје бар два изузетка: поред државе, истоврсни интерес могу 
да имају и локалне власти у домену комуналних услуга, а да. са друге стране, у јав- 
ном сектору могу наћи и предузећа која су у њега доспела због тога што је, у јед- 
ном одређеном тренутку, постојало такво оправдање, али оно више не постоји, 
јер се то предузеће може изједначити са другим приватним, и упутити на сло- 
бодну конкуренцију. Из реченог јасно произилази да постојање јавног интереса 
не може да се изједначи са државном вољом, јер се свест о његовом постојању 
може јавити и у другим друштвеним ентитетима. Најчешће, међутим, они немају 
довољно могућности да свој интерес прикажу као јавни, па он остаје групни, што 
резултира у посебним облицима привредне организације: на пример, задругама 
или сличним непрофитним организацијама. Са друге стране, у јавном сектору, тј. 
у државној својини, се налазе и предузећа која би могла да буду препуцггена 
тржишним условима, али се из различитих разлога (на пример, да се не би 
успоставио фискални монопол, неко предузеће задржава у државном сектору, 
мада је економски подобно да послује руководећи се приватним интересом. У 
том случају је предузеће, дакле, легално јавно, али то није и економски легит- 
имно решење његовог статуса.



За разлику од дилема са којима су се суочавала друштва током прве полов- 
ине овог века, када су тражени економски и правни алибији за успостављање 
непосредне контроле над деловима материјално-производне структуре друштва, 
у другој половини века је преовлађујућа свесг о томе да је јавни сектор предимен- 
зиониран. Ова опаска, наравно, не тиче се привредног система бивших социјал- 
истичких земалља које су, претежно из ванекономских разлога, почивали на 
апслолутизовању државне својине, односно државних предузећа која су самим 
тим била изједначена са јавшш.

Без обзира што је учешће јавног сектора, односно јавних предузећа, 
омогућило да се у развијеним тржишним привредама успостави висока стабил- 
ност, односно да се у њима планира, ипак су данас доминантни сгавови о томе да 
су она својим хепертрофирањем снизила просечни ниво ефикасности национа- 
лних привреда, јер су, готово по правилу, имала ниже индивидуалне економске 
перформансе од оних у приватном сектору. Веома су изузетне појаве да је неко 
државно предузећа равноправан учесник међународне тржишне конкуренције са 
приватним, но има и таквих: обично се истиче Renault.

Најчешћи основ ниже профитабилности предузећа у државној својини је 
чињеница да се предузеће налази у ј авном сектору због тога што ниј е атрактивно 
за приватне инвеститоре. Да га држава није преузела, они би нестали (дакле 
тржишни оптимум за конкретну грану би дозволио да се одређена услуга или 
роба производи у количинама које угрожавају услове репродукције осталих 
грана или становништва), па је зато било потребно снизити потенцијалну цену на 
ниво који се оправдава јавним интересима. Та разлика би за приватни капитал 
била губитак, па се она обично покрива из буџета. Но управо ова везаност за 
ситуацију у фискалној политици може да се претвори и у негацију стабилиза- 
ционе функције јавног сектора. Напуштање дефицитног буџетирања повећава 
значај фннансијске аутономије јавног сектора, па се овакво традиционално 
размишљање менаџера јавних предузећа постепено напушта.

Објашњење емпирички неспорног правила да јавни сектор остварује нижу 
профитабилност економска литература види у две равни: док се по теорији 
власничких права сматра да менаџери у овим предузећима имају мања права од 
својих колега у приватним, јер су у свом деловању омеђени већим бројем 
ограничења и захтева, по теорији јавног избора они се и не труде да максимално 
ефектуирају своје факторе, јер имају могућност да било какав резултат прикажу 
као успешан, с обзиром на чињеницу да ће им се сваки губитак покрити из буџ- 
ета. У осгалом, већина јавних предузећа у делатностима саобраћаја, веза, кому- 
налних и сличних делатносги економске принципе "протежу" само до нивоа 
просте репродукције, јер се њихов развој не финансира из сопственог профита, 
него буџетски.

Положај предузећа јавног сектора (уколико установе отавимо по страни, 
због наглашених специфичности њихових делатности) разликује се стога двос- 
труко од положаја предузећа приватног сектора. Мада се појам јавног интереса



не сматра битним елементом на основу којег се оцењује функционисање 
предузећа, извесно је да је он био претпоставка за претварање предузећа у јавно. 
Но, када оно почне да послује, више се не испитује да ли јавни интерес постоји. 
већ само да ли постоје услови за његов рад. Зато је положај управљачке струк- 
туре ових предузећа битно другачији него код приватних: у просеку, они имају 
другачији тип независносги од власника него менаџери у приватној корпорацији. 
јер су мање од ових изложени економском притиску (тј. нужности да произведу 
профит у својим фирмама), али су, са друге стране, мање независни у погледу 
пословних одлука. Овај парадокс се може објаснити чињеницом да се руко- 
водећи кадар јавних предузећа регрутује из специфичног друштвеног миљеа, он 
мора да буде врло близак политичком естаблишменту. а за најважније руководи- 
оце се очекује да буду и његови чланови. Зато ће различити политички интереси 
фактички бити амалгамирани у пословну функцију јавних предузећа, без обзира 
да ли они и даље служе осгваривању јавног интереса или не. Смањена пословна 
аутономија се компензије прихватањем ниже профитабилности као нормалне 
појаве. Покривање губитака јавних предузећа се свугде сматра врло непопулар- 
ном мером, јер управо због персоналне везаности предузећа са политичком 
структуром она представљају врло погодно средство међустраначке борбе. Зато 
се у развијеним тржишним привредама свакако тежи прикривању губитка, за 
шта се користе средства индиректне подршке: селективно ослобађање од 
пореских обавеза, директно субвенционирање производње, контрола цена. Но 
без обзира на обим козметичких промена амбијента у којем послују јавна 
предузећа, ипак је неспорно да она имају нижу профитабилност од алтернативне 
групе приватних, па се стога највећи део аргументације која се у спору око суд- 
бине ових предузећа јавља, односи на тврдњу да су она нерационална, да су терет 
на привреду и да својим присуством отежавају успостављање макроекономског 
оптимума. Оваква неолибералистичка логика је после седамдесетих година пост- 
ала окосница економске политике појединих великих земаља, па. без обзира на 
то пгго се величина јавног сектора привреде и даље задржава на врло високом 
нивоу (за OECD земље у просеку мало изнад једне трећине, мада се у многима 
приближава чак нивоу од две трећине друштвеног производа!) стручна и 
политичка јавност оспоравају основаност његовот даљег опстанка у том обиму.

Главна разлику између нашег традиционалног поимања овог питања и 
начина резоновања који је уобичајен у развијеним тржишним привредама је у 
томе што се код нас претпоставља да се јавно предузеће бави јавном делатношћу 
на основу јавног интереса, док је за припадност предузећа јавном сектору у 
другом случају довољно постојање јавне својине. Стога је и процес "демонти- 
рања" превеликог и неефикасног јавног сектора једноставнији: сем јавних 
служби (које одговарају случајевима описаним под а) и б) горе), јавна предузећа 
се приватизују у свим случајевима у којима је могуће задржати контролу над 
њиховим пословањем без задржавања потпуне својинске контроле. Уобичајена 
је пракса да држава продаје своја друштва чим се котације њихових акција стаби-



лизују на ннвоу који је конкурентан за приватна улагања. Логично је да се најпре 
продају мањински пакети, како би се уласком приватног капитала подигао стан- 
дард квалитета интерне економије, а затим, често, и цео пакет. Суштина поли- 
тике је у томе што се предузећа јавног сектора, која то постају ван случајева 
описаних под а) и б), треба да својим пословањем отклоне или умање извесне 
ризике пословања других предузећа или сектора, који се смањују стабилизацијом 
прилика, па се стога и њихов опстанак у датом својинском режиму опредељује на 
основу политичког опортунитета и процене прихватљивости ризика за друштво. 
Пошто се данас социјални ризици контролишу низом индиректних мера, а екон- 
омски се услед интеграције светског тржишта глобализују, то заиста отпада 
највећи део аргумената који су раније говорили у прилог јавних предузећа.

Остају нам, међутим, тржишне ситуације у којима се задовољавају 
друштвене потребе и обезбеђују тзв. заслужна добра, јер у овим случајевима при- 
ватни капитал не може да буде довољно стимулисан, а њихова дисфункција би 
битно угрозила друиггвену стабилност. Приметимо, за почетак, да се тех- 
нолошки и организациони услови пословања мењају, те је неку делатност, за коју 
се раније поуздано сматрало да не може да буде обављана у либернотржишном 
режиму сгога што није могуће ценовним механизмом обезбедити равнотежу 
понуде и тражње, данас могуће обављати и другачије. Цене различитих роба или 
услуга (саобраћај, енергетика, здравство, образовање, истраживања и слично), 
најчешће су само иницијално високе, а касније се, стабилизацијом основне тех- 
нологије и иновацијама снижавају скоро до нивоа на којем је могуће да се јави 
чак и приватна понуда. Многобројни процеси минијатуризације опреме и 
увођење микроелектронске технологије створили су услове да се и делатности 
код којих постоји јавни интерес (да се оне уредно обављају, али, исто тако, и да се 
обављају при задатом, друиггвено прихватљивом нивоу цена), данас исплате и за 
приватна улагања. Тако се спушта право за улазак приватног капитала у делат- 
ности које су раније биле обезбеђиване искључиво на основу јавног интререса, 
игго омогућује да се данас делатносгима које имају посебан значај за друштво, 
другачији од значаја за појединце, баве и субјекти који у том просгору међусобно 
зависних циљева виде и могућност остваривања сопственог профита. Поигго су, 
сада, ове делатносги у извесном смислу изједначене са другим које се онтимизују 
на тржишту, мења се њихово основно одређење (заводољавање друштвених 
потреба под условима другачијим од тржишних), мења се њихов субјект (то 
више није предузеће у искључивој или већинској својинској контроли државе), па 
се поставља питање да ли су то још јавна предузећа (односно установе). Пошто 
се више не могу одредити ни са становишта делатности, ни са становишта 
својине, а задржавање наглашеног друштвеног утицаја на стабилност њиховог 
пословања је и даље захтев са којим се свакодневно суочавамо, differentiu specificu 
треба тражити у утврђивању посебног јавног интереса.



ЈАВНИ ИНТЕРЕС КАО СПЕЦИФИЧНОСТ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА

Јавни ннтерес је конститутивна претпоставка јавног предузећа. Његово 
опредељивање омогућује да се предузећима која се налазе било у мешовитој, 
било чак и у искључивој приватној својини, намећу одређена правила понашања 
којима се мењају односи који би, у одстусгву тих правила, били успостављени на 
конкурентном тржишту. Могућност таквог утицаја на предузећа у приватној 
својини је заснована на посебном карактеру датих делатности, односно на посто- 
јању посебног интереса којег, поред сопственог и интереса потрошача, ова 
предузећа такође морају да уважавају. Но у тржишној структури заносваној на 
приватном предузетништу се ови посебни услови пословања у одређеној области 
могу утврдити било претходним дефинисањем стандарда, било давањем конц- 
есија одређеном предузећу, али. свакако, такво предузеће тиме не постаје јавно. 
Уколико се, без обзира на стимулативне мере које држава примењује. ипак дата 
друштвена фунција не може да остварује од стране приватног сектора. легит- 
имно је оснивање јавних предузећа. Она се оснивају посебним општим актом 
којим се од стране јавноправног субјекта (државе или комуналне заједнице) кон- 
статује постојање јавног интереса у одређеној области и обезбеђују средства за 
рад. И јавно предузеће има исте обавезе као што су стандарди прописани за при- 
ватна у истој области (ако их има), али се остваривање јавног интереса 
обезбеђује путем управљачке функције која се у јавним предузећима разликује 
од менаџмента у приватним и профитно оријентисаним. Додуше, и јавна 
предузећа су профитно оријентисана, али је значај овог циља ипак друтостепен, у 
односу на примаран: остваривање јавног интереса.

Да ли ће неко питање бити од јавног интереса у одређеној средини или не, 
зависи од многобројних фактора. Набрајање најважнијих области које се 
резервишу за јавна предузећа у тржишним привредама има смисао egzempli causa 
јер у њима најчешће није забрањено пословање приватних, али по истим услов- 
има као и јавних. Из претходног излагања смо видели да је суштинскн захтев који 
јавна предузећа задовољавају везан за обезбеђивање стабилности услова 
пословања других микроекономских субјеката и многобројних потрошача и то 
на начин који се разликује од услова конкурентног тржишта. Но другачији ниво 
опште привредне стабилности, а не мање важни су и извесни елементи 
традиције, могу да створе ситуацију да се у једној земљи одређена област налази у 
режиму јавних предузећа, а у другој у приватном сектору, али уз посебан режим 
контроле. Пошто је линија која дели јавни од приватног сектора у таквим 
привредама прилично неодређена, а у случају јавних предузећа у мешовитој или 
чак већинској приватној својини неодредива, сматрамо да се као најважанији 
атрибут јавннх предузећа може идентификовати посебан режим управљања: 
интерно је то менаџмент који је идентичан било ком другом, приватном 
предузећу (нарочито ако је својина мешовита или претежно прпватна), док је



екстерни амбијент јавноправне природе и опредељен је од стране оног ентитета 
који је предузеће основао или определио услове за његово оснивање (тј. ценио 
постојање јавног интереса). Уобичајено је, па такву одредбу имамо и у нашем 
Закону о јавним предузећима (чл.22), да у управљању предузећима, када се 
одлука тиче остваривања јавног интереса, учествују, поред власника капитала, и 
предсгавници надлежног државног органа. Они су, такође, обавезно и чланови 
надзорног одбора, којег ова предузећа формирају.

ЗАКЉУЧАК

Значај јавног сектора као коректшзног механизма који треба да допринесе 
успостављању социјалне и привредне равнотеже на нивоу који је изнад оног који 
би био постигнут спонтаним деловањем тржишних сила сразмеран је величини 
структурних неусклађености привреде и захтевима који се манифестују као јавни 
интерес. У условима постојања великих неусклађености неопходна је експанзија 
јавног сектора на основу државне својине, док је при нижим и стабилнијим сто- 
пама раста могуће да се ове делатности обављају уз појачану контролу 
државе.Зато је опредељивање за или против јавног сектора односно јавних 
предузећа (поготово ако се инкорпорише у политичка опредељења и постане 
вододелница страначких програма) лажна дилема, јер је присуство овог сектора 
закономерност савремене привреде. Зато се поларизације мишљења не врше 
више на основу става да ли је он потребан или није, већ које му је оптимално 
учешће у друштвеном производу. Извесно је да хипертрофија овог сектора води 
дезекономији ангажованог капитала, али нам се чини да је његово потцењивање 
још опасније, јер би индиректни губици која изазива слаб рад овог сектора у при- 
ватном сектору и друштву у целини превазилазили губитке услед хипертрофије.



Проф. др Сшеван Шогоров 
Правни факултет у Н. Саду

ПОЛОЖАЈ СУБЈЕКАТА ЈАВНОГ СЕКТОРА 
ПРИВРЕДЕ У ПРАВУ КОНКУРЕНЦИЈЕ

1. О  п о л о ж а ју  и к а р а к т е р у  су б је к а та  ја в н о г  секто р а  привреде у о п ш те

Субјектима јавног сектора привреде се најчешће сматрају јавна предузећа тј. 
привредни субјекти који обављају делатност од посебног, јавног интереса. Доста 
често се, међутим, као одлучујући критеријум за идентификацију ових субјеката 
узима и својина. Тако се под јавна предузећа подводе сва она предузећа која су у 
потпуности у државној својини или је ова својина у њима претежна одн. знатна.^ 
По својинском критеријуму јавна предузећа се на тај начин појављују као соп- 
ствена предузећа државе или као мешовита предузећа. Поред тога као помоћни 
критеријум за идентификацију јавних предузећа се користе и поседовање јавних 
овлашћења од стране ових субјеката, присутност посебне државне контроле над 
њиховим радом, учешће (одн. утицај) државе у управл>ању и постојање посебног 
режима за обављање њихове делатности.

У нашем праву јавна предузећа се одређују по основу критеријума јавног 
интереса. Она се, према Закону о предузећима из 1988. године, оснивају ради 
производње и промета одређених производа и вршења услуга који су незамен- 
љив услов живота и рада грађана или рада других предузећа на одређеном 
подручју или ако је то неопходно за рад органа друштвено-политичке зајед- 1

1. Према Wiedemann-u (Gesellschaftsrecht, I Munchen, 1980, с. 126) јавна предузећа су тако сва 
трговачка друштва у којима је својинско учешће државе и других јавно-правних субјеката 
веће од25%.



нице.2) Исти критеријум је прихваћен и у предлогу закона о предузећима из 
марта 1995. године.

Значај јавних предузећа је. како исгоријски тако и актуелно, веома велик. 
Познато је да је још у средњем веку и у време меркантилизма њихов број и 
привредни значај био изузетан. У периоду класичног економског либерализма, у 
XIX веку, број и значај ових предузећа је, додуше, опао али су се истовремено 
усталили државни монополи у одређеним секторима привреде. У овом веку, 
међутим, бројни значај ових предузећа је порастао до мере да се може говорити о 
посебном, јавном сектору привреде. Оквири тог јавног сектора су у различитим 
земљама различити али се језгро делатности које се у оквиру њега јављају већ 
јасно оцртава (саобраћај, енергетика,рударство, водопривреда, осигурање, кред- 
итно и финансијско тржиште и др.). Удео јавних предузећа у привреди раз- 
вијених земаља је различит. У оквиру Европске уније, тако, у Италији више од 
50% друштвеног производа потиче из јавних предузећа, а слична тенденција се 
исказује и у Француској.^ У Белгији, Холандији, Луксембургу и Немачкој овај 
удеоје мањи али је ипак значајан.^

Разлози за овакав пораст значаја јавних предузећа у тржишним привредама 
су вишеструки. Поједине делатности могу за приватна лица бити непривлачне 
због високог ризика, у другима се опет тражи неуобичајен висок стандард 
пословне тајности, док је у трећима велико присуство јавних овлашћења. Па 
ипак, савремена искуства развијених земаља показују да су одлучујући разлози за 
пораст значаја јавних предузећа привредно-политичке природе. Један од тих 
разлога је свакако одржавање одређеног обима и сгандарда производа и услуга 
од јавног интереса, док је други, исто тако широко присутан, брига државе за 
унапређење неразвијених делатности и неразвијених подручја земље. Уз ове раз- 
логе присутан је и разлог обезбеђивања пожељне привредне коњунктуре (анти- 
циклична инвестициона политика) али је он уједно и најспорнији. Овом разлогу 
се често истиче пршовор да би се економско-политички циљеви антицикличне 
политике могли ефикасније остваривати, уколико би се иста маса новца, уместо 
преко учешћа државног капитала у привреди, на одговарајуће начине ставила на 
располагање приватним привредним субјектима.

Поред јаваних предузећа под субјекте јавног сектора привреде треба под- 
вести и субјекте јавног права који обављају неку привредну делатносг, свеједно 2 3 4

2. В. чл. 24a овог Закона.
3. В. Wieđemaim, оп. цит., с. 128.
4. Тако напр. у Немачкој савезна држава непосредно учествује у 86 приватно-правних 

предузећа (са укупним капиталом тих предузећа од 6,6 милијарди ДМ, од чега је државни 
капитал 3,8 милијарди ДМ) а посредно још у 690 предузећа са капиталом од најмање 25% 
од укупног капитала тих предузећа. Томе треба придодати учешће земаља (Lander) у 
преко 250 предузећа са капиталом већим од 25% као и учешће општина (у просеку свака 
већа општина учествује са капиталом већим од 25% у десетак предузећа). - Подаци дати 
према: Wiedemann, оп. цит., с. 127.



да ли се она обавља стално или повремено и да ли се јавља као споредна у односу 
на основну делатност неког јавно-правног субјекта. У ову категорију субјеката 
јавног сектора привреде спадају сви јавно-правни субјекти који имају одређене 
привредне погоне тј. који при продаји робе и вршењу услуга иступају као 
учесници на тржишту. Чињеница да ови погони нису самостални правни суб- 
јекти, већ се налазе у оквиру субјективитета државног органа одн. другог јавно- 
правног лица, није, при томе, од значаја. И за ове субјекте морају важити 
тржишна правила понашања, у противном могло би доћи до тешких дефор- 
мација конкуренције и озбиљног нарушавања тржишне структуре.

Под субјектима јавног сектора привреде ваља, дакле, разумети како 
одређене субјекте приватног права, тако и одређене субјекте јавног права. Јавна 
предузећа су, без сумње, прватно-правни субјекти али специфичног карактера. 
Док остали приватно-правни субјекти обављају привредну делатност по прин- 
ципу рентабилности, а ради стицања добитн. јавна предузећа могу делатност 
обављати искључиво или у значајном делу ради остваривања других циљева 
(остваривање јавног интереса, реализовање макро-економских и социјално- 
политичких циљева) због чега се може и рећи да држава јавна предузећа користи 
само као погодну приватно-правну форму за остваривање иначе еминентно 
јавно-правних циљева.^ Своје циљеве у привреди држава, међутим. остварује и 
непосредно, преко јавно-правних субјеката, не користећи се приватно-правном 
формом јавног предузећа, због чега и ови, у мери у којој обављају привредну 
делатност, морају бити третирани као субјекти јавног сектора привреде, посебно 
са становишта права конкуренције.

Због великог значаја које субјекти јавног сектора привреде имају у савре- 
меним привредама већ дуже време су актуелна разматрања правног положаја 
ових субјеката у праву конкуренције. Пракса је показала да због великог интер- 
еса државе за рад ових субјеката постоји реална опасност повлашћеног 
конкуренцијског третмана ових субјеката на тржишту, пгго може да доведе у 
питање не само равноправност тржишних учесника већ и систем делотворне 
тржишне конкуренције, са реперкусијама и на саму тржишну структуру. У том 
светлу под посебном је пажњом: (1) примена права конкуренције на ове субјекте 
и (2) угицај аката и радњи јавне власти на конкурентску способност ових суб- 
јеката.

2. П р и м е н а  но рм и права к о н ку р ен ц и је  

на с у б је к т е  ја в н о г  сек то р а  привреде

Норме права конкуренције, као целовитог система правних норми којима се 
уређују правила тржишне утакмице и сузбијају акти и радње који је одстрањују, 
ограничавају или извитоперују (антимонополско одн. антикартелно право, право

5. Wiedemann, оп. цит., с. 129.



нелојалне конкуренције и друге правне норме о запггити здраве тржишне 
конкуренције) примењују се, начелно, на све тржишне учеснике. Па ипак, како 
стање у легислативи тако и степен стварне правне заштите конкуренције, указује 
на потребу одвојеног разматрања проблема примене права конкуренције на 
јавна предузећа и на јавно-правне субјекте који обављају одређену привредну 
делатност.

У погледу питања примене правила конкуренције на јавна предузећа ситу- 
ација је релативно једноставна. Како у упредном, тако и у нашем праву, јавна 
предузећа имају карактер приватно-правних субјеката који обављају привредну 
делатност, што значи да се на љих, у недостатку неких посебних нравила, 
примењују огаите норме права конкуренције које важе и за све друге приватно- 
правне субјекте. У немачком праву тако норме антикартелног закона се на 
основу изричћите законске одредбе примењују и на предузећа која су у целини 
или делом у својини државе (јавне власти) или ако она њима управља или их 
води.^ У праву Европске уније општа картелна забрана као и забрана злоупо- 
требе доминирајућег положаја на тржшиту се, такође, у принципу односе и на 
јавна предузећа. о Забрана монополисања се, на општи начин, поставља и у праву 
САД. Карактеристично је, међутим, да се у неким правима предвиђају значајни 
изузеци од примене општих норми права конкуренције на поједине категорије 
јавних предузећа. Тако се на пр. у Немачкој начелна антикартелна забрана не 
примењује на уговоре које закључује савезна пошта, железница, друга јавна 
предузећа која се баве јавним превозом путника и добара, као и на одлуке и пре- 
поруке удружења тих предузећа, уколико се накнада или услови пословања 
одређују на основу закона или другог прописа или их јавне власти утврђују 
односно одобравају.^ Слична ослобођења важе и за банке земаља (Ландер) и 
централне банке земаља. државне монополе,^ а постоје и одређена ограничења 
примене опште картелне забране у области банкарства и осигурања, предузећа 
за снабдевање електричном енергијом, гасом, водом и др.

У нашем праву јавна предузећа су такође подвргнута општим правилима из 
права конкуренције. Према Закону о трговини свако предузеће као и друго 
правно и физичко лице које је регистровано за обављање трговине (куповина и 
продаја робе и вршење привредних услуга) се сматра трговцем.^ Трговац се 
бави трговином слободно и под једнаким условима на јединственом југословен- 
ском тржишту, у складу са добрим пословним обичајима и пословним моралом, 
на начелима лојалне конкуренције, и на начин којим се не наноси штета купцу 
одн. потрошачу.  ̂ Овакво решење је доследно спроведено у свим деловима

6. В. пар. 98, ст. 1 Закона против ограничења конкуренције из 1957. год.
7. В. чл. 85 и 86 Уговора о оснивању ЕЕЗ из 1957. год.
8. В. пар. 99 Закона против ограничења конкуренције СР Немачке.
9. В. пар. 100 истог Закона.
10. В. чл. 1 Закона о трговини (Сл.1. СРЈ, бр. 32/93 и 50/93).



права конкуренције (општа забрана монополистичких споразума, забрана 
злоупотребе доминирајућег положаја на тржииггу, општа забрана нелојалне 
конкуренције. забрана шпекулације и забрана аката и радњи којима се 
ограничава јединство тржишта). У нашем праву нису предвиђени изузеци од 
примене правила права конкуренције на јавна предузећа, што се може сматрати 
успелијим решењем од решења која су садржана у немачком и неким другим 
националним правима конкуренције.

Што се тиче примене права конкуренције на јавно-правне субјекте јавног 
сектора привреде. недвосмислено се може констатовати да је ова проблематика 
била до сада скоро потпуно запостављена, не само у нашем, већ и у многим 
другим националним правима. У неким националним правима правила 
конкуренције се прописују само за приватно-правне субјекте. У другима је обух- 
ват примене конкуренцијских норми шири и односи се на све тржишне учеснике, 
како приватно-правне тако и јавно-правне. Па ипак, карактеристично је да се и у 
овим другим правшш системима примени правила права конкуренције на јавно- 
правне субјекте поклања мала пажња. Тако се на пр. у немачком праву изричито 
предвиђа да ће се норме антикартелног права примењивати не само на јавна 
предузећа која су у целини или делом у својини државе(одн. других јавно-правних 
субјеката) већ и онда када јавна власт управља или води одн. обавља предузеће 
(при чему се предузеће не посматра у статусном смислу). Таква норма је довољна 
да се под њу подведе и привредна активност јавно-правних субјеката и када се 
она од њих непосредно обавља, а не само када се посредно остварује учешћем 
државе у јавним предузећима као самосталним правним субјектима приватног 
права. Домашај ове начелне могућности примене права конкуренције на јавно- 
правне субјекте који обављају привредну делатност је, међутим, раније 
поменутим изузецима битно умањена.^ Важно је, при томе запазити да сејавно- 
правни субјекти не подвргавају праву конкуренције када издају акте и врше
радње у оквиру јавних овлашћења која имају тј. када иступају као јавна властЛ^ 
У свим другим случајевима јавно-правни субјекти су подвргнути праву конкурен- 
ције ако у оквиру обављања неке привредне делатности иступају на тржишту са 
својим робама и услугама.^

За одговор на питање да ли се право конкуренције примењује на јавно- 
правне субјекте и у нашем праву од одлучујуће је важносги тумачење релевант- 
них одредаба Закона о трговини. Наиме, јавно-правни субјекти који обављају 
привредну делатност се у овом Закону не помињу изричито, што може да иза- 
зове различита тумачења и отежа примену одредаба овог Закона у пракси. По 
нашем мишљењу за одговор на постављено питање одлучујуће је тумачење 11

11. В. чл. 3 истог Закона.
12. В. супра, фусноте 9) и 10).
13. Baurabach-Hefermel, VVettbevverbs-und Warenzeichenrecht, 1960, напом. 12 уз пар. 1.
14. Rasch-Westrick, Wittbewerbsbeschrankungen, Kartell-und Monopol-recht. Berlin, 1966, c. 487.



одредбе чл. 1. Закона о трговини. Према ст. 1 овог члана трговином се сматра 
куповина и продаја робе и вршење трговинских услута, а према сг. 2 истог члана 
трговином се могу бавити предузећа и друга правна и физичка лица која су рег- 
истрована за обављање те делатности (трговци). С обзиром да ни друге одредбе 
закона не упућују на искључиво приватно-правни карактер овако дефинисаних 
трговаца, мишљења смо да се јавно-правни субјекти могу подвести под појам 
"друга правна лица" уколико испуњавају два услова. Први је да обављају 
трговинску делатност (куповина и продаја робе, одн. вршење трговинских 
услуга) а други да су регистровани за обављање те делатности. Ако су ови услови 
испуњени јавно-правни субјекти се могу квалификовати као трговци, у смислу 
Закона о трговини. нгто значп да се и на њих примењују сва правила конкурен- 
ције која су предвиђена овим Законом. Ипак, због могућих другачијих значења 
постојећих законских одредаба, сматрамо да би било неопходно у будућим закон- 
ским решењима изричито утврдити да се норме права конкуренције примењују и 
на јавно-правне субјекте када не иступају у функцији остваривања јавне власти, 
већ као субјекти који обавл>ају и неку привредну делатност. Тиме би се осигурао 
законски једнак третман у тржишној утакмици свих субјеката који на тржишту 
иступају, без обзира да ли имају приватно-правни или јавно-правни карактер. У 
прилог потребе да се у будућим законским решењима примена права конкурен- 
ције на јавно-правне субјекте изричито утврди говори и чињеница да до сада, 
колико нам је познато, ннје било случајева у којима би се остварила судска 
заштита због нарушавања правила конкуренције од стране јавно-правних суб- 
јеката, што може да значи да ни остали тржишни учесници ни судови нису сиг- 
урни у погледу могућносги примене права конкуренције на јавно-правне 
субјекте.

3. П р о б л е м  ја в н о -п р а в н и х  а к а та  к о ји м а  се н а р уш а ва  к о н к у р е н ц и ја

Поред аката и радњи субјеката јавног сектора као тржишних учесника, 
конкуренција може бити угоржена и јавно-правним актима органа државне 
власти. у традиционалним правима конкуренције овакве повреде тржишне утак- 
мице нису регулисане и санкционисане, али су последњих деценија све присут- 
нији захтеви да се и ова област правно уреди, с циљем да се што је могуће више 
заштити равноправност учесника на тржишту и делотворност општих система 
тржишне конкуренције. У овом тренутку поменути захтеви су легислативно 
уважени у неколико земаља, док се у другима воде стручне и политичке расправе 
око потреба и могућности сузбијања јавно-правних аката којима се нарушава 
конкуренциј а. ̂

15. Видети о овоме шире: ffimraler, Ulrich, Offentlich-rechtliche Wittbewerbsbeschranungen, Koln, 
Berlin, Bonn, Munchen, 1967.



Важно је напоменути да се у овом случају не ради о приватно-правним 
активностима државе (преко јавних предузећа или непосредно) у привреди, већ о 
актима и радњама које она издаје одн. врши у остваривању функција јавне 
власти. Утолико ови акти и радње се не могу једноставно подвести под правила о 
забрани одстрањивања, ограничавања и извитоперавања конкуренције која важе 
за приватно-правне субјекте и јавно-правне субјекте када иступају приватно- 
правно тј. када обављају одређену привредну делатност и по тој основи иступају 
на тржишту. Овде се ради о нормама којима држава саму себе (одн. све јавно- 
правне субјекте) ограничава у активностима које би могле да доведу до 
нарушавања конкуренције на тгржишту и до неравноправног конкурентског 
положаја појединих категорија тржишних учесника. Наравно, оваква правила 
самоограничавања сопствене активности држава доносн само под прет- 
поставком да је за савремену тржишну привреду систем слободне, равноправне и 
неизвитоперене конкуренције на тржишту виша вредност од појединачних 
циљева текуће економске и социјалне политике који се остварују нарушавањем 
таквог система конкуренције. Пошто се ради о актима и радњама државних 
органа одн. других јавно-правних субјеката, највећи значај у сузбијању оваквих 
јавно-правних аката морају имати уставне и законске норме.

Јавно-правни акти и радње којима се нарушава конкуренција могу бити 
различити. Једним делом њима се ограничава слобода привређивања и 
трговачка слобода тржишних учесника, а другим делом се поједине категорије 
тржишних учесника стављају у повлашћен или у подређен положај. Јавно- 
правним ограничењима конкуренције би с тога требало сматрати све мере јавно- 
правних власти које ограничавају слободу трговине у односу на коришћење 
система слободне гржишне утакмице.^ Та ограничења нису увек у функцијн 
обезбеђивања преференцијалног положаја субјеката јавног сектора привреде, 
али у пракси најчешће имају управо такав карактер.

Јавно-правних ограничења конкуренције има у основн две врсте. Првој при- 
падају све оне мере јавних власти којима се слобода конкуренције за тржишне 
учеснике сужава, без да се поједини тржишни учесници (односно поједине кате- 
горије тржишних учесника) погодују или оштећују. За ову врсту јавно-правних 
нарушавања конкуренције, коју можемо назвати и јавно-правно сужавање сло- 
боде конкуренције, је карактеристично да све тржишне учеснике. конкуренте. 
подједнако погађа, јер их спречава да на одређеном тржишту остварују макси- 
мално интензивну конкуренцију. Ограничење слободе конкуренције је, дакле, у 
оваквом случају једнако за све конкуренте.

Другу групу јавно-правних нарушавања конкуренције чине оне мере јавних 
власти којима се систем слободне конкуренције нарушава на тај начин што се 
њима једни конкуренти стављају у погоднији (преференцијални) а други у непо- 
вољнији положај. Мере којима се ово постиже могу бити најразличитије, од

16. Упор. ffimmler, по. цит., с. 32



утврђивања неједнаких услова пословања. преко субвенција, дотација, компенза- 
ционих цена, посебног опорезивања или пореског погодовања (ослобођења. 
олакшице, посебне пореске стопе) погодности или дискриминацију при извозу 
или увозу, при коришћењу финансијских кредита итд. Све ове мере можемо 
означити као јавно-правно нарушавање равноправности тржишних учесника у 
систему конкуренције.

Наше право спада у ред права које одговарајућим уставним и законским нор- 
мама предвиђа забрану јавно-правних ограничења конкуренције. При томе су, уз 
опиггу уставну норму о равноправности привредних субјеката. од посебног 
значаја одредбе Закона о трговини. Према одредбама овог Закона, трговцима се 
гарантује право да трговину обављају слободно и под једнаким условима на јед- 
инственом југословенском тржиш ту^ а државни органи не могу својим актпма, 
подршком или на други начин ограничавати слободу трговине и наступања на 
тржишту. нарушавати конкуренцију и стављати у неравноправан положај на 
тржншту поједине трговце или купце, односно потрошаче.^ Конкретизацији 
ових одредаба служе и оне норме овог Закона којима се државним органима 
забрањује ограничавање јединства тржишта у погледу ограничавања размене 
робе и слободног наступања на тржишту, као и у другим случајевима када се на 
овај начин нарушава конкуренција.^ Изузетно, Законом су прописани 
случајеви у којима надлежни државни органи могу прописивати одређена 
ограничења тржипгга.

Ипак, и поред добрих законских решења у овој области, стварна примена 
законских норми којима се нарушава конкуренција јавно-правним актима и рад- 
њама јавно-правних субјеката је у нашој земљи на самом почетку. Релевантне 
законске одредбе практично нису примењиване, нити су познати случајеви у суд- 
ској пракси у вези са заштитом тржишних учесника од оваквих јавно-правних 
нарушавања конкуренције. Остаје због тога значајан задатак, како за правосуђе, 
тако и за државне органе и правну науку да својим доприносима омогуће при- 
мену овог дела нашег права конкуренције, чиме би обезбедили пуну афирмацију 
уставних и законских принципа о слободи привређивања и равноправности 
тржишних субјеката. На тај начин би се, уз адекватну примену других делова 
права конкуренције, могло битно допринети изграђивању и заштити система 
слободне тржишне конкуренције, као основе тржишног иривредног система 
земље.

17. В. чл. 3 Закона о трговини.
18. Чл. 5 истог Закона.
19. В. чл. 26 и 27 истог Закона.



Др Славољуб Ј. Вукићевић,
помоћник Генералног директора ЖТП БеоГрад

СВОЈИНСКИ ПЈГУРАЛИЗАМ И ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 
- НЕКИ АСПЕКТИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА, ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УПРАВЉАЊА И
РУКОВОЂЕЊА

I

Процес трансформације представља заједнички именитељ промена у 
бившим социјалистичким земљама, па дакле и у нашој земљи, и манифестује се у 
различитим доменима друштвеног живота и различитим интензитетом. Тешко 
је потпуно идентификовати лепезу тих промена, али несумњиво промене се са 
највећом пажњом прате у областима где су општи, друштвени и појединачни 
интереси најизразитији.

Домен својине и остваривања јавног интереса су непорециво приоритетне 
области на које је фокусирана друштвена пажња. Јер, интересовање за својину 
уопште је трајно историјско -цивилизацијско питање које, елиптично изражено, 
своди се на дилему шта је старије: својина или историја,"... вероватно да је истор- 
ија затекла својину”.^ С друге стране, разлози економске и социјалне природе 
условљавају појачан интерес за јавна предузећа као резидијуме остваривања јав- 
них интереса који се не могу, или тешко могу остварити у оквирима традициона- 
лног приватног права. (држава као скуп јавних служби - Диги).^ Мера тог 1 2

1. Др М.Бартош: “Основи приватног права”, стр. 73, ТРУД ад Београд, 1931.
2. Л. Диги: "Драва, објективно право, позитивни закон”, 1901.Г. "Трансформација јавног 

права”, 1903.Г.



ннтересовања је одговарајућа операционализација у правном систему и мани- 
фесгује се нормирањем различитих облика својине у друиггву, и посебно у 
привредном систему (еквација својинских облика), и, или пре свега, правно 
институционализовање остваривања јавних интереса у форми јавних предузећа. 
Управо промене о којима је реч. у свим постсоцијалистичким друштвима транс- 
парентно се испољавају на "светлосном луку" који чине плурализам својина и 
јавни интереси. Наравно, ближа анализа подразумева "враћање" на конкретне 
позитивноправне норме и осветљавање правног "кода" промена које се догађају. 
У том смислу предлог новог Закона о предузећима (у да.њем тексту НЗОП) и 
анализа његових одредби је више од ловода који значи доношење једног закона. 
Јер, није реч о "обичном” закону, већ о новом у "новом". Важећи Закон о 
предузећима који "испраћамо" у правну историју значио је много, али предлог 
који је пред нама, по ономе што садржи и још више - које и какве привредне ток- 
ове успоставља, значи и више. И опет, не треба претендовати да НЗОП може и 
треба да на потпун начин уреди све односе у привреди. То је претензија која води 
у илузију. НЗОП, као уосталом и закони слични њему даје "основну формулу" за 
функционисање привредног живота, а прописи комплементарни са њим (Закон 
о својинској трансформацији, Закон о јавним предузећима, и посебно закони о 
појединим јавним предузећима, железница, ПТТ, електропривреда и др.) чине 
целину правног амбијента.

Наш напор у овом раду превасходно је усмерен у правцу скретања пажње на 
могућности које НЗОП ствара за рад ј авног предузећа, односно остваривање јав- 
них интереса у условима својинског плурализма.

II

Својински плурализам као један од темеља слободног тржишга у новом 
привредном систему представља и јесте, и његов крајњи циљ тј. сублимат нових 
односа у привреди. У правном смислу - егалитарносг својина је примарни критер- 
ијум класификовања предузећа према важећем ЗОП-у. Међутим, када је реч о 
пројекцији привредних субјеката према предлогу НЗОП-а дилема у погледу дом- 
инантности критеријума: својински или организацуиони, решава се у корист овог 
другог. Експлицитан је став предлагача да основни тип предузећа (у организа- 
ционом смислу), предсгавља привредно друштво (чл. 2. ст. 1), основано као 
друштво лица или друштвокапитала (чл. 2. ст. 2.) За наша разматрања значајно 
је да се јавно предузеће третира као друштво капитала (чл. 2. ст. 5), па се основни 
принципи организације, управљања и руковођења за овај тип друштва 
примењују и на јавна предузећа.

Опредељујући се за друштво капитала као организациони облик у коме ће се 
у будуће остваривати јавни интерес предлагач је имао у виду карактер ових 
друиггава (подељеност главнице на акције које гласе на одређену номиналну 
вредност, лака покретљивост капитала продајом акција и др.) игго их је учинило



најбројнијим обликом привредних друштава у свету. Извесно је да у кон- 
цепцијском смислу нису апстрахована и позитивна искуства појединих европских 
земаља (Француска и Немачка, пре свих) у којима су посебним прописима 
уређена питања рада и пословања ових друштава.

III

У одредбама о јавном предузећу предлагач НЗОП-а је дефинисано да је реч о 
предузећу које обавља делатност од јавног интереса (чл. 400, ст. 1) и чији оснивач је 
држава и јединица локалне самоуправе (чл. 400, ст. 1). Истовремено предлагач 
НЗОП-а је предвидео могућност да делатност од јавног интереса могу обављати и 
друга предузећа чији су оснивачи правна и фнзичка лица (чл. 401. ст. 1 и 3.). Дакле, 
потенцијално јавнн интерес могу реализовати власници различитих облика капи- 
тала чиме се ех lege потврђује прокламовани принцип својинског плурализма. у 
области која је по својој природи, па и по историјском искуству, била претежно, 
ако не и искључиво, резервисана за државни капитал. Уводећи могућност да и 
предузетник може обављати делатносг од јавног интереса предлагач НЗОП-а је 
утврдио и облике обезбеђења остваривања јавног интереса (чл. 403.)У* Истовре- 
мено прецизирано је да начш обезбеђења јавног интереса се осгварује законом, 
односно одлуком органа јединице локалне самоуправе донетом на основу закона. 
Коначно, који начин ће бити примењен зависи од врсте јавног интереса који треба 
остварити. С тога је значајно да предлог НЗОП-а утврђује јавни интерес кроз 
делатности које се обављају у појединим областима (принцип енумерације 
комбинован са општом клаузулом - чл. 402, ст. 1. и 2).

Предложена решења НЗОП-а у погледу обезбеђења јавног интереса (чл. 
403) само су основни правац на коме треба тражити конкретна и конзистентна 
решења у појединим привредним субјектима која су основана као јавна 
предузећа или се у њима остварује јавни интерес. Предлог НЗОП-а дефинише 
обезбеђење јавног интереса путем: давања сагласности на статут односно 
одредбе статута које су од значаја за остваривање јавног интереса; давањем саг- 
ласности на избор односно разрешење директора; избором најмање трећине 
чланова надзорног одбора; давањем сагласности на повећање или смањење 
основног капитала; давање сагласности на статусне промене, односно промене 
облика предузећа; давање сагласности на акте којима се утврђује политика цена; 
и на друге начине утврђене законом односно одлуком донесеном на основу 
закона.

Побројани начини обезбеђења остваривања јавног интереса су облици неп- 
осредног утицаја који држава остварује у привредним субјектима у којима се ова 3

3. О појму јавног интереса видети ближе: Наш рад -"Контрола остваривања јавног интереса
у предузећима" (нека нормативна и практична решења). Право и привреда бр. 1-4/94, стр.
118-129.



врста интереса реализује. Податак да је највећи број предузећа у којима се ост- 
варује јавни интерес у државној односно друштвеној својини актуелизује и 
питања поводом примене одговарајућих посебних мера (чл. 404) ако предузеће 
које обавља делатност од јавног интереса необавља ту делатност у складу са 
законом, односно одлуком донесеном на основу закона. Полазећи од принципа 
легалитета, предлог НЗОП-а је предвидео да се посебне мере уређују законом и 
одлукама органа локалне самоуправе, на који начин се обезбеђује поштовање 
минимума посебних стандарда у овој области и избегава могући волунтаризам 
који би ову врсгу мера могао да претвори у своју супротност.

Предлог НЗОП-а изражава експлицитан став да се у овим случајевима 
може: наложити испорука производа или вршење производње или услуга; обуст- 
ави од извршења акт предузећа који је супротан закону а доводи у питање ост- 
варивање његових основних функција; наложити радно ангажовање запослених 
у предузећу ради уредног и непрекидног вршења делатности или пружања 
услуга; предузети друге мере утврђене законима којима се уређују услови и 
начин обављања делатности од јавног интереса. На делу је и у пуном смислу 
долази до изражаја остваривање ius interivna. Такође питање остваривања посеб- 
них мера треба ценити и са аспекта услова конкретног економског и друштвеног 
амбијента у коме раде привредни субјекти о којима је реч. Очигледно је да је 
основна сврха посебних мера обезбеђење континуитета делатности чије ост- 
варивање значи реализацију јавног интереса. Дакле, неопходно је, ове субјекте 
сачувати од угрожавања и потреса који се дешавају, све чешће, из различитих 
социјалних разлога (неостваривање права радника и др.) и лоцирани су у сфери 
рада.

Предлог НЗОП-а предвиђа и посебан институт - преузимање управљања 
(чл. 60) у предузећима која послују са већинским друштвеним капиталом. За 
наша разматрања овај институт је интересантан у колико до његове примене 
долази у предузећима која остварују јавни интерес. По свом садржају преузи- 
мање управљања подсећа на привремене мере које су као институт раније биле 
познате у правном систему и примењиване у привредним субјектима у законом 
утврђеним случајевима (привремене мере друштвене заштите), али сада приме- 
рене новим условима привређивања и захтевима трансформисаног привредног 
система. С обзиром да се преузимање управљања може провести у предузећима 
чији је оснивач Савезна влада, односно Влада републике чланице, реч је дакле, 
пре свега о значајним предузећима у привредном систему (по обиму средстава 
којима располажу и интересима који се остварују), али примена није искључена 
ни у осталим мезоекономским системима. Разлози који су предвиђени за преузи- 
мање управљања се тичу "угрожавања" имовине предузећа као и поремећаја у 
пословању који би изазвао штетне последице за привреду земље, те осгваривање 
губитака у пословању према годишњем обрачуну. Шта се подразумева под 
угрожавањем имовине, поремећајем у пословању, штетним последицама за 
привреду земље, те величини губитака у пословању, није, међутим прецизирано.



Очигледно је да они законски разлози насгају као последица пропуста у 
управљању и руковођењу конкретним привредним субјектом, па преузимање 
управљања значи пресганак са радом свих органа предузећа (скупштина, управа 
и надзорни одбор) и именују се нови органи предузећа (нова управа). Значај овог 
института је наглашен тиме да одлуку о преузимању уирављања доноси Савезна 
влада или Влада републике чланице у складу са НЗОП-ом. Предложеним 
решењима није орочено трајање преузимања управљања, односно речено је да 
оно траје "док се не отклоне разлози који су били основа преузимања 
управљања" (чл. 60, сг. 1.тач. 4). Чини се да би билорационалније да је предлагач 
прецизирао рок, на који начин би се избегла могућа "флуидна" ситуација коју 
предложена формулација омогућава. Такође је за дискусију и предложени круг 
могућих предлагача за доношење одлуке о преузимању управљања у 
предузећима, као и надлежност за доношење одлука (Савезна влада или Влада 
републике). Чини се да је било могуће предвидети шири круг предлагача. као и 
утврдити надлежност скупштина општина за доношење оваквих одлука о 
случајевима где оснивачи нису Савезна држава илирепублике чланице.

IV

Полазећи од актуелног стања у области јавних предузећа (подржавање и 
доминација једног типа својине - државне) и њихове пројекције које предлог 
НЗОП-а предвиђа (друштво капитала) очигледно је да су три доминантне 
области у којима ће се догађати промене у овом типу предузећа: организација, 
управљање и руковођење.

Већ и површан поглед на јавна предузећа показује да је реч о субјектима:
- непрофитабилним и неприлагођеним тржишним условима привређивања 

са мноштвом функционалних слабости,
- гломазне и нефункционалне организације са видљивим остацима елеме- 

ната самоуправне организације,
- неповољне кадровске структуре и несразмерног броја запослених са сгвар- 

ним потребама (вишак запослених),
- у којима је непрецизно и непотпуно издиференциран однос на релацији 

управљање -руковођење.
Разлози оваквог сгања су вишеструки и лоцирани су у веома широком дија- 

пазону: од карактера средстава којимарасполажу ова предузећа (претежно, па и 
више од тога, средсгва су потпуно у државној својини), до традиционалне тро- 
мости свих облика државне организације, а јавна предузећа су често један од тих 
облика. Слободно се може рећи да су јавна предузећа на овом степену привредне 
реформе најмање променила своју "физиономију" у односу на период договорне 
економије. Иако су присутна и реална оправдања за спорост трансформације у 
овом домену (недостатак потпуне концепције новог привредног система, па 
самим тим и концепта остваривања јавног ингереса) не могу се бранити тенден-



ције које су супротне друштвеном опредељењу за примену принципа плурализма 
својинских облика у свим областима друштвеног и привредног живота. Иако 
јавна предузећа у својој суиггини немају у првом плану остваривање профита 
(класична максима - профит треба да "устукне" пред јавним интересом) нера- 
ционално је искључивати могућност да се у појединим деловима јавног предузећа 
"изван основне делатности", већ у првој фази њихове организационе трансфор- 
мације формирају профитни центри (нпр. железница - пружање туристичких 
услуга, одржавање возних средстава, послови друштвеног стандарда и сл.) у 
којима је могуће пословати на профитном принципу. Нека искуства пре свега 
европска већ постоје. Француске железнице (СНЦФ) су већ концептирале поје- 
дине делатности, на тржишним принципима, реализују идеју о претварању поје- 
диних железничких станица у профитне центре. Процес оргашшзационе и 
својинске трансформације јавних предузећа се такође може пратити на 
искуствима водећих светских железница, као игго су јапанске и шведске, које су у 
многоме одмакле у процесу преструктурирања и код којих је овај процес започео 
пре једне деценије.^ Концепт плурализма својине у јавном предузећу захтева и 
адекватну законску заштиту за остваривање јавног интереса механизмом који би 
гарантовао континуирано обављање послова који су дефинисани као послови од 
јавног интереса.

Предлогом НЗОП-а су утврђени обавезни органи јавног предузећа: управни 
одбор, директор и надзорни одбор (чл. 406) чије надлежности су прецизиране у 
оквиру одредби о надлежности ових органа у предузећу уопште (чл. 58 и даље), 
као и посебно надлежности органа у појединим друштвима капитала. Највиши 
орган управљања у јавном предузећу је управни одбор и у њему се "преламају" 
најзначајније управљачке функције у интересу власника капитала. Уопште, 
надлежности управног одбора се односе на нормативну делатност (припрема и 
доношење општих аката јавног предузећа) и непосредно одлучивање (пост- 
ављање и разрешење директора, инвестиционе одлуке, располагање акцијама и 
уделима предузећа, оснивање нових предузећа и др.). Иако је делокруг рада овог 
органа више прецизиран него у постојећим законским решењима очигледно је да 
НЗОП не решава питање надлежности управног одбора јавних предузећа у пот- 
пуносги (то му није био ни циљ). Јавна предузећа се формирају у различитим 
областима како је и дефинисан јавни интерес у предлогу НЗОП-, па је неопходно 
да Закон о јавним предузећима као и закони који ће бити донети за поједина 
јавна предузећа са више прецизности уреде питања надлежности управног 
одбора (нпр. Закон о железници, ПТТ, електропривреди и др.). Уопште, остаје 
отворено питање дефинисања јавних предузећа, која као, најчешће, јединствени 
техничкотехнолошки системи подразумевају јединствено решење за целу земљу. 
Нереално је очивати да парцијалним решењима, односно републичким законима

4. Michel Warlave директор ШС "Модернизација железничког и авио саобраћаја -утицај на 
либерализацију", међународни конгрес, "Осавремењавање и ревитализација железничког 
и ваздушног саобраћаја", Грчка -Ксанти, 18-21. мај 1994. године.



о јавним предузећима из појединих делатности (и формирањем појединих јавних 
предузећа и републикама) можемо доћи до добрих решења посматрано са аспе- 
кта јединства у оквиру СРЈ.

Носилац пословодне функције у јавном предузећу је директор, али закон 
предвиђа могућност да се статутом јавног предузећа може утврдити и обра- 
зовање извршног одбора директора (чл. 406.). Искуства која су до сада стечена у 
функционисању тржишног пословања наметнула су потребу афирмисања месга 
и улоге директора (менаџера) предузећима. Менаџерска функција као један од 
феномена двадесет века је фактор интеграције ресурса предузећа и целовит 
систем за посгизање пројектованих циљева, па је неопходно стварање законских 
претпоставки за њено остварење. Други разлог за јасно профилирање функције 
директора је данашњи често недефинисани однос на релацији управни одбор - 
директор. Уопште управљачке и менаџерске функције нису до краја прецизно 
разграничне, па су честе ситуације да се јављају дилеме у пракси ко је надлежан 
за доношење неких "тешких" одлука на нивоу предузећа било у стратешком или 
финансијском смислу и сл.

У предлогу НЗОП-а се истиче да директор организује и води пословање 
предузећа, заступа предузеће и стара се о законитости рада предузећа, као и да 
обавља и друге послове утврђене законом, оснивачким актом и сгатутом. Пост- 
ављен је општи оквир надлежности директора, што подразумева додатна пре- 
цизирања у пратећим прописима и актима предузећа. И после ступања на снагу 
предложеног НЗОП-, постојеће дилеме и подељена мшпљења да ли је требало 
прецизирати са више детаља пословодну функцију предузећа. Чини се да је било 
простора и потребе да се и детаљније регулише ова надлежност бар кад је реч о 
јавним предузећима у којима се остварују и најзначајнији друштвени интереси.

Општи значај јавних предузећа и циљева који се у њима остварују условио је 
да предлог НЗОП-а предвиђа као обавезан орган и надзорни одбор. Овај орган је 
"зборни" контролни орган у предузећу који обавља надзор над законитошћу 
рада управе предузећа и извршног одбора директора (у колико је формиран). У 
тексту предлога НЗОП-а се два пута помиње обавеза формирања надзорног 
одбора у јавном предузећу (чл. 65. ст. 2 и чл. 406 - па је неопходна одговарајућа 
редакција текста). Своју функцију контроле надзорни одбор остварује углавном 
увидом у одговарајуће акте предузећа, односно других органа у њему. Ова кон- 
трола се обавља углавном пред доношења и усвајања појединих аката у 
предузећу али није искључено постериорно поступање овог органа.

Када јер еч о управљању предузећем предлог НЗОП-а садржи значајну 
новину која се односи на партиципацију запослених у управљању. Према овим 
одредбама НЗОП-а (чл. 82 и даље) у јавним предузећима (са већинским 
друштвеним и државним капиталом) представници запослених чине трећину 
управног и надзорног одбора. На овај начин значајно је присуство и утицај запос- 
лених код доношења најзначајнијих одлука у предузећу. Ако се има у виду да 
НЗОП предвиђа и право запослених да образују савет запослених чији делокруг 
надлежности је такође прецизиран (чл. 85) онда је сасвим извесно да је створен



простор за значајно повећање утицаја запослених на остваривање функција 
управљања у предузећу. Неоснован је приговор једног дела обичне па и стручне 
јавности да се на овај начин "враћа" самоуправљање у предузећа. Наиме, 
различит је квалитет овако конципиране партиципације радника у управљању 
предузећем од самоуправног концепта који је и нормативно и фактички дероги- 
ран. У питању је преузимање неких у упоредноправној пракси проверених 
решења, па гтредложеним решењима не треба давати конотације које им не при- 
падају.



ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Садржај односа измедју државе и јавних предузећа фондова и агенција,
огледа се, прије свега, у:

Прво, разликовању државе као носиоца (највиших стварно-правних 
овлашћења) власника, и државе као јавно-правног субјекта која контролише и 
врши надзор у испуњавању јавног интереса.

Друго, правном положају јавног предузећа, које се, са становишта права не 
разликује ни по чему од других облика предузећа, попгго су сва та предузећа, 
увијек, правна лица приватног права, уређена грађанским и трговачким правом.

Треће, јавно предузеће се "издваја" из трговачких друштава само тиме што 
поред компоненте грађанског и трговачког права садржаннх у појму предузећа 
има још једну управну компоненту садржану у појму "јавног предузећа". Дакле, у 
појму јавног предузећа имамо с једне стране класично предузеће и, с друге 
стране, додатну "компоненту" управног права која му даје обиљежје јавног 
предузећа.

Четврто, директном управљању односно директном вршењу ДЈелатносги јав- 
них служби од сгране државе и њених локалних органа. Или индиректном (деле- 
гираном) управљању јавним службама које се врши давањем концесија 
предузећима, фондовима или агенцијама (пр. Португалије, Грчке, Холандије, 
Ирске и сл.). Иначе, делегирано (концесионо) управљање јавним службама 
успоставља се законом.

Пето, у компаративном праву сусрећу се и рјешења у којима нема јавних 
предузећа, као посебних облика организовања и вршења дјелатности од јавног 
интереса. То су земље ЕЗ. Међутим, предузећа која у дјелатностима обављају



цјелатност од јавног интереса и у овом случају су у посебном "државном 
режиму” односно држава у односу на њих има посебна јавноправна овлашћења.

Шесто, у упоредном праву, и код нас, јавно предузеће се уређује само на 
нивоу начела. Другим ријечима, све земље упоредног права, уређују законом 
цјелатности од јавиог интереса у којем уређују:

а) дјелатност од јавног интереса (ГТТТ услуге, енергетика, саобраћај, 
водопривреда, шумарство, коришћење и управљање добрима у општој употреби, 
морско добро, информисање. комуналне цјелатности, дјелатности неопходне за 
рад државних органа и органа јединице локалне самоуправе).

б) каква је улога (функција) државе у вршењу дјелатности без обзира на то 
да ли је она оснивач или не, правећи, дакле, јасну разлику између државе као 
власника и носиоца јавноправних овлашћења.

ц) ко може обављати дјелатност од јавног интереса (јавно предузеће и други 
облици предузећа: привредно друштво, друштвено предузеће и сл.)

Седмо, Предлогом закона о предузећима СРЈ, учињен је покушај да се 
донекле, "решпектују" свјетска искуства, резултати теорије и у потпуносги су 
преузета нека рјешења из републичког законодавства ЦГ, која је пракса 
потврдила (посебне мјере чл. 404, види републички пропис Црне Горе о заштити 
јавног интереса, преузимање управљања и сл.).

Конкретно узев, овим Предлогом прописане су дјелатности од јавног интер- 
еса у области: енергетике, водопривреде, саобраћаја, ПТТ услуга, комуналних 
дјелатносги, шумарства, коришћење и управљање добрима у општој употреби и 
морским добрима, информисања и дјелатности неопходне за рад државних 
органа и рад јединице локалне самоуправе. Предлогом закона је, такође. проп- 
исано да су цјелатности од јавног интереса оне дјелатности које су од посебног 
значаја за одбрану и безбједност СРЈ и сл.

Ко обавл>а дјелатност од јавног интереса. Дјелатност од јавног интереса 
обављају: јавно предузеће и други облици предузећа (привредно друштво: 
друштво лица и друштво капитала -компанија, корпорација). Друштво лица 
оснива се као ортачко друштво или командитно друштво. Друштво капитала 
(компанија, корпорација) оснива се као акционарско друштво или друштво са 
ограниченом одговорношћу. Додајмо томе и друштвено предузеће.

Предлогом закона је, погрешно прописано, да јавно предузеће, једино оснива 
држава, односно јединица локалне самоуправе. Поново се мијешају јавноправна 
овлашћења државе и њено право да као сваки други правни субјект оснива јавно 
предузеће и друге облике предузећа. Јер, једино је држава "господар уређивања 
јавноправних овлашћења а не и "оснивачких права".

Предузеће које обавља дјелатносг од јавног интереса, а које оснива правно 
лице (а и држава је правно лице) оснива се као акционарско друштво или 
друштво са ограниченом одговорношћу. Правна лица могу имати и својство 
командитора у командитном друштву. Исти облици оснивања прописани су



Предлогом закона и за предузећа која обављају дјелатност од јавног интереса, 
које оснива држава односно јединица локалне самоуправе.

Предузеће које обавља дјелатност од јавног интереса, чији је оснивач 
физичко лице оснива се као ортачко друштво, командитно друштво, акционар- 
ско друштво или друштво с ограниченом одговорношћу.

Услови и начин обавл>ан>а дјелатности од јавног интереса и оснивање 
предузећа за вршење те дјелатности уређују се законом.

Следећи обавезни елемент појма предузећа која обављају дјелатност од јав- 
ног интереса је: обезбјеђење јавног интереса.

У овом поглављу требало је да су "дате", "посебне мјере" из чл. 404. Пред- 
лога закона, које су преузете у цјелини из републичког закона Црне Горе о 
заштити јавног интереса. Иначе су теоријски утемељени и издржале су "суд 
праксе". Управо, запггита јавног интереса у јавним предузећима треба да се вршн 
на сљедећи начин:

"У случајевима да су наступили поремећаји у пословању, односно да се не 
извршавају законом утврђене обавезе, према јавном предузећу односно јавној 
установи, Влада може предузети сљедеће мјере:

1) разрјешење директора;
2) распуштање управног одбора. односно другог одговарајућег органа 

управљања;
3) разрјешење радника са посебним овлашћењима и одговорностима;
4) промјене унутрашње организације;
5) ограничити права појединих дјелова јавног предузећа, односно јавне 

установе да иступају у правном промету и ограничити располагање одређеним 
средствима предузећа, односно установе;

6) обуставити од извршења акт јавног предузећа односно јавне установе, који 
је супротан закону, а доводи се у питање остваривање основних функција 
предузећа, односно установе;

7) наложити испоруку производа или вршење услуга јавног предузећа. 
односно јавне установе сагласно закону и акту о оснивању;

8) наложити радно ангажовање запослених у јавном предузећу, односно јав- 
ној установи ради уредног и непрекидног вршења дјелатности или послова, 
односно пружања услуга са којим се остварују циљеви ради којих је то предузеће, 
односно установа основано, односно организовано; и

9) друге мјере утврђене законима којима се уређује обављање дјелатности 
јавног предузећа, односно јавне установе.^

Поред јавних предузећа, јавне усганове, фондовн н агенцнје врше дјелат- 
ности "од јавног интереса" и утицај државе треба такође да је у њнма 
дефинисан. Мишљења сам да највиши дио карактеристика и елемената 1

1. Члан 4. Закона о остваривању јавног интереса у јавним предузећима и установама 
("Службени лист СРЦГ”, бр. 13/91.)



обашвања дјелатности од јавног интереса н улоге државе у јавним предузећима 
се остварује на сличан или истовјетан начин: у јавним предузећима, фондовима и 
агенцијама.

Својински статус фондова у Републици, по мом мишљењу. потребно је пре- 
цизно уредити.

Наиме, чланом 78. Закона о шумама, установљен је Републички друштвени 
фонд за шуме.

Такође, чланом 69. Закона о путевима ("Службени лист СРЦГ", бр. 38/89 и 
37/90 и 13/91) и "Службени лист РЦГ", број 56/92), основан је Републички 
друштвени фонд за магистралне и регионалне путеве.

Исто тако, сходно рјешењима Закона о водама ("Службени лист СРЦГ", бр. 
25/81,12/86 и 6/90), основан је фонд за воде.

У свим овим обласгима, у нашем правном систему основана су јавна 
предузећа.

Наиме. чланом 1. Одлуке о организовању јавног предузећа за газдовање 
шумама обухваћеним шумско-привредним подручјима ("Службени лист СР ЦГ”. 
бр. 13/90,29/90,35/90,43/90 и 31/91 и "Службени лист РЦГ", број 56/92), организо- 
вано је Јавно предузеће за газдовање шумама обухваћеним шумско-привредним 
подручјима.

Такође, Одлуком о промјенама у организовању Радне организације за путеве 
"ЦРНАГОРАПУТ" у Титограду ("Службени лист СР ЦГ", бр. 38/89 и 13/91 и 
"Службени лист Р ЦГ", број 30/92), организовано је Јавно предузеће за 
одржавање и запггиту магистралних и регионалних путева.

Исто тако, и у области водопривреде, такође је организовано Јавно 
водопривредно предузеће.

Законом о преношењу стручних послова из области инвестиција од интереса 
за Републику на Дирекцију јавних радова Црне Горе ("Службени лист Р ЦГ", 
број 56/92), чланом 1. прописано је да се стручни послови у вези са изградњом и 
реконструкцијом објеката примарне техничке инфраслруктуре (магистрални и 
регионални путеви, жељезничке пруге, регионални системи за водоснабдијевање 
и канализацију и др.)..., који су од интереса за Републику и чију изградњу финан- 
сира Република, обједињавају и преносе са републичких фондова и државних 
органа на Дирекцију јавнихрадова Црне Горе.

Имајући у виду наведену законску одредбу, као и паралелно постојање фон- 
дова и јавних предузећа у наведеним областима (шумарство, водопривреда и др.), 
и чињеницу да садашњи систем финансирања фондова, путем припадајућих 
накнада, није у складу са новим финансијским системом у Републици, а прије 
свега са Законом о систему јавних прихода ("Службени лист Р ЦГ", бр. 30/93 и 3/ 
94), указујем да је неопходно преиспитати постојање друштвених фондова у 
наведеним областима, као својеврсних инвеститора односно посредника у ост- 
варивању јавног интереса, посебно када се има у виду да се послови од јавног 
интереса врше у јавним предузећима односно да те послове обавља Дирекција



јавних радова Републике Црне Горе, надлежна министарства и Влада Републике 
Црне Горе.

Из свега напријед наведеног. произилази да својински статус ових фондова, 
није, на одговарајући начин. разријешен.

Мшпљења сам, да је једино фонд за развој Републике Црне Горе. са аспекта 
својинских односа, дефинисан на одговарајући начин.

Управо, Законом о фонду за развој Републике Црне Горе ("Службени лист 
Р ЦГ", број 46/92), прописано је да се фонд организује као дионичко друштво, 
чији су власници дионичари. Имовина фонда припада фонду, а његову имовпнску 
масу чине ствари, права и новац.

Фонд пензијског и инвалидског осигурања, Републички фонд за здравство, 
Завод за запогшвавање Републике Црне Горе, фонд за шуме, фонд за воде. фонд 
за путеве и даље су "парадржавне" институције неуређеног својинског статуса. 
Одређени покушаји у неким од фондова (Фонд пензијског и инвалидског осиг- 
урања), иако по мом мишљењу, остају на покушају да се уреде својински односи, 
предсгављају помак ка изналажењу и пројектовању њихове својинске структуре, 
за разлику од других поменутих фондова, гдје таквих иницијатива скоро и да 
нема.

Мада нема потпуних исграживања у овој области. мишљења сам да и на 
основу изложене анализе могу извести следећа полазишта:

- Држава у дјелатносгима од јавног интереса није јасно "разграничила" 
дјелатност министарсгва и јавног предузећа, дирекције, фонда и агенције. што 
може бити узрок нерационалности и неефикасности. Дакле. њихове се дјелат- 
носги, често, преклапају и мијешају.

- Функционални дјелови владе "пресијецају се" а не заокружују (привреда, 
здравство, екологија и сл.).

- Нема јасне разлике између државе као власника и ње као носиоца јавно- 
правних овлашћења (нека јавна предузећа без обзира на лоше пословање не 
могу "отићи под стечај", мада су правно у истом положају са свим предузећима 
приватног права).

- Држава у предузећима, фондовима агенцијама и дирекцијама, које обављају 
дјелатност од јавног интереса, није законом прецизно уредила:

а) дјелатност од јавног интереса:
б) субјекте који обављају дјелатност од јавног интереса. Предлажем да се 

напусти досадашњи систем монопола јавних државних предузећа и да ту дјелат- 
ност обављају сви облици предузећа. Дакле, није битан облик предузећа "на 
њему није тржингге" већ ефикасно остварпвање јавног ннтереса у држави 
"интересантним дјелатностима". равноправно у свим облицима предузећа. Овим 
би се напустио "монопол" јавних предузећа, фондова и агенција и створили 
конкурентни односи.



- Нужна рационализација је могућа само на јасно извршеној подјели рада 
између државе (која врши јавноправна овлашћења) и организације која врши 
дјелатност одјавногинтереса.

ц) Непрецизност услова и начина обављања дјелатности од јавног интереса и 
оснивања предузећа за обављање те дјелатности, законом, такође, карактерише 
наше законодавство.

Дакле, на основу ових полазишта предлажем да се односи јавних предузећа, 
фондова, агенција и дирекције с једне н државе с друге стране, заснива на теори- 
јом разјашњеним, у компаративном и домаћем праву потврђеним принципима.

Дјелатност од јавног интереса обављају јавна предузећа која могу бити сва 
предузећа без обзира на својински облик. облика организовања утврђеног 
законом.

- Дјелатност од јавног интереса, која је уређена у Предлогу закона о 
предузећима, треба проширити и дати могућност да републике, посебним 
законом, уреде дјелатност од јавног интереса (лутријске организације, туризам и 
сл.).

- Улогу државе као власника и носиоца јавноправних овлашћења увијек 
треба разликовати. Јер власник је увијек носилац максималних стварноправних 
овлашћења одређен једним носиоцем, који може бити држава или друго правно 
или физичко лице, сасвим је свеједно. С друге стране, држава има јавноправна 
овлашћења која осгварује у вршењу цјелатносги од јавног интереса, једнако када 
је ријеч о држави као власнику или било којем другом власнику.

- Путем обезбјеђења јавног интереса у предузећима која обављају дјелатност 
од јавног интереса, држава треба да обезбиједи уредно, рационално и кон- 
тинуирано обављање дјелатности због којег је основано јавно предузеће.

Додајно томе да јавно предузеће буде у правом смислу привредни субјекат 
односно субјект приватног права које у свом пословању сгвара добит. Зато у 
принципу, ова предузећа, треба да имају исти сгатус осталих предузећа у пос- 
тупку санација и стечаја.

- Дјелатносги од јавног интереса треба да обављају и привредни субјекти 
који су оспособљени за ту дјелатност, без обзира на својински облик и да држава 
осигура остваривање јавног интереса увијек зависно од дјелатности ефикасно и 
континуирано. Стога било какви "монополисти" у форми "класичних јавних 
предузећа", фондова, агенција и дирекција, треба да су у нашем законодавству и 
пракси, замијењени предузећима приватног права у којима држава остварује 
јавни интерес. То треба да је принцип и кад су у питању предузећа и установе у 
области: саобраћаја, шумарсгва, водопривреде, новинарства и сл.

- Услови и начин обављања дјелатности од јавног интереса треба да се пре- 
цизно уреде законом;

- Обезбјеђивање јавног интереса, такође, треба прецизно уредити законом;
- Јавни интерес државе може остваривати непосредно или делегирањем 

овлашћења, односно надлежности и контролом и вршењем надзора у ост-



варивању ових овлашћења. Посебно треба афирмисати систем концесија које су 
у упоредним правним системима одавно афирмисани.

- Држава треба да се "повуче" из дјелатности које је пренијела јавним 
предузећима или да ту дјелатносг врши, не само de facto, већ и de iure. Такође је 
нужно преиспитати потребу егзистенције бројних фондова. агенција и сл. као 
парадржавних институција чије послове обавља држава или бар претежно их она 
обавља.

Ту су, сматрамо, крупне резерве, и нерационалности, у условима преоргани- 
зованости државе. Рјечити примјери за то су: свера привреде (фонд и јавно 
предузеће за шуме и воде). министарство и дирекције робних резерви, министар- 
ство и фонд здравства и сл.

Фондови треба не само да се највишим дијелом укину. већ да они треба да 
егзистирају (Фонд ПИО) да се трансформишу и послују на принципима осиг- 
урања.

НЕКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ЈАВНИХ  
СЈГУЖБИ У УПОРЕДНИМ ПРАВНИМ СИСТЕМИМА

Појам јавног предузећа (L’entreprise publices у упоредном праву означава 
предузећа у државној својини и предузећа без обзира на облик својине, која 
обављају јавне службе). Јавне службе се често називају "економске јавне 
службе" (l’establissement publice е conomique). Енглеско рпаво користи појам за 
означавање јавногпредузећа "public corporation".

У упоредном праву јавна администрација обавља јавну службу непосредно, 
директно. Тада службе имају посебну аутономију. Међутим, јавна служба може 
имати трговачки или индустријски карактер, када представља и "посебно мјесто 
трошкова".

Посебно или индиректно управљање јавним службама обавља се путем 
"мјешовите економије" мјесних колектива. Тако се концесије дају приватним и 
мјешовитим друштвима (градски превоз на примјер - Њемачка, Португалија, 
Грчка и други). Управо у Њемачкој, напримјер (у њеном западном дијелу) око 
50% јавних служби су приватна предузећа која раде у име мјесних органа власти 
(снабдијевање струјом. водом и сл.).

Управљањем локалним јавним службама путем тзв. мјешовите економије 
присутно је у већини земаља Европске економске заједнице. У њима су уложени 
приватни и државни капитал, организован у форми мјешовитог предузећа 
(Француска, Италија, Белгија, Холандија и друге).

Коначно, мјесне јавне службе организују се као "корпорација локалних 
колектива", при чему се уствари ради о удруживању средстава већег броја 
комуна. Овакав модел организовања се користи нарочито у Шпанији, с тим што 
таква организација има правни субјективитет и служи за остваривање јавног 
интереса.



Оваква организација јавног сектора претпоставља и сасвим другачије 
одлучивање од одлучивања у компанијама. Јер. функцију одлучивања у јавном 
сектору обавља администрација умјесто "менаџмент одлучивања" у савременој 
корпорацији. С тога се у јавном сектору одлуке доносе споро, у ствари у јавном 
сектору одлуке се своде на спровођење раније пројектоване политике од стране 
администрације. Тако се "тенденција у процесу одлучивања у јавном сектору 
најбоље види из захтјева сер Дагласа Алена (Доуглас Аллен), шефа свих 
државних служби Велике Британије, који је 1977. године, тражио да се широм 
земље организују специјалне оперативне јединице које би се старале о 
унифицирању процеса одлучивања, а на бази централно утврђене политике. У 
том смислу развијао би се и посебан систем правила и кодификација. који би 
помагао да се у сличним ситуацијама доносе сличне одлуке. Овакве тенденције су 
оправдане у јавном сектору. Наиме, менаџери у приватном сектору без већих 
проблема утврђују који је најбољи пут до јединог њиховог циља - до профита. 
Међутим, утврдити циљеве у јавном сектору, много је сложеније, понекад - и 
немогуће. Циљева у јавном сектору - има много, па их је тешко прецизно 
утврдити.

Стога би дозволити превелику флексибилност у одлучивању било исто што 
и супституисати прецизно извршење - пуком политичком процјеном. Зато 
изостаје индивидуална иницијатива менаџера на свим нивоима. Много је важније 
избјећи могућност евентуалне грешке, него се истицати личним ангажовањем. 
Традиционална ригидност свих британских система, тешко подноси промјене у 
овој области. Систем одлучивања у јавном сектору је, дефинитивно, бирократи- 
зован, правне норме, и правила понашања менаџера су неприкосновани а прима- 
рни циљеви државе и капитала конзисгентни.^

Коначно, сврха и природа државних предузећа (Public Administration Service 
8301 Greensboro Drive Suite 420 Melean Vir ina 22102) садржајно je дат у необ- 
јављеном документу припремљен за информативне дискусије са свјетском 
банком на сљедећи начин:

" Државна предузећа нијесу хомогена. Разликују се по сврси, структури, кон- 
троли и детаљним карактеристикама. Због ових разлика, лроцјена овог сектора 
се не може одмах генералисати, нити рјешења његових проблема. Разумијевање 
карактеристика исто тако открива одређене проблеме који стално постоје у 
државном предузећу као облику пословне организације.

Стварни сложени услови често преовладају што их спречава у извршавању 
ових активносги неопходних за ефикасне и финансијски економичне операције. 
Државна предузећа често немају слободу у управљању. финансијама, организа- 
ционим питањима, административном особљу, цјеновнику, подешавању произ- 
вода и другим стварима неоиходним за успјешно пословање. Теже да остану уже 2

2. Закон о остваривању јавног интереса у јавним предузећима и установама ("Службени 
лист СР ЦГ", број 13/91.)



везане за владин сектор и под његовим непосредним утицајем, чак иако су 
технички изван формалне структуре владиног сектора.

Јавна предузећа постоје широм свијета и у већини дјелова свијета у развоју. 
Постоје под вариететом описаних назива, на примјер Државно предузеће, јавно 
предузеће, квазидржавно предузеће, парастатал и предузеће у посједу државе. 
Она могу носити институционална имена или звања. На примјер корпорација, 
компанија, власт и одбор. Суштинске варијације леже у детаљним карактерис- 
тикама, сврси, структури, власшпптву, државној контроли и основним разлозима 
њиховог посгојања. Због ових разноликости, процјена овог сектора се не може 
одмах генералисати, нити рјешење његових проблема.

Јавна предузећа се могу груписати у четири главне категорије:
1. Јавне комуналије или служба која укључује такве активности као што су 

системи наводњавања, поштански систем, телефонски, телеграфски, систем ел. 
енергије, здравства, вода и канализације, становање.

2. Индустрија, која покрива илустративне области као што су челик, цемент, 
рударство, нафта, прерада, производња, угаљ, хемикалије и друго.

3. Трговина и транспорт која се састоји од таквих репрезентативних области 
као што су: ваздушни саобраћај, жељезница, поморски саобраћај, банке, увоз- 
извоз, и маркетинг.

4  Друге, које би се углавном састојале од посебних аутономних агенција за 
пројекте, као пгго је рурални развој, неке сељачке задруге, хотели и админис- 
трација за описмењавање одраслих и породично планирање.

Фундаментални разлози за стварање државних предузећа знатно варирају 
међу земљама. Многи датирају из прелаза из колонијалне контроле до независ- 
ности. Разлози су сљедећи, или комбинација следећих:

* Забринутост да су иностране, или компаније које се контролишу извана, 
превише преокупиране великим брзим профитом.

* Сматрање да компаније контролисане извана радије врше трансфер капи- 
тала у иностранству него да га реинвестирају локално.

* Стране компаније не максимизирају употребу локалног особља и сл."



Мр Владимир Сшојиљковић,
асистент, Правни факултет, Универзитет у БеоГраду

ПРАВНА ПРИРОДА ОДНОСА ВОДЕЋЕГ 
ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕЋА ЧЛАНИЦА 

КОНЗОРЦИЈУМА

Различити су облиди повезивања предузећа у групацију предузећа. Један од 
њих је и привремено груписање предузећа у облику уговора о конзорцијуму.^ 
Конзорцијум је "организација која је формирана како би оспособила две или 
више компаније да делују као један ентитет за утврђену и ограничену сврху."^ 
Ближе одређење захтева, пак, набрајање елемената уговора о конзорцијуму који 
има за последицу привремено груписање предузећа. Ти елементи су: 1) тежња за 
постизањем заједничког циља, независног у односу на економску делатност 
чланова групе; 2) организациона структура и заједничко управљање; 3) пред- 
стављање групације преко једног предузећа; 4) сгимулисање одређене врсте и 
обима одговорности чланова; 5) учешће у добити и губицима; 6) постојање 
заједничког фонда за накнаду трошкова заједничке делатности; 7) правила за 
случај раскида уговора и решавање спорова из уговора^) 1 2 3

1. Предлог Новог Закона о предузећима (Децембар 1994. године) у чл. 415. ст. 5. користи 
назив уговор о конзорцијуму. У упоредном праву користи се и други назив, тзв. "Contrac- 
tual Joint Venture"; у Енглеској и "Joint Operating Agreement"; у Француској "accords de coop- 
eration"; у Немачкој "Gesellschaft burgedichen Rechts, GbR"; у Италији "L'associazione 
temporanea tra imprese"; у Шпанији "Union Temporal De Empresas".

2. H.Boulton: "Business Consortia", London 1961., стр. 5.
3. F.Cucchi/C.Scurati: "Raggruppamenti di imprese", Milano 1992. стр. 32; E.Herzfeld: "Joint Ven- 

tures", London 1989., стр. 3-7.



Чињеница да се уговором о конзорцијуму формирају одређени органи, 
аутономни и одвојени од предузећа чланица конзорцијума разликује овај облик 
повезивања предузећа од сличних облика повезивања предузећа које немају 
својство правног лица, као што је то случај повезивања на основу уговора о кооп- 
ерацији или уговора о франшизингу. Реч је о две врсте органа. Један, комитет 
конзорцијума^) у коме су представљена сва предузећа чланови конзорцијума. 
Други, који служи за комуникацију конзорцијума са трећим лицима, руководи 
активностима којима се остварује циљ конзорцијума и који представља конзор- 
цијум у пословном промету, Назвали би смо га водеће предузеће.^ У овом раду 
испитаћемо правну природу односа водећег предузећа и предузећа чланица 
конзорцијума.

ПОСТАВЉАЊЕ И ИЗБОР ВОДЕЋЕГ ПРЕДУЗЕБА

Постављање једног предузећа на чело хрупације предузећа која нема 
својство правног лица, какав је конзорцијум, израз је двоструке потребе. За 
трећа лица израз потребе да преговара и комуницира само са једним предузећем 
које ће бити портпарол свих предузећа чланица. Са друге стране и предузећа 
чланови конзорцијума имају потребу да координирају своје активности у оквиру 
пзабраног модела повезивања.^ Избором једног предузећа за водеће предузеће 
њему се утврђује одговорност за извршење радњи којима се остварује циљ
конзорцијума.^ При избору води се рачуна о овој чињеници тако да се за водеће 
предузеће, по правилу, поставља оно које располаже значајним уделом у групи, 
обично и највећим уделом у конзорцијуму^). односно. оно које располаже тех- 
нолошким могућностима за остварење циљева конзорцијума.^)

ФУНКЦИЈЕ ВОДЕЋЕГ ПРЕДУЗЕЋА

У уговорима о привременом груписању предузећа у облику конзорцијума 
обезбеђује се то да водеће предузеће има право и обавезу да изводи радове који 
су предмет конзорцијума сам или помоћу других лица, уз надзор и контролу 
комитета конзорцијума. Тиме је обухваћено овлашћење за подношење понуде, 
закључење уговора неопходних за управљање и извршење радова, извршење 
самих радова, наплата дугованих износа и то све у име конзорцијума.^)

4. Coraites de coordination", "Comites de direction", "Steering Committee", "Operating Committee".
5. "Chef de Ше", "Operator".
6. F.Cucchi/C. Scuriatd: нав. дело стр. 36.
7. M.Taylor/P.Winsor: "The Joint Operadng Agreement", London 1992. стр. 9.
8. T. Daintith/А.НШ: "United Kingdom Oil & Gas Lavv" London 1994. стр. 1096.
9. F.Cucchi/C.Scuriatti: нав.дело стр. 36, M.Taylor/P.Winsor: нав. дело, стр. 9.



У уговорима се предвиђају следеће функције водећег предузећа: 1) припрема 
програма и буџета за радове које треба да одобри конзорцијум; 2) примена 
таквих програма и буџета са којима се сагласио комитет конзорцијума; 3) 
припрема одговарајућих извештаја и података којима се информишу предузећа 
чланови групације о стању и развоју радова; 4) планирање и обезбеђење свих 
потребних материјала и услуга за извођење радова који су предмет конзорци- 
јума; 5) управљање и контрола над статистичким и обрачунским услугама; 6) 
обезбеђење свих техничких и саветодавних услуга неопходних за извођење 
радова.-^ Поред тога. водеће предузеће носи иницијативу у предлагању мера 
које треба предузети ради остварења циљева конзорцијума.

Видимо, дакле, да се ради о врло широком кругу функција. Пропнсане 
функције водеће предузеће врши предузимањем радњи различитог карактера: 
закључење правних послова и предузимање материјалних радњи којима се ост- 
варује циљ конзорцијума.

ОСНОВ ПОЗИЦИЈЕ ВОДЕЋЕГ ПРЕДУЗЕЋА

Посгавља се гштање: која је правна природа односа између водећег 
предузећа и осталих предузећа чланова конзорцијума којим је водеће предузеће 
овлашћено да, вршећи наведене функције, предузима радње, како у своје име и 
за свој рачун, тако и у име и за рачун предузећа чланица конзорцијума.

Одговор на постављено питање различит је у англосаксонском и континен- 
талном правном систему. Што се англосаксонског правног система тиче, пре- 
овлађује мишљење какоје у питању однос "agency”,по коме се водеће предузеће 
појављује као агент предузећа чланица конзорцијума, предузимајући радње 
различитог карактера за рачун властодавца. Примећује се како, у ствари, уго- 
вори о конзорцијуму не садрже никакво правило које би оспоравало постојање
односа "agency".^ Да је, пак, ограничена контрола чланица конзорцијума над 
водећим предузећем онда би тај однос могао да изгуби карактер односа "agency". 
Став да је реч о односу "agency" добило је и одговарајућу потврду у пракси 
судова.^

Што се континенталне теорије тиче, која не познаје однос "agency", мислимо 
да је правна природа односа водећег предузећа и предузећа чланица конзорци- 
јума однос из уговора о налогу. На основу датог налога водеће предузеће стиче 
заступничко овлашћење и тиме закључује правне послове у име и за рачун * 11

10. Модел уговора о привременој групацији предузећа ради учешћа на јавној лицитацији, у 
ECucchi/C.Scuriatti: нав. дело (додатак) стр. 207

11. T.Daitith/АНШ: нав.дело стр. 1098; M.Taylor/P.Winsor: нав.дело стр. 10.
12. M.Taylor/P.Winsor. нав.дело стр. 13.
13. Тако је у САД и Аустралији, али то није случај и за Енглеску. Више о томе: М.Тау1ог/ 

P.Winsor. нав.дело стр. 13.



предузећа чланица конзорција. Истина, различита природа радњи које предуз- 
има водеће предузеће и чињеница да се оне предузимају у корист предузећа члан- 
ица конзорција даје аргументе у прилог ставу да тај однос има елементе уговора 
о делу и асигнације. Што се налога тиче, ради се о налогу који, прво, даје водећем 
предузећу овлашћења генералног заступника^ друго, бесплатан је (водеће 
предузеће има право само на накнаду учињених трошкова)^, треће, дат налог је 
неопозив (могућност замене водећег предузећа предвиђена је посебним одред- 
бама уговора о конзорцијуму).^ Четврто, за његов настанак обавезна је пис-
мена ф орм а.^  Наравно, логична последица опредељења за налог јесте и 
консеквентна примена правила о евентуалном ограничењу обима овлашћења и
о правилима за случај прекорачења овлашћења водећег предузећа.^

СТЕПЕН ПАЖЊЕ ВОДЕЋЕГ ПРЕДУЗЕЋА

Познато је да у доношењу одлуке одређени субјект мора да покаже одго- 
варајућу пажњу. А. Tunc уочава да "свако правило о пословној процени треба 
усвојити са резервом: потребан стандард пажње и лојалности мора бити одређен. 
али морамо имати у виду да и лице које поступа часно може правити грешке".^ 
То важи, наравно, и за процену поступања водећег предузећа, које, вршећи своје 
функције, треба да покаже пажњу доброг привредника.

Код уговора о конзорцијуму могуће је ближе одредити стандард добар 
привредник. "Водеће предузеће је дужно да испуњава своје обавезе као добар 
привредник у складу са методима и праксом уобичајено употребљеним у доброј 
пракси такве привредне делатности и са таквим степеном пажње и разборитости 
разумно и обично вршене од стране искусног водећег предузећа укљученог у 
сличну активност под сличним околностима и условима."-®) Од водећег 
предузећа се, исто тако, захтева да са дужном пажњом приступи и другим 
активностима у оквиру својих функција које би биле неопходне да би се радови 
који су предмет конзорцијума вршили у складу са одобреним програмом и буџе- 
том.̂ )

14. F.Cucchi/C.Scuiratti: нав. дело стр. 145.
15. M.Dubisson: "Les groupements d'enteprises pour les marches intemationaux''. Paris 1979., стр. 85.; 

T.Daintith/A.Hill: нав.дело стр. 1098.; F.Cucchi/C.Scuriatti: нав.дело стр.145.
16. M.Dubison нав.дело стр. 85.
17. Види: Модел уговора о спецнјалном колективном мандату са правом заступања у привре- 

меној групацији предузећа (на основу чл. 22 Декрета са законском снагом (406/91), у 
F.Cucchi/C.Suiratti: нав. дело (додатак) стр. 215.

18. M.Dubison: нав.дело стр. 87.
19. A.Tunc: "The Judge and the Businessman" L.Q.R., 1986., стр. 549.
20. Joint Operating Agreement for Petroleum Production Licence, Clause 6.2.2., u M.Taylor/P.Winsor: 

нав.дело (додатак).



ОДГОВОРНОСТ ВОДЕЋЕГ ПРЕДУЗЕЋА

Питање је, дакле, да ли је одговорност водећег предузећа према предузећима 
члановима конзорцијума ограничена у случају понашања водећег предузећа које 
има одређени сгепен непажње или то није случај? Одговор на ово питање је 
потврдан. Одговорност водећег предузећа постоји у случају понашања које има 
обележје грубе непажње. Посебна природа односа настала привременим 
груписањем предузећа у облику конзорцијума захтева да у уговору буде ближе 
одређено понашање водећег предузећа које представља грубу непажњу. Тако, 
груба непажња дефинише се као "намерно и свесно занемаривање неког 
правила или утврђеног програма активности из уговора о конзорцијуму, и то 
такво да се оно не може, без обзира на присуство посебних околности, одобрити. 
Међутим, оно не укључује пропусг у одлуци или грешку учињену у доброј вери, 
при вршењу неке функције која је поверена водећем предузећу, од стране запос- 
лених у водећем предузећу или лица са којима се оно служи у извршавању својих 
обавеза.'1̂  Према томе, постоји супсидијарна одговорност водећег предузећа за 
одговарајуће понашање запослених у водећем предузећу и лица са којима се 
служи у извршењу уговора.

Интересантно је да се при процени понашања које водеће предузеће пока- 
зује при испуњењу својих обавеза издваја обавеза заснивања односа осигурања, 
за коју важи други стандард. Водеће предузеће неће одговарати за штету услед 
незаснивања односно престанка постојања односа осигурања ако је предузело 
"разумна настојања" да до тога не дође.^  Као разлог за овакво поступање 
истиче се како су односи осигурања, иако од виталног значаја за све стране, 
"чисто административна ствар" у поређењу са извршењем радњи које су предмет
конзорцијума.^ Иако, можда. недовољно јасно, мислимо да је овакво поступање 
оправдано. Узмимо ситуацију да чланови конзорцијума имају одштетни захтев 
према водећем предузећу поводом штета које су могле бити покривене односом 
осигурања тог конзорцијума, али и да то није био случај, било зато што се опас- 
носг њеног наступања није сматрала покривеним ризиком, било зато што је 
осигурач своје одбијање да исплати накнаду из осигурања засновао на понашању 
водећег предузећа које није открило све чињенице важне за процену или 
промену ризика. Отуда, стандард "сва разумна настојања" помаже да се отклони 
очигледно неравноправан положај водећег предузећа.

Неспорно је, пак, да водеће предузеће неће бити одговорно за штету или 
губитак произашао из понашања које има обележје лаке непажње. Одговорност 
се искључује и у случају лаке непажње запослених и лица са којим се водеће

21. M.Taylor/P.Winsor: нав.дело стр. 10.
22. Joint Operation Agreement for Petroleum Production Licence, Section 6.2.
23. Стандард ”сва разумна настојања" значи мање од “најбољих настојања", али више од

"разумних настојања". M.Taylor/P.Winsor: нав.дело стр. 12.
24. Ibid стр. 12.



предузеће служи у извршењу уговора. Исто тако, не производи дејство одредба у 
уговору о конзорцијуму по којој би водеће предузеће служи у извршењу уговора. 
Исто тако, не производи дејство одредба у уговору о конзорцијуму по којој би 
водеће предузеће било одговорно за поступке које представљају лаку 
непажњу.^

Водеће предузеће својим поступцима може да проузрокује различите врсте 
пггета. Правило је да водеће предузеће не одговара за будућу штету, која 
укључује престанак производње, губитак добити, немогућносг извршења 
предвиђених радова.^ Исто важи и у случају када је узрок штетног догађаја 
груба непажња водећег предузећа, као и без обзира на висину износа будуће 
штете која тек треба да се реализује.

ФИДУЦИЈАРНЕ ДУЖНОСТИ ВОДЕЋЕГ ПРЕДУЗЕЋА

Навели смо да је одлука привременог груписања предузећа у облику конзор- 
цијума постојање међусобног поверења чланова конзорцијума. Такав однос 
између чланова даје основа за препознавање посебне врсте дужности чиме се 
потврђује посебна правна природа конзорцијума, као односа sui generis. Ради се о 
фидуцијарним дужностима чланова конзорцијума. У исго време. утврдили смо да 
водеће предузеће има активну позицију у односу на чланове конзорцијума. Отуда 
и потреба посебног проучавања односа у коме водеће предузеће има фидуци- 
јарне дужности према члановима конзорцијума. Да ли могу да се ближе одреде 
поједине обавезе водећег предузећа, чије би испуњење представљало испуњење 
фидуцијарних дужности? Одговор је позитиван. Наравно, у сисгемима где се 
позиција водећег предузећа објашњава односом "agency", чија је одлика посто- 
јање фидуцијарних дужности, лакше је њихово препознавање.

Поћи ћемо од тога да у сваком случају чланови конзорцијума међусобно 
имају следеће фидуцијарне дужности:прво, дужност поштеног поступања у 
најбољем интересу конзорцијума; друго, дужност избегавања сукоба интереса; 
треће, дужност да неовлашћено не стичу одређени профит.^ Иако у том 
погледу треба бити опрезан, сматрамо да је могућа даља конкретизација у 
случају проучавања фидуцијарних дужности водећег предузећа према члановима 
конзорцијума. 28)

1) Дужност упознавања конзорцијума са постојањем одређеног личног 
интереса. Водеће предузеће не сме да допусти да при вршењу својих функција 
дође у сукоб са интересом, како чланова конзорцијума тако и трећих лица, а да

25. Ibid, стр. 12.
26. T.Daintith/A.ffill: нав.дело стр. 1099; M.Taylor/P.Winson нав.дело стр. 12.
27. G.Bean: "The Operator as a Manager: A New Fiduciary Duty" Journal of Bussiness Law. 1993.,

стр. 31.
28. Више o томе, M.Taylor/P.Winsor: нав.дело стр. 15-16.



претходно о томе није обавестио чланове конзорцијума и да за одређени посту- 
пак није добио њихову сагласност. Пример за то је када водеће предузеће мора да 
у циљу извршења својих функција испоручи сопствени материјал и опрему све 
док конзорцијум другачије не одреди.

2) У случају стицања имовине, дужност поиггеног поступања и откривања 
свих чињеница које су у вези са тиме. Реч је о дужности давања пуне накнаде и 
откривања свих чињеница у случају када водеће предузеће, по уговору о конзор- 
цијуму, купује ствар или право од конзорцијума или када стиче неки интерес од 
чланова конзорцијума.

3) Забрана злоупотребе имовине којом располаже у својству водећег 
предузећа. Водеће предузеће не сме, без пристанка осталих чланова конзорци- 
јума, да користи имовину конзорцијума тако што би остварило корист за себе.

4) Забрана злоупотребе добијених информација. Водеће предузеће не сме да 
искористн, без пристанка осталих чланова конзорцијума, поверљиве инфор- 
мације до којих је дошао вршећи своје функције на иггету осталих чланова 
конзорцијума.

5) Забрана коришћења положаја са циљем остваривања личне користи. 
Водеће предузеће не сме, без пристанка осталих чланова конзорцијума, да упо- 
треби своју позицију водећег предузећа како би тиме посгигло личну корист. 
Тако, на пример, сматраће се повредом ове дужности пропуст водећег предузећа 
да обавести чланова конзорцијума о томе да је примио накнаду или неку сличну 
корист од трећег лица у вези са извршењем својих дужности водећег предузећа, 
све док конзорцијум другачије не одреди.

6) Дужност обавештавања о каматама. Водеће предузеће је у обавези да 
обавести чланове конзорцијума о каматама доспелим по основу заједничког 
рачуна (рачун конзорцијума).

Укратко, у уговору о привременом груписању предузећа у виду конзорци- 
јума треба утврдити које ће фидуцијарне дужности водећег предузећа да постоје, 
а које не. Наравно, уз могућност ограничења или искључења одговорносги за 
повреду сваке од уговорених дужности.^

Следеће питање је: шта ако нису уговорене поједине фидуцијарне дужности? 
Да ли то онда значи да водеће предузеће нема фидуцијарних дужности према 
члановима конзорцијума? Мислимо да је одговор на ово питање негативан. Нека 
правила која су редовно присутна у уговорима о конзорцијуму, иако се отворено 
не доводе у везу са фидуцијарним дужностима, представљају њихово чврсто 
упориште. Навешћемо неке од тих одредби уговора о конзорцијуму.^

29. Taylor/Winsor: нав.дело стр. 16.
30. За анализу су коришћене одредбе: "Joint Operating Agreement for Petroleum Production

Licence”.



1) Правило које се тиче поверљивости информација. Њиме се утврђује које 
се информације сматрају поверљивим уз забрану њиховог откривања трећим 
лицима и предвиђене изузетке од овог правила.

2) Правила о могућности употребе опреме коју поседује водеће предузеће за 
извођење радова који су предмет конзорцијума. Ако другачије није уговорено, 
сматраће се да је водеће предузеће дужно да обезбеди сагласност чланова 
конзорцијума пре него пгго употреби такву опрему.

3) Правило о обавези преноса материјала и опреме у заједнички фонд 
конзорцијума.

4) Правила по којима водеће предузеће потражује од чланова конзорцијума 
износ накнаде за извршене услуге.

5) Правила која дају одговор на питање да ли је водеће предузеће овлашћено 
да држи рачун конзорцијума на посебном рачуну у банци и овлашћења на камате 
по основу тих средстава.

6) Правила о информисању чланица конзорцијума од стране водећег 
предузећа. Опште је правило да је водеће предузеће дужно да обезбеди да 
чланови конзорцијума буду информисани о сгварима које се тичу активности 
које су предмет конзорцијума.

Најзад, који је практични значај постојања фидуцнјарних дужности у уговору 
о конзорцијуму? Значај фидуцијарних дужносги је у томе што се њима, пре свега, 
могу допунити и прецизирати утврђене обавезе водећег предузећа из уговора о 
конзорцијуму. То је, на пример, случај права својине и права употребе тех- 
нологија које су развијене током трајања конзорцијума и могућност њиховог 
коришћења од стране водећег предузећа. Даље, наводи се како је за разлику од 
случаја постојања уговорне и вануговорне одговорности где висина износа 
накнаде зависи од висине причињене штете, у случају повреде фидуцијарне 
дужности одговорност водећег предузећа цени се у складу са његовом добнти.^ 
Отворено је питање, такође, да ли клаузула о искључењу одговорносги важи и у 
случају повреде фидуцијарне дужности?^ На крају, постојање фидуцијарних 
дужности од значаја је у ситуацијама када водеће предузеће иступа за рачун 
чланова конзорцијума вршећи радње које нису предвиђене условима уговора о 
конзорцијуму, а да, у исто време, не постоји неки други споразум између водећег 
предузећа и чланова конзорцијума који би утврдио међусобне обавезе у односу 
на такве радње.

31. M.Taylor/P.Winson нав.дело стр. 17.
32. Ibid стр. 18.



ЗАКЉУЧАК

Постоји, наравно, много питања која се постављају у вези са привременим 
груписањем предузећа у облику уговора о конзорцијуму. При давању одговора 
на њих неопходно је односе из уговора о конзорцијуму посматрати као односе 
посебне правне природе. Аргумент у прилог томе је и правни статус водећег 
предузећа и, нарочито, постојање фидуцијарних дужности водећег предузећа 
према предузећима члановима конзорцијума. Разумљив је, стога, значај 
пословне и судске праксе која се у њиховој афирмацији очекује.





Задруге





Драган Марковић,
директор Земљорадничке задруГе "Лајковац" 
Живорад Бојичић,
помоћник директора за правне послове

ПРАКСА ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ 
"ЛАЈКОВАЦ"

Земљорадничка задруга "Лајковац" форлшрана је 25. маја 1945. године и 
уписана у регистар привредних организација као Псљопривредна задруга "Клас" 
1965. године. До пререгистрације и добијања назива које и данас носи, дошло је 
1977. године. У СОУР АИК "Ваљево" Ваљево, Земљорадничка задруга "Лајко- 
вац" улази и послује као Земљорадничка задруга "Лајковац" Лајковац. У њемује 
успела да задржи свој изворни назив и настави свој правни континуитет.

На темељу закона о Земљорадничким задругама Србије из 1989. год. и 
Савезног закона о задругама из 1990. год. задругари доносе Одлуку о 
организовању Земљорадничке задруге "Лајковац" августа 1991. год., на основу 
које су пресгале да постоје основне задружне организације и основне организа- 
ције удруженог рада у саставу Земљорадничке задруге "Лајковац" и брисане су 
из судског регистра, што ј е и потврђено решењем Привредног суда у Ваљеву Фи- 
1810/91 од 23.08.1991. год.

У члану 1. Статута каже са да су Земљорадничку задругу "Лајковац" основ- 
али задругари да би заједничким пословањем и одлучивањем (које је базирано на 
изворном задружном правилу: једнак члански улог за све задругаре обезбвеђује 
право свим задругарима на један глас у Скупштини задруге), остварили свој 
економски интерес. Основни постулати Земљорадничке задруге "Лајковац" зас- 
нивају се на изворним задружним принципима, који су утемељени у Србији још



1894. године, када је настала прва земљорадничка задруга и то: Штедно-кредитна 
задруга у селу Вранову код Смедерева.

Данас, Земљорадничка задруга "Лајковац" се састоји од осамнаест 
задружних-организационих делова и има своје предсгавништво у Београду. 
Запошљава 1138 радника (837 радника у сталном радном односу а остало су 
сезонски радници - повремена радна снага).

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЗЕМЛјОРАДНИЧКЕ з а д р у г е  
"ЛАЈКОВАЦ" И ОДГОВОРНОСТ ЗА  ОБАВЕЗЕ

Земљорадничка задруга "Лајковац" из Лајковца је општа земљорадничка 
задруга формирана на неодређено време. У правном промету са трећим лицима 
Задруга иступа у своје име и за свој рачун или у своје име и за рачун задруге. За 
своје обавезе одговара свом својом имовином (потпуна одговорност). За обавезе 
Задруге које је Задруга засновала са трећим лицима у име и за рачун својих 
задругара, односно у своје име и за рачун својих задругара, одговарају солидарно 
задругари до висине срестава удружених у Задругу, односно до висине јемства 
које је задругар преузео.

ПРЕДСТАВЉАЊЕ И ЗАСТУПАЊЕ ЗАДРУГЕ

Земљорадничку задругу "Лајковац" у пословном односу са трећим лицима 
заступа и представља директор Задруге као пословодни орган, и то без 
ограничења, осим за инвестиције преко 1/5 масе личних доходака Задруге у 
месецу који претходи одлуци, када је потребна сагласносг Управног одбора. 
Задругу престављају, поред директора и председник Скупштине и председник 
Управног одбора Задруге. У случају одсутности или спречености директора 
Задруге, Задругу заступа и представља и потписује заменик директора, односно 
један од помоћника кога директор одреди. Директор може писменим 
пуномоћјем овластити и друга лица да заступају Задругу и одредити садржину и 
обим пуномоћја. Поред директора Задругу засгупају и два помоћника директира, 
као и директор за економско-финансијске послове, директор за комерцијалне 
послове и директори задружних делова. Посебном одлуком Управног одбора, на 
предлог директора Задруге, се регулише које акте и радње заступања могу само- 
стално предузимати помоћник директора и директор сектора без овлашћења 
директора Задруге.

ПОСЛОВАЊЕ ЗАДРУГЕ

Земљорадничка задруга "Лајковац" послује са трећим лнцима у име и за 
рачун својих чланова - задругара или у своје име и за свој рачун. Услови и начин



пословања Задруге са трећим лицима уређени су општим правилима пословања 
Задруге - Статутом.

Уговор који се закључи између Задруге и њеног члана односно трећег лица 
подразумева примену општих правила пословања Задруге, уколико се примена 
тих правила изричито не искључи писменим уговором. У том случају, такав уго- 
вор производи правно дејство тек од момента његовог верификовања од стране 
Управног одбора Задруге.

Поред непосредног извршења обавезе према својим задругарима, Задруга 
своју обавезу извршава и исплатом новца. односно предајом робе трећем лицу, а 
на основу писменог налога свог задругара, а за његов рачун.

Земљорадничка задруга "Лајковац" даје кредите и зајмове својим задруга- 
рима и радницима сагласно условима који су утврђени ошптим правилима 
пословања Задруге, и уговором, и ту врсту свог пословања је пренела на Зем- 
љорадничку штедно-кредитну задругу "Лајковац", коју је формирала почетком 
ове године и чији је за сада, једини оснивач.

УПРАВЉАЊЕ ЗАДРУГОМ

Земљорадничком задругом "Лајковац" и њеним пословањем управљају 
задругари на начин који је утврђен позитивним законским прописима, Статутом 
Задруге и изворним принципима Српског земљорадничког задругарства, и пре- 
дратним земљорадничким правним правилима која нису у супротности са 
важећим прописима. примењујући при том и искуства задружног организовања у 
земљама Западне Европе.

У остваривању својих права задругари Задруге одлучују у Скупштини и 
Управном одбору Задруге.

Органи у задрузи су: Скупштина Задруге, Надзорни одбор и Директор.
Скупштина задруге је највиши орган управљања Задруге. Скупштину 

Задруге чине сви задругари који имају по један глас. Скупштина има свог пред- 
седника и његовог заменика који су изабрани на период од 4 године. Председник 
скупштине и његов заменик не могу бити директор Задруге, лица са посебним 
овлашћењима, Председник и чланови Управног одбора и Надзорног одбора. 
Председнику и његовом заменику може престати мандат и пре истека времена 
на које су бирани: смрћу, ако престану бити задругари, опозивом од стране 
Скупштине, отавком, избором за директора задруге или лица са посебним 
овлашћењем, ако су правоснажном судском одлуком осуђени на казну затвора у 
трајању дужем од 6 месеци.

Скупштина Задруге има свој Пословник о раду који предвиђа да се 
скупштина Задруге сазива по правилу једном у календарској години (редовна 
седница Скупштине) од стране председника.



Изузетно, на предлог директора и Управног одбора Задруге може се зака- 
зати и ванредна седница скупштине Задруге ако је неопходно одлучити о пита- 
њима која су од виталног значаја за рад и пословање Задруге.

Редовна седница скуппггине Земљорадничке задруге "Лајковац" (одржава се 
најкасније до краја марта месеца) је дан када се отварају задружне књиге и 
полажу рачуни задругарима од стране директора Задруге и Управног одбора 
задруге за све оно што је учињено у протеклој календарској години, али и за све 
оно што није учињено а могло је да се учини. Сви послови и радни дани из минуле 
године сабирају се у Извештај о пословању Задруге који се уз позив за седницу 
доставља сваком задругару најмање 8 дана пре дана када се одржава седница.

У складу са традиционалним правилима Српског земљорадничког задру- 
гарства Извештај о пословању Земљорадничке задруге "Лајковац" обавезно 
(поред општих података) садржи Извештај о раду Управног одбора у периоду 
између две редовне седнице (који садржи број одржаних седница, датуме када су 
одржани, одлуке које су донете и образложење истих); Извеиггај о оствареном 
физичком обиму производње у протеклој години, Завршни рачун, Извештај 
Надзорног одбора, предлог одлуке о расподели добити (ристорном враћању 
задругарима) и обавезног - Програма рада за наредну годину. Након отварања 
седнице, утврђивања дневногреда, договора око начина рада и подношења увод- 
ног експозеа од стране директора, отвара се дискусија о Извештају о пословању.

Након завршене дискусије прелази се на одлучивање које је јавно (дизањем 
руку). Одлуке се доносе већином гласова од стране задругара који присуствују 
седници, уколико Скупштина не одлучи другачије. Изузетно ако је законом 
предвиђено или када Скупштина то одлучи, одлуке се доносе тајним гласањем. 
Након тога, отвара се дискусија по другим тачкама дневног реда и о свакој 
одлучује на исти начин.

Поред, усвајања Извештаја о пословању и програма рада и развоја у наредној 
години, Скупштина задруге је овлашћена да доноси Статут. одлучује о расподели 
и употреби добити и покрићу губитака, бира и разрешава Управнн и Надзорни 
одбор, утврђује мере за спровођење пословне политике Задруге, решава о приго- 
ворима задругара на одлуке Управног одбора и врши друге послове који су 
утврђени у Статуту задруге на начин који је предвиђен у Пословнику о њеном 
раду.

Управни одбор Земљорадничке задруге "Лајковац" броји 15. чланова које је 
изабрала Скупштина из реда задругара. Од тога пет чланова су задругари 
сељаци, пет чланова су задругари - радници и пет чланова су истакнути 
стручњаци изван Задруге.

Управни одбор је изабран на период од 4. године и садашњи чланови могу 
бити поново изабрани. Управни одбор из својих редова бира председнпка. такође 
на 4 године и он може бити поново биран.

Управни одбор се сазива, ради и доноси одлуке у складу са Пословником о 
раду који је донела Скупштина задруге. Управни одбор утврђује предлог статута



и других аката које доноси Скупштина Задруге. доноси правилнике и друге 
опште акте задруге, усваја периодичне обрачуне. предлаже план и програм рада 
Задруге, припрема рад Скупштине и спроводи њене одлуке, именује и разрешава 
директора задруге, оцењује извештај директора о раду Задруге, утвђује и оце- 
њује његов допринос успеху или неуспеху у пословању Задруге и предузима мере 
у вези са тим, даје смернице и упутства за рад дректора и других руководећих рад- 
ника Задруге, одлучује о статусним организационим променама Задруге, 
одлучује о удруживању средсгава ради заједничког пословања са другим правним 
и физичким лицима. доноси одлуку о оснивању задружног предузећа и утврђује у 
истој одлуци потребна средства и њихов износ за његов рад, фирму, делатност, 
право упраљања и право на добит у овом предузећу, доноси одлуку о оснивању 
задружне штедионице и штедно-кредитне задруге утврђује делокруг и именује 
вршиоце дужности директора штедионице, односно штедно-кредитне задруге; 
доноси одлуке о давању односно узимању кредита; бира дисциплинску комисију; 
одлучује о приговорима радника на одлуке комисије у својству другостепеног 
органа, као и о писменим приговорима и захтевима и радника и задругара; стара 
се о информисању задругара и радника; одлучује о појединачним стварима и о 
другим питањима која нису у надлжености других органа Задруге.

Надзорни одбор ради и одлучује у складу са Пословником који доноси 
Скуппггина. Броји пет чланова који се бирају из реда задругара и то на период од
4. године. Три члана су задругари - сељаци а два члана су задругари - радници. 
Чланови надзорног одбора бирају председника из својих редова. И чланови и 
председник могу бити поново бирани али не више од два пута узастопно. У Над- 
зорни одбор не могу бити бирани директор, радници са посебвним овлашћењима 
и чланови Управног одбора.

Надзорни одбор контролише пословање Задруге и рад Управног одбора, 
прегледа годишњи извештај, завршни рачун и предлог за расподелу добити, пис- 
мено обавештава Скупиггину о резултатима до којих је дошао у вршењу надзора.

ПОСЛОВОДНИ ОРГАН ЗАДРУГЕ

Пословодни орган задруге је директор.
Директора именује Управни одбор на период од 4 године и исти га може 

разрешити и пре истека мандата.
Директор може након истека периода од 4 године поново бити именован ако 

Управни одбор оцени његов рад као успешан.
Директор Задруге биће разрешен, уколико Управни одбор Задруге не прих- 

вати његов извештај о раду задруге по завршном рачуну, а Скупштина задруге 
утврди да је директор одговоран за неостварење пословних резултата задруге.

Статут предвиђа да директор може бити разрешен пре истека времена на 
које је именован и то на сопствени захтев, ако су због спровођења одлуке или 
акта који је предложио повређена права задругара, радника или задружне



својине као и ако је његовом кривицом нанета штета задружној својини и у 
другим случајевима предвиђеним законом.

Директор задуге је овлашћен да организује послове у обављању делатности 
задруге, руководи пословањем задруге, заступа и представља задругу, стара се о 
законитости рада и одговара за законитост рада Задруге; спроводи одлуке 
Скупштине, Управног одбора и поступа по смерницама и одлукама Управног 
одбора, прати и предузима мере за извршавање пословне политике Задруге, 
предлаже Управном одбору унутрашњу организацију задруге; стара се о 
благовременој изради периодичних и годишњих обрачуна; припрема и подноси 
извештај о пословању Задруге; поставља и разрешава раднике са посебвним 
овлашћењима и одговорностима; доноси одлуке о заснивању радног односа; 
предлаже Управном одбору разматрање статуских промена Задруге, улагање 
средстава, проширење делатности Задруге и седишта; закључује уговоре и 
предузима друге правне радње у име Задруге, одлучује о набавци основних сред- 
сгава до 1/3 масе личног дохотка а преко овог износа уз сагласност Управног 
одбора.

Директор учествује у раду Скугаптине без права одлучивања.

ПРИЈЕМ У ЧЛАНСТВО И ПРЕСТАНАК СВОЈСТВА
ЗАДРУГАРА

Статутом Земљорадничке задруге "Лајковац" децидно је уређено ово 
питање.

Удруживање у Задругу је добровољно и врши се у складу са Статутом и 
иозитивним законским прописима.

У Земљорадничку задругу "Лајковац" се може удружити земљорадник, члан 
његовог домаћинства и радник задруге који је пунолетан.

Захтев за пријем у чланство Задруге се подноси Управном одбору Задруге 
који одлучује о пријему односно о непријему у чланство задруге и подносиоцу 
захтева доставља писмену одлуку са образложењем. Након тога, новопримљенн 
задругар је у обавези уколико прихвати општа правила задруге, да потпише 
списак задругара и уплати члански улог који је једнак за све задругаре. Део члан- 
ског улога (чија је висина прописана Статутом и једнака је за све задругаре), 
задругар уплаћује у року од 15. дана од дана прихватања одлуке и потписивања 
списка задругара а остатак уплаћује у наредне четири године кроз месечне рате - 
радници -задругари "одвајањем" од личног дохотка а земљорадници задругари 
испоруком пољопривредних производа - приликом обрачуна за предату робу. 
Износи улога који се наплаћују у наредне 4. године, валоризују се за просечан 
пораст цена млека за претходну годину за земљораднике, односно, за просечан 
порасг месечних доходака у претходној години за раднике који су постали задру- 
гари.



Задругар може бити искључен из Задруге ако је у поступку пријема у задругу 
неке чињеннце прећутао, или дао нетачне податке у погледу услова за пријем у 
чланство Задруге а то је имало утицаја на одлуку о пријему; ако ради противно 
одредбама уговора, овог Статута и других општих аката задруге, ако злоупо- 
треби и прекорачи границе писменог овлашћења. Одлуку о искључењу доноси 
Управни одбор, а исту потврђује Скушптина Задруге на својој наредној седници.

Смрћу задругара његов удео се не гаси, он се наслеђује - прелази на његове 
наследнике.

Скупштина Земљорадничке задруге "Лајковац" је донела одлуку да се 
признаје чланство у Земљорадничкој задрузи "Лајковац" оним лицима чији је 
правни претходник био члан једне од земљорадничких задруга које више не пос- 
тоје а чији је правни следбеник Земљорадничка задруга "Лајковац" уколико у 
прилогу захтева достави доказе о чињеници да је лице, чији је он наследник, био 
члан такве Задруге.

Задругар који жели иступити из Задруге дужан је о томе обавестити остале 
задругаре, односно Скупштину Задруге. Неопходно је да захтев за иступање из 
задруге поднесе у писменом облику. Дужан је према задружним правилима, 
остати у Задрузи 6. месеци рачунајући од дана подношења захтева за иступање из 
Задруге. Ако има обавезе према Задрузи дужан је да у отказном року (од 6. 
месеци) измири све те обавезе. Има право на повраћај удела који је унео у 
Задругу у року од 1. године по престанку чланства у Задрузи.

Удео који се враћа задругару валоризује се на исти начин као и приликом 
уплате истог, а у складу са одредбама Статута.

Данас, у Скупштини Земљорадничке задруге "Лајковац" има 727 задругара, 
од тога 521 задругар су домаћини - сељаци, а 206 задругари радници. Сви они 
имају иста права, по систему један улог, један глас. Улози се не могу продавати (и 
то је особеност задруге за разлику од деоничких друштава), већ се наслеђују.

Удели задругара су један сегмент задружне својине. Други сегмент задружне 
својине у Земљорадничкој задрузи "Лајковац" су средства која су остварена 
пословањем и која су брижљиво (по систему "зрно по зрно") скупљена у протек- 
лих педесет година постојања и рада Задруге. У пола века њеног постојања наг- 
ласак је стављен на улагање у изградњу производних и прерадних капацитета и 
великом жељом и вољом задругара успело се у томе, тако да вредност задружног 
капитала данас износи 103 милиона динара.

Данас, Земљорадничка задруга "Лајковац" има сопствену Млекару чији је 
капацитет 50.000 литара млека дневне прераде, Хладњачу капацитета 6.300 тона 
замрзнутог воћа и поврћа, сопствено товилиште капацитета 2.000 тона јунади у 
једном турнусу, фабрику за прераду воћа и поврћа, фабрику за производњу 
сточне хране. Пре годину и по дана у састав Задруге ушао је (путем припајања) и 
Стакленик у Шопићу површине 12 хектара под стаклом. То је највећи стакленик 
у садашњој Југославији.



Полазећи од принципа да је земља власништво сељака - домаћина који је 
удружен у Земљорадничку задругу "Лајковац", одмах након усвајања од стране 
Скупштине Републике Србије Закона о условима признавања права и враћању 
земљшпта које је прешло у друштвену својину на основу пољопривредног 
земљишног фонда ("Сл.гл.РС" бр. 18/91) враћена је сва земља коју је користила 
Задруга.

Сада је настао један други процес који се састоји у одобравању кредита 
задругарима (они их враћају предајом пољопривредних производа) у циљу купо- 
вине земље од "старих - нових власника" који исту не желе да обрађују. На тај 
начин непосредно се утиче на повећање капитала задругара и посредно на јачање 
капитала Задруге.

Односи Задруге и домаћина - сељака су успостављени тако да он остаје влас- 
ник свог производа, док се производ не реализује на тржишту. Када новац сгигне 
један део иде сељаку, а остали део остаје Задрузи. На крају, исти тај домаћин, ако 
је задругар, на Скупштини одлучује о расподели добити.

Земљорадничка задруга "Лајковац" никадније била "задруга општине". Она 
је давно изашла изван општинских међа руководићи се само економским интер- 
есима. Уназад неколико година, на подручју знатног дела северозападне Србије и 
дела Шумадије (око 30.000 хектара обрадивог земљишта) врло успешно функ- 
ционише организациони систем у коме се уз Земљорадничку задругу "Лајковац" 
налазе 43. Земљорадничке задруге. Ова својеврсна задружна групација независ- 
них пословних субјеката претеча правог пословног савеза земљорадничких 
задруга, популарно назван "Задружна Алијанска Колубаре н Брда", представља 
систем у коме је заједничко планирање. организовање производње. наступ на 
тржипггу и примена науке. Између чланица "Задружне Алијансе" не постоји 
никакав писмени уговор о повезивању у савез јер у важећим законским проп- 
исима не постоји правни основ за то. Очекивања су, да ће, нови савезни Закон о 
задругарима на прави начин (као у западној Европи), регулисати повезивање 
задруга на територијалном принципу, и да ће Задружна Алијанса Колубаре и 
Брда наћи своје место у тако постављеном организационом-пословном систему. 
И управо, преко Земљорадничких задруга чланица "Задружне Алијансе", са 
Земљорадничком задругом "Лајковац" (њеним прерадним и производним капац- 
итетима и центрима за науку у пољопривреди), сарађује око 6.000 домаћинстава. 
Захваљући тој чињеници, прерадни капацитети Задруге су пуни. Такав вид 
сарадње омогућио је да Задружна млекара и Задружна хладњача буду пуне, али и 
да задругари Алијансе за овогодишњу пролећну сетву добију просечно по једну 
тону минералног ђубрива.

Поред прерадних капацитета, посебан значај се предаје и специјализованим 
центрима који послују у оквиру и у којима се ангажовани сгручњаци Задруге. То 
су Задружни сточарско-ветеринарски центар који ради практично 24 сата дневно 
и који је постављен тако да олакша економски положај задругара - сточара и 
повећа његов интерес за већом производњом меса и млека. Зато је постављен



систем бесплатног планског вештачког осемењавања, а остале ветеринарске 
интервендије су максимално бенефициране. Превоз до фарми сточара се не 
наплаћује. Остале интервенције које се наплаћују - не наплаћују се у готовом 
новцу, већ их сточар плаћа производом, на крају обрачунског периода, без 
зарачунавања било каквих камата; затим: Задружни центар за воћарство, ратар- 
ство и повртарство који је основан почетком прошле године. Оба центра имају 
седиште у Лајковцу. али практично функционншу на подручју целе "Задружне 
Алијансе”. За кратко време, врло достигнут ниво пружања услуга задругама је 
последица, пре свега, јаке материјалне основе коју имају у Задрузи, и изузетна 
пословна сарадња са еминентним научним установама у земљи.

ОБЛИЦИ ЗАДРУЖНОГ ОРГАНИЗОВАЊА

На темељу члана 13. Закона о земљорадничким задругама Србије из 1989. 
годне, и члана 21. до 24. савезног Закона о задругама из 1990. године, и сходно 
одредбама чл. 86. до 88. Статута, Земљорадничка задруга "Лајковац" је 
формирала Предузеће у задружној својини - Задружно предузеће "Задруга - мар- 
кетинг" са потпуном одговорношћу Лајковац и Деоничко друштво за осигурање 
"Задружно осигурање" ДЦ Лајковац.

"Задруга - маркетинг" је формирана почетком другог полугодишта 1993. 
године са циљем да свом оснивачу и трећим правним и физичким лицима пружа 
услуге рекламе и економске пропаганде, обавља услуге испитивања тржишта - 
маркетинг, креира економску пропаганду и рекламу, реализује пропагандне 
планове, припрема и презентира излоге и сајамске штандове, приређује сајмове и 
изложбе, врши комерцијалне послове на остваривању промета и услуга.

Досадашњи рад и резултати овог задружног ппредузећа оправдавају у пот- 
пуности његово формирање.

"Задружно осигурање" је почело са радом 1.7.1993. године и од тада па до 
данас обавља послове осигурања имовине и лица Земљорадничке задруге "Лајк- 
овац", обавља осигурање приплодних крава и јуница које се налазе код задругара 
и врши ликвидацију штете по основу аутоодговорности. Планира се, да се, у току 
1995. године активност "Задружног осигурања" усмери изван оквира зем- 
љорадничке задруге "Лајковац".

ЗЕМЉОРАДНИЧКО ШТЕДНО - КРЕДИТНА ЗАДРУГА
"ЛАЈКОВАЦ"

На основу члана 17. став 1. Закона о Народној банци Југославије а у вези са 
чланом 58. Закона о Народној банци Југославије и члана 9. став 2. Закона о 
банкама и другим финансијским организацијама ("Сл. лист СРЈ", бр. 32/93) 
заменик гувернера Народне чбанке Југославије је 1.2.1995. године донео решење 
којимје Земљорадничкој штедно-кредитној задрузи "Лајковац" са п.о. Лајковац,



чији је оснивач Земљорадничка задруга "Лајковац" издао дозволу за рад. У 
образложењу овог решења посебно се истиче да "имајући у виду да је циљ 
оснивања ове Земљорадничке штедно-кредитне задруге унапређење штедње и 
кредитирања земљорадника на подручју "Задружне алијансе Колубаре и Брда" 
на подручју десет општина и са најмање 6.000 домаћинстава - оцењујемо да је ово 
оснивање оправдано па је решено као у диспозитиву".

Наиме, сагласно напред цитираним прописима о облицима задружног 
организовања и сходно члану 73. Закона о банкама и другим финансијским орга- 
низацијама, Управни одбор Земљорадничке задруге "Лајковац" је 16.12.1994. 
године, донео Одлуку о оснивању Земљорадничке пггедно-кредитне задруге 
"Лајковац".

Формирана је са циљем да у оквиру своје делатности, прикупља наменске 
штедне улоге и депозите физичких лица, даје и узима кредите у оквиру делат- 
ности оснивача, обавља платни промет у складу са савезним законом и врши 
друге банкарске послове за потребе физичких лица, у складу са савезним 
законом. Замисао је да Земљорадничка штедно-кредитна задруга буде носилац 
финансијске функције Земљорадничке задруге "Лајковац" и земљорадничких 
задруга чланица Задружне алијансе Колубаре и Брда преко својих филијала и 
експозитура. Циљ је да се смањи употреба готовог (кеш) новца, развије 
кредитирање задругара, подстакне задружна штедња. Скутптину, Управнп и 
Надзорни одбор сачињавају најистакнутији домаћини - сељаци Колубаре и Брда 
чије су биографије са њиховим моралним и стручним референцама достављене 
НБ Ј у току добијања дозволе за рад.

У другој половини 1994. године Земљорадничка задруга "Лајковац" је 
формирала "Задружну трговину" Предузеће за промет на велико и мало ДОО 
Ласјковац. Ово предузеће формирано је на бази већ постојеће малопродајне 
мреже задружне трговине са циљем да се створи модерна задружна трговина. 
способна, да асортиманом, ценама и робно-новчаном комуникацијом преко 
задружних картица задовољи пре свега потребе задругара и њихових 
домаћинстава и радника задруге, па онда и свих осталих грађана. Циљ је, да кон- 
цепт "Задружне трговине" у Лајковцу (који већ успешно функционише у раз- 
вијеним земљама Западне Европе), почива на снажној иразгрантој производњи - 
"Задружној прехрамбеној корпи” и осталом аеортнману уз савремени маркет- 
инг. За раслику од класичне трговине, циљ постојања задружне трговине је 
обезбеђење свих врста роба за потребе тзв. задружног становнипггва одн. 
сеоског становништва под најповољнијим условима. Код продаје те робе на 
мало, потрошачима се зарачунава минимална разлика у цени која је довољна за 
покриће укупних трошкова пословања, што није случај са тзв. класичном тргови- 
ном која у свим случајевима тежи да обезбеди максималан профит тј. разлику у 
цени. Та трговина врши продају само оне робе где јој је интерес да максимално 
заради. Насупрот томе, императив коме, "Задружна трговина" у Лајковцу тежи, 
јесте да малопродајне цене буду ниже од цена код конкуренције, а у најнепово-



љнијем случају да буду у висини цена код конкуренције и уз то, да домаћин - 
сељак ту робу безготовински плати, путем задружне картице, 2/4 робом коју је 
предао Задрузи (кроз млеко, малину, вишњу. телад и сл.) и то да може пазарити 
све производе који су му потребни за домаћинство.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

У Земљорадничкој задрузи "Лајковац" и земљорадничким задругама члани- 
цама Задружне Алијансе Колубаре и Брда (43 задруге и око 6.000 домаћинстава) 
велика су била очекивања од новог савезног Закона о задругама. Прошле и прет- 
прошле године Земљорадничка задруга "Лајковац" је била домаћин два значајна 
скупа. Први посвећен правно-економским аспектима новог Закона о задругама, 
а други, с премијером Контићем - о политичким исходиштима поменутог 
Закона. Упркос томе, све не иде очекиваном брзином. Препрека је, по свему 
судећи , гаггање задружне својине,јер је велика имовина, током времена, мењала 
и променила својински предзнак.

Све наше примедбе на Предлог закона који је од стране Савезне владе 
достављен посланицима Савезног парламента месеца јула 1994. године, сабрали 
смо у Амандмане на предлог закона, које је директор Задруге г. Драган Марк- 
овић и уједно савезни посланик доставио Већу грађана Савезне Скупштине.

И на крају, ми у Земљорадничкој задрузи "Лајковац” искрено верујемо у 
боље и берићетније дане за Српско земљорадничко задругарство у целини.

А наш народ каже: Берићету се нада онај ко домаћински ради и газдује. 
Такве и срећа прати.



Доц. dp. Мирослав Вишез 
Економски факултет, Суботица

О НЕКИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА 
ЗАДРУГЕ У НАШЕМ ПРИВРЕДНОМ ПРАВУ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Прошло је више од 5 година од како смо наше задругарство вратили 
класичном задружном праву. Наиме, доношењем савезног Закона о задругама 
почетком 19901) извршили смо одлучан заокрет и после 45 година 
експериментисања наше задружно право поново смо организовали на познатим 
и у свету општеприхваћеним основама. Тако је и ова грана права, уосталом као и 
привредно право уопште, прошла пут који је често био кривудав и који би се 
уопштено могао изразити као пут из традиционалног задружног права у 
нетрадиционално самоуправно задружно право и поновни повратак традициона- 
лном задружном праву.

Напуштање старог и изградња новог задружног права је дуготрајнн процес 
који још траје и у коме се мора водити рачуна о следећем:

- прво, у том процесу највећа опасност лежи у неоснованом убеђењу да је 
лакше изградити ново, него заборавити старо задружно право;

- друго, развој задружног права је у свету, у међувремену, ишао напред, тако 
да се код нас мора водити рачуна и о савременим тенденцијама у упоредном 
привредном укључујући и задружном праву, које су условљене структуралним 
променама у савременој привреди. А ове тенденције се најупечатљивије

1. Службени лист СФРЈ бр. 3/90 и 11/90;



изражавају у захтевима за сталним преиспитивањем, реинтерпретирањем и 
редефинисањем постојећих али и формулисањем нових категорија привредног 
укључујући и задружног права;,

- треће, концепт задруге као основног облика задружног организовања 
неопходно је градити у амбијенту класичног својинско правног система, који 
чини и основу традиционалног задружног права.

Задружна правна инфрасгуктура коју сада имамо није баш најбоља, јер је 
донета у време када је учињен прелаз из старог у ново задружно право, и када 
утицај претходног система договорне економије није у потпуности отклоњен.

I. МЕТОДОЛОШКИ АСПЕКТИ ИЗГРАДЊЕ КОНЦЕПТА  
ЗАДРУГЕ У НАШЕМ ПРАВУ

Основни концепт правног положаја задруге садржан је у цитираном 
савезном закону, и заснива се на поштовању следећих захтева:

1. задруга је организација која припада једино и искључиво задругарима,
2. основни критеријум оснивања, пословања и престанка задруге јесу 

заједнички економски интереси задругара, у чијој основи лежи профитна, 
односно добитна мотивација,

3. радници запослени у задрузи имају она права и у оној мери, колико им то 
признају задругари у колективном уговору и статуту задруге.

Тиме је задруга од "туђинске" организације у односу на задругаре 
претворена у организацију која припада само њима и у којој остварују својинску 
функцију.

Међутим, у новом задружном праву нису одстрањене нримесе категоријал- 
ног система договорне економије, нити су сви елементи правног положаја 
задруге уређени у складу са класичним задружним правом.

Разлога за то је више:
- прво, није било могуће у кратком року и одједном одбацити старо и изгра- 

дити ново задружно право,
- друго, у нашој правној теорији донедавно проблематика задружног 

организовања уопште није била осветљивана,
- треће, задружна пракса код нас није била развијена.
С обзиром да се налазимо у фази реконструкције нашег привредног права по 

узору на традиционално, класично трговинско право земаља са развијеном 
тржишном економијом, потешкоће у вези методолопжог утемељења појединих 
елемената правног положаја задруге испољавају се у много мањој мери него у 
периоду, када смо учинили раскид са системом договорне економије и почели са 
изградњом права на основама класичног својинско правног сисгема.

У том поступку ипак треба респектовати следеће захтеве:
- задруга је организационо правни облик привредног субјекта, а не форма 

непривредне организације,



- задруга је привредни субјект са одређеним специфичностима, јер поред 
обављања одређених привреднпх делатности. служи и за остваривање одређеннх 
неекономских тзв. самозаштитних. самопомоћних интереса њених чланова,

- због тога, у правном положају задруге присутна је латентна конфронтација 
између њене филантропске, алтруистичке, хуманистичке "љуске" која је произ- 
вод њене самозаштитне функције ("чедо нужде")^ и њене лукративне 
унутрашње задружне структуре. у чијој основи је профитна мотивација. У завис- 
ности од тога који критеријум превагне. одређује се и њена унутрашња струк- 
тура,

- задруга је тржишни субјект који мора стално поправљати своју позицију на 
тржишту у конкурентској борби са незадружним привредним субјектима 
(трговцима, трговачким друштвима).

Због тога као економска институција за корекцију неправилности у 
расподели друштвеног благостања стално пролази кроз критику и рекон- 
струкцију своје унутрашње структуре.

У том процесу користи и елементе правног положаја трговачког друштва 
путем којих се прилагођава променама које се дешавају у савременој привреди;

- основна идеја на којој почива савремена задруга је предузетништво њених 
чланова. Познати задружни мислилац Charles Gide је истицао: "Задруга је група 
лица са истим економским, социјалним и васпитним циљевима које остварује 
помоћу духа инвентивности." Задругари сами траже циљеве и садржаје. али и 
организационоправне облике међусобног удружнвања и сарадње, како би ост- 
варили што већу добит.

Ако наведене захтеве прихватимо као полазну основу за организовање поје- 
диних елемената правног положаја задруге, онда су методолошке потешкоће 
око правилног утемељења концепта задруге у нашем праву много мање и своде 
се, заправо, на дилеме око профилисања њеног правног положаја као ггривред- 
ног субјекта и места међу познатнм субјектима класичног трговинског права.

II. НЕКИ ЕЛЕМЕНТИ КОНЦЕПТА ЗАДРУГЕ У НАШЕМ И 
УПОРЕДНОМ ПРАВУ

Крах договорне економије са утопијскнм концептом друштвене својине,^ 
идеологизираним и универзалистичким концептом удруженог рада у који су 
биле укључене и псеудозадружне и кооперантске организације означио је, 
између осталог. и дефинитивни слом разних теорија о предностима нових облика 
задружног организовања заснованих на флоскули о тзв. "повезивању личног 2 3

2. АВРАМОВИГЋ, Михајло, Шта се дешава у свету на задружноме пољу, Савез набављачких
задруга државних службеника, Београд, 1934, стр. 55-56;

3. Ближе ВАСИЉЕВИЋ, др Мирко, Предузећа - правни аспекти, Савремена админис-
трација, Београд, 1990, стр. 3-4;



рада задругара у систем самоуправног удруженог рада". Цитираним савезним 
законом почели смо изградњу задружног права по узору на класично, традицио- 
нално задружно право.

У трагању за новим концептом задруге који би одговарао нашим друштевно- 
економским условима, полазно становшпте али и крајње исходиште треба да 
буде захтев да се правни статус задруге утемељи на тзв. аутентичним задружним 
принципима.^) али и на неким новим задружним начелима.^ као и на концепту 
привредног субјекта. Дилема је пронаћи праву меру између наведенњх начела 
(аутентичних и нових), са једне стране, али и између наведених начела и елеме- 
ната правног положаја привредног субјекта, са друге стране.

Задружна пракса указује да у земљама са мање развијеном привредном 
структуром, у концепту задруге је наглашенија њена самопомоћна функција,^ и 
обрнуто, у развијеним земљама - њена тржишна функција.^

Основни разлози удруживања партнера у задругу или друге облике 
задружног организовања остали су и даље исти: заједнички економски интерес, 
равноправност у одлучивању, солидарност, заједнички рад, самопомоћ, независ- 
ност, њима се додају и нови као инвентивност, креативност (менаџмент) и 
предузетништво (бизнис).

У току последње деценије у светској привреди дошло је до праве експлозије у 
развоју тржишне економије и преструктуирања привреде у облику малих и сред- 
њих предузећа. Због тога, у једном делу стручне литературе истиче се, да се 
организовање задруге и других задружних облика мора заснивати на следећим 
начелима:

1. јачању инвентивности, креативности, одговорности за свој рад.
2. смислу за заједништво, колективни рад, солидарност, друштвени мир,
3. очување човекове околине, уклањању профита као искључивог и јединог 

мотива привређивања,
4. правичности и демократичности у управљању,
5. добровољности,

6. васпитним вредностима колективног рада;^

4. То су следећи принципи: 1. демократска управа, 2. слобода уласка у задругу, 3. подела 
добити према куповини задругара у задрузи, 4. ограничени интерес на капитал, 5. неутрал- 
ност, 6. плаћање у готову, 7. задружно васпитање

5. Начело задружног бизниса, начело задружног менаџмента и др. Више ВИТЕЗ, др Миро- 
слав, О неким задружним принципима у светлу савезног Закона о задругама из 1990. г. и 
најновијих тенденција у упоредном задружном праву. ПРАВО-теорија и пракса, Н. Сад, 
бр. 10-11/1991. стр. 58-65;

6. Види чл.1 Закона о пољопривредним задружним организацијама Грчке од 1985 са кас- 
нијим изменама и допунама;

7. §1 Gesetz betreffend die Envrbs und Wirtschaftsgenossenschaften Немачке од 1889 ca касиијим 
изменама и допунама (скр. GenGj;



У упоредном праву задруга се дефинише у комбинацији елемената привред- 
ног субјекта и неких задружних начела:

"Задруга је заједница неограниченог броја лица основана у сврху пословања 
или обезбеђивања привредних. социјалних или дугих потреба својих чланова."^

" Пољопривредна задруга је добровољно удружење земљорадника чијп је 
циљ њихов привредни, социјални и политички развој на основу равноправне 
сарадње и узајамне помоћл у оквиру заједничког предузећа."^) (Грчка).

"Овај закон важи за удружење неодређеног броја чланова чији је циљ 
углавном да унапређују пословање односно газдинство својих чланова..."Ч) (Аус- 
трија).

"Предузећа, која имају намену узајамности, могу се основати као задруге са 
неограниченом, односно ограниченом одговорношћу у скпаду са одредбама у 
наставку." ̂ )  (Италија).

"Задруга је друштво са променљнвнм капнталом и демократском организа- 
цијом и управљањем;" ̂ )  (Шпанија).

"Задруга је као кооперација организовано удружење неодређеног броја лица 
или трговинских друштава која углавном има за циљ да унапређује или чува 
одређене привредне интересе својих чланова на основу заједничке само- 
помоћи."^) (Швајцарска).

" Друштва са неорраниченим бројем чланова која имају за циљ унапређивање 
пословања односно газдинства својпх чланова... (Немачка).

С обзиром на то у којој грани права се налазе правила о задрузи. у упоредном 
праву разликујемо три групе националних права:

У прву групу спадају она права у којима се задруга уређује посебним 
задружним законодавством. Овамо спадају Немачка. Аустрија. Грчка. 
Мађарска, Шпанија и др.

Другу групу чине национална права у којима се задруга уређује правилима 
грађанског права а то су Италија. Швајцарска.

8. MARCUS, Lars, I valori di base, ieri et oggi, La Cooperazione italiana, Roma, No. 7-8, стр. 8-13, 
(1988);
TURCI, Lanfranco, Far competizione cooperando, La Cooperazione italiana, Roma, No. 7-8, стр. 
16 (1988);

9. §221 st.l. Obchođny zakonnik Českej a Slovenskej republiky 1991) (Чешка и Словачка)
10. Чл.1. Номос 1541/1985 Агротикес Синтеристикес Органосис са каснијим изменама и 

допунама. Даље "Номос”;
11. §1 Gesetz uber enverbs und Wirtschaltsgenossenschaften из 1873 ca каснијим изменама и 

допунама. Даље: "GenG".
12. Члан 2511 Codice civile из 1942 са каснијим изменама и допунама, даље: "СС”.
13. Чл.1. Ley General de Cooperatives из 1887, даље: ”LGC“.
14. Чл. 828 Das Obligationenrecht из 1911, даље: "OR“;
15. §1 Gesetz betreffend... из 1889, дал>е: "ГенГ”;



У трећу групу спадају национална права у којима се правни положај задруге 
уређује правилима трговинског права. У ову групу спадају Чешка и Словачка.

У националним правима у којима се задруга третира као субјект трговинског 
права, постоје, углавном, два решења њеног организационог правног облика.

Прво, задруга се уређује и објашњава као специфични облик трговачког 
друштва, тзв. "мешовита форма" односно "Mischforme".^ с тим да представља 
комбинацију персоналног и капитал-друштва уз већу сличност са трговачким 
друштвом кашггала.

Друго, задруга се уређуује као посебан тип трговачког друштва капитала.^
У нашем привредном праву налазимо се пред доношењем новог савезног 

закона о задругама, стога се у делу наше стручне и научне јавности поново воде 
дискусије о концепту задруге.

Највећу препреку у формулисању новог концепта задруге представља 
дплема, да ли је целисходно задругу организовати у староновој форми посебне 
организације, најчешће у духу напуштеног категоријалног система у виду 
"облика организовања физичких лица..."^ или у облику трговачког друштва.^ 

Идеја о задрузи као облику трговачког друштва рађа нову дилему - да ли 
онда задругу организовати у облику друштва лица или друштва капитала или у 
виду посебне форме трговачког друштва.

У упоредном праву концепт задруге као посебне форме трговачког друштва 
усвојен је у претежном делу националних права.^

Корак даље у операционализацији овог схватања задруге учињен је у 
трговинском праву Чешке и Словачке. У Трговинском законику ових земаља 
концепт задруге уређен је посебним правилима у делу посвећеном уређивању 
трговачких друштава, али која су скоро идентична правилима којима је уређен 
правни положај друштва са ограниченом одговорношћу.^

Наше је мишљење, да у унутрашњој структури задруге треба расчланити 
елементе који су по својој правној природи типични задружни елементи и еле- 
менте који су карактеристични за субјекте трговинског права, односно за 
класична трговачка друштва.

У том смислу. персонални елемент у супстрату правне личности задруге 
треба организовати на аутентичним задружним основама инспирисаним 
задружним начелима (нарочито начелом "један члан -један глас", затим начелом 
"узети своје послове у своје руке", критеријумом интуиту персонае и др.). Матер-

16. FRIEDRICH, Walter, Vereine und Geselschaften, Munchen, 1990, стр. 236;
17. §221 ст.1. Трговински законик Чешке и Словачке од 1991;
18. Члан l.cT.l. Предлога закона о задругама, јул, 1994;
19. За овакав приступ залаже се проф. ВАСИЉЕВИЋ. Види ВАСИЉЕВИЋ.др Мирко, 

Трговинско право-привредно право, АБЦ ГЈ1АС, Београд, 1992, стр. 34-35;
20. Немачка, Аустрија, Швајцарска, Италија, Грчка и др.
21. § 221 -260 Трговинског законика Чешке и Словачке од 1991;



ијални елемент у супстрату правне личности задруге који се односи на њену 
имовинску самосталност и самосталну имовинску одговорност треба градити 
према правилима која се односе на друштва капитала, првенствено на друштво 
са ограниченом одговорношћу. С друге стране, формалну структуру правне 
личности задруге (унутрашњу организацију, сврху оснивања и др.) неопходно је 
уредити према правилима која регулишу традиционалну унутрашњу задружну 
структуру.

Овакав методолошки приступ у организовању концепта задруге представ- 
љао би камен-међаш за одвајање задруге од осгалих субјеката трговинског 
права, са једне стране, али и камен-темељац на коме би се градили елементи 
(задружни и незадружни т.ј. друштвени) њеног правног положаја. са друге 
стране. На тој основи настала бп и транспарентност задр)те према сектору 
трговачких друштава, и формулисао концепт задруге у коме би се комбинацијом 
елемената традиционалне унутрашње задружне структуре инспирисаних 
задружним начелима и елемената трговачког друштва капитала, усавршавала 
њена самозаштитна функција, са једне стране, али и тржишна функција. са друге 
стране.

Тако организован концепт задруге омогућио би формулисање одговора и на 
друга бројна питања која се постављају у вези њеног правног положаја:

1. По својој грађанскоправној природи. задруга би представљала друштво 
(ортаклук) узајамно познатих и лично повезаних физичких лица,

2. имовинско правно учешће задругара у задрузи имало би облик улога чији 
збир би чинио основни капитал (главницу) задруге, при чему би ови улози тзв. 
члански (оснивачки или накнадни, уписни) били једнаки, уз допуштање 
могућности да се касније повећавају чиме би се повећавао удео задругара у 
друштву. Улог би био и граница одговорности задругара за обавезе задруге 
према трећим лицима. Категорије улог, основна главница. удео уредиле би се 
према правилима која уређују иста ова питања код друштва са ограниченом
одговорношћу.^

3. Задруга би требала да има у основи своје имовинске самосталности кате- 
горије основни капитал (главницу) као статички елемент, и имовину, као вари-
јабилни елемент.^

4. На основу наведених имовинскоправних категорија, требало би онда орга- 
низовати и њену самосталну имовинску одговорност за обавезе према трећим 
лицима. Она би за ове обавезе одговарала целокупном својом имовином, док би 
задругари одговарали само до висине свог улога.

22. Улог задругара у водној задрузи предвиђао је Закон о водном праву Угарске од 1885 (Зак.
чл. XXIII - § 18 ст.1.) Категорија улога задругара неспорна у немачкој теорији трговачког
права. Види FRIEDRICH, Walter. оп. цит. стр.343;

23. § 223 Трговинског законика Чешке н Словачке од 1991;



Само изузетно, у статуту задруге могли би преузети тзв. супсидијарну одго- 
ворност (јемство)до одређене висине. Ова тзв. факултативна доплатна обавеза 
задругара била би уступак у корист задружне струтуре задруге;^

5. У погледу накнадног учлањивања у задругу. важило би правило о рела- 
тивној отворености задруге (под одређеним условима унапред одређеним у сгат- 
уту задруге), штоје несумњиво обележје трговачког друштва лица;

6. У погледу учешћа у добити, управљању задругом важила би правила 
задружног права заснована на тзв. задружним принципима уз евентуалну моди- 
фикацију начела "један члан -један глас” у правнло о плуралном вотуму највише 
до одређеног броја гласова зависно од величине удела задругара у задрузи. што 
би, опет, био уступак у корист друштва капнталаг^

7. Концепт задруге као посебне форме трговачког друштва и то друштва 
каиитала, омогућио би позитивно решење питања допуштености њене транс- 
формације према сектору трговачких друштава. Крајњи критеријум за 
уређивање овог аспекта правног положаја задруге је доследна примена 
аутентичног задружног принципа тзв. "демократске управе" према коме су сви 
задругари равноправни и једнаки. То значи, ако већнна задругара одлучи да се 
задруга трансформише у неки од облика трговачког друштва, или овоме при- 
поји. или са њиме споји, што је истовремено и доказ да су код њпх превагнули 
незадружни интереси. онда се мора омогућити, да задругари у мањини и верни 
задрузи, из ње иступе, с тим да им се исплати тржишна вредност њиховог удела у 
задрузи. која престаје;

8. На основу концеига задруге као посебне форме трговачког друштва може 
се принципијелно и прецизно уредити и питање трансформације друштвене 
својине у њој, која представља атипични елемент у правном положају задруге.

Мишљења смо да се приватизација друштвене својине у саставу задруге 
према правилима из савезног Закона о друштвеном капиталу из 1989 и 
републичког Закона о условима и поступку претварања друштвене својине у 
друге облике својине из 1991 са каснијим изменама и допунама, може спроводити 
само методом продаје удела и то на начин којнм се уважавају правила задружног 
права. С обзиром да је свака задруга организација задругара заснована првен- 
ствено на њиховим личним везама, као и на респектовању општешрихваћених 
аутентичних задружних начела санкционисаних и у ншем праву, задругари би 
требало да у међусобној конкуренцији имају право првенствене куповине ових 
удела у смислу правила о тзв. интерној приватизацији из цитираних закона. Тек

24. Факултативну доплатну обавезу задругара предвнђа § 105 и 119 немачког GenG као и § 222 
ст.2 Трговинског законика Чешке и Словачке;

25. У § 240 ст.1 Трговинског законика Чешке и Словачке саДржано је правило "један члан - 
један глас” уз могућност да се у статуту одреди и друкчије. Слично правило али уз 
могућност повећања броја гласова до 5 било је предвиђено у § 33 ст.2 Закона о привред- 
ним задругама Краљевине Југославије од 1937.Г. Исто правило али без модификације 
усвојено је у италијанском, шпанском, грчком. швајцарском праву.



ако се не успе са овим методом, ови удели би се могли понудити и трећим лицима 
према правилима о тзв. екстерној приватизацији из исгих закона. Радници у 
задрузи не би могли бити корисници интерне приватизације задруге с обзиром на 
законско начело да задруга припада једино и искључиво задругарима. Али би се 
могли појавити у спољњем циклусу приватизације у тзв. екстерној приватиза- 
цији, када би уделе куповала трећа лица. Но, у том случају задругари би имали 
једно заштитно средство - могућност иступања из задруге и повлачења свог удела 
из ње, што би био њихов "одговор" на продор нетипичних елемената у класични 
концепт задруге у виду уласка у њу трећих лица-незадругара, пгго би, онда, 
довело и до њеног престанка, јер би остала без задругара.^

ЗАКЉ УЧНА РАЗМАТРАЉА

На основу изнетог, мишљења смо да у креирању легислативних правила де 
леге ференда у погледу наведених елемената правног положаја задруге код нас, 
треба респектовати следеће захтеве:

- потребу равномерног приступа у уређивању појединих елемената 
задружног и незадружног карактера у правом положају задруге у складу са 
друштвеним циљевима који се пред њу постављају;

- потребу даљег усавршавања законских правила о задрузи у правцу њеног 
претварања у модерну задружну организацију предузетничког, инвентивног типа 
у којој би се реафирмисала примена задружних начела, али и тржишна оријент- 
ација, са јачањем елемената трговачког друштва капитала.^

Тиме би се створиле институционалне претпоставке за прилагођавање 
унутрашње структуре задруге променама које доноси развој савремене тржишне 
привреде.

26. Види ВИТЕЗ, др Мирослав, О приватизацији задружне својине у нашем праву, ПРАВО- 
теорија и пракса. Н. Сад, бр, 12/91, стр. 30-37;

27. У будуће задружне прописе ваљало би уградити врло корисно правило које у недостатку 
посебних задружих правила, би упућивало на сходну прнмену правила о предузећима из 
будућег Закона о предузећима. Овакво упућујуће правило предвиђа се у § 260 Трговинског 
законика Чешке и Словачке из 1991.Г.



Др Рајко Јелић,
доцент Правног факултета у БеоГраду

ПРАВНЕ ДИЛЕМЕ У ВЕЗИ СА КОЛЕКТИВНИМ 
ОБЛИЦИМА СВОЈИНЕ

1. ДРУШТВЕНА СВОЈИНА

Друштвена својина је један од облика својине у нашем праву признат и 
зајемчен највишим правним актима. Усгав Републике Србије је од 1990. године 
поставио у исту раван све облике својине одредбом да се "јамчи државна, 
друштвена, приватна, задружна и други облици својине, као и једнака правна 
запггита."^ Затим, својина и рад су основе управљања и учешћа у одлучивању. 
Запослени управљају у друштвеном предузећу и учествују у управљању у другим 
врстама предузећа и другим организацијама у којима раде, односно у која улажу 
средства у складу са законом и колективним уговором.^ На тај начин, Устав је 
предвидео да радници који раде друпггвеним средствима имају и одређена права 
у управљињу и одлучивању слично самоуправним правима која су раније имале 
на основу права рада друштвеним средствима,^ али управљање и одлучивање 
може се осгваривати и на основу права својине на средствима (мешовита или 
акционарска предузећа).

На стварима у друштвеној својини могу постојати својинска права и обавезе, 
али се та права као и услови под којима се друиггвена својина претвара у друге 1 2 3

1. Чл. 56. Устава Републике Србије.
2. Чл. 58. Устава Републике Србије.
3. Чл. 13. ранијег Закона о удруженом раду.



облике својине уређују законом. Када је у питању нравно располагање, средства 
из друитгвене својине отуђују се по тржишним условима. у складу са законом.4̂

И док Устав Реиублике Србије даје контуре за концепт и правну садржину 
друштвене својине, најновији Устав Савезне Републике Југославије у одељку III, 
о друштвено-економском уређењу, друштвену својину и не спомиње, као да се 
ради о категорији која је превазиђена у нашем друштву. Јамчи се право својине,  ̂
затим постоје својинска права на непокретним стварима, природна богатства су у 
државној својини, док се друштвена својина може имплицитно претпоставити 
само када се говори о пољопривредном, шумском земљишту и шумама, да могу 
бити у приватној и другим облицима својине.^ Недопустиво је да највиши правнп 
акт земље не садржи одредбе о друштвеној својини у условима када је добар део 
друштвеног богатства још увек у друиггвеној својини, а поступак њене трансфор- 
мације у друге облике својине ће трајати дужи временски период.

Закон о предузећима у односу на раније прописе (ЗУР) представља заокрет 
у регулисању друштвене својине. Тежшпте се поставља на истицању имовинско- 
правног аспекта друштвене својине. па се уводе термини као: предузеће, добит, 
имовина и сл. Предузеће има своју имовину коју чине ствари, права и новац^ што 
би могло да значи да постоји и једно основно имовинско право као право својине 
у класичном својинском режиму. Ипак, законодавац је створио извесна коле- 
бања и дилеме око правне садржине и правне природе друштвене својине, јер је 
предузећу дао право да у правном промету закључује уговоре и самоуправне спо- 
разуме и врши друге правне послове и радње у оквиру своје правне способности 
што подсећа на формулацију права располагања из ранијег Закона о удруженом
раду.^ Очигледно је да је законодавац предвидео постојање овлашћења правног 
располагања (јус абутенди) које предузаћа имају у правном промету, али је то 
овлашћење помешао са правном и пословном способношћу.

Коначно, правни режим друштвених средстава предузећа посгаје потпунији 
анализом републичких прописа о својинској трансформацији, који дају 
могућност предузећима да самостално одлучују о претварању друштвене својине 
у друге облике својине, чиме се предузеће организује као мешовито или при- 
ватно деоничарско друштво или друштво са ограниченом одговорношћу.^ 
Предузећа самостално улазе у својинску трансформацију, али посебна државна

4. Чл. 59. Устава Републике Србије.
5. Чл. 69. Устава СР Југославије,
6. Чл. 73, ст. 2. и 3. Устава СР Југославије.
7. Чл. 160. Закона о предузећима. Ова формулација преузета је из ранијих прописа, где се 

појам имовине и имовинске масе изједначава, али се то чинило из идеолошко-политичких 
разлога који су наметнули "несвојински концепт друштвене својине“.

8. Чл. 164. Закона о предузећима; чл. 243. ранијег Закона о удруженом раду.
9. Зако о условима и поступку претварања друштвене својине у друге облнке својине Репуб- 

лике Србије од 1991. године., “Службени гласник PC ' 48/1991., чл. 2.



агенција води рачуна о законитости поступка, процени вредности друшвеног 
капитала и с л .^  На тај начин, предузеће слободно правно располаже 
друштвеним средствима уз минимално ограничење, а то је да се правни промет 
врши по тржишној вредности кагштала.

Анализа изложених прописа показује да је друштвена својина након периода 
када је била пренормирана ушла у фазу у којој нема довољно позитивних проп- 
иса који би регулисали овај својински облик. До тога долази укидањем Закона о 
удруженом раду који је детаљно регулисао основне институте друштвене 
својине: право рада друштвеним средетвима и право располагања и доношењем 
Закона о предузећнма који говори о оснивању и управљању у друштвеним 
предузећима, док област друштвене својине остављена је да се прецизније рег- 
улише посебним законом који није донет. Негативан идеолошки набој према 
овој категорији условио је да је велики сегмент друштвене стварности остао 
правно нерегулисан. Отуда су могуће дилеме и спорови у теорији и пракси око 
низа питања: какав својински облик представља друштвена својина по важећем 
праву, ко су њени субјектн, затим питање правне садржине, стицање и престанак 
права на стварима у друштвеној својини као и проблем њене заштите.

Неспорно је да је друштвена својина објективним правом призната неп- 
осредна или директна правна власт на ствари, јер различити субјекти имају једно 
субјективно право на стварима у друштвеној својини. Посматрано на овај начин. 
право својине и субјективно право друштвене својине су готово идентична права, 
у оба случаја је то најшира непосредна правна власт на стварима. Међутим, 
друштвена својина је имала свој аутентични, друштвени смисао који се испо- 
љавао у самоуправљању и самоуправним правима, а он је у великој мери сужен 
или чак потпуно искључен у пракси.^ Оправдано се поставља питање можемо 
ли термином и појмом друштвена својина означити својинско право друштвених 
предузећа које има неке особености у односу на класично право својине.

Правна садржина друштвене својине односно својинског права друштвених 
предузећа у недостатку позитивних прописа, утврђује се на основу општих 
начела, као и из природе и карактера друштвене својине који је она раније имала. 
Сопственик може своју сгвар употребљавати за задовољење било које своје 
потребе или је уошпте не употребљавати, док ствар у друштвеној својини мора 
се употребљавати у складу са њеном економском природом и наменом, уз 
поштовање ширих друштвених интереса.^ Могућност да се ствар не употре- 
бљава у овом случају је искључена. Прибирање плодова (fructus) као овлашћење * 11

10. Чл. 8.
11. Устав Републике Србије у чл. 58. предвидео је постојање самоуправних права радника. 

Међутим, нови Предлог Закона о предузећима готово у потпуности искључује самоу- 
прављање радника и своди га на облик партиципације у одлучивању предузећем.

12. Те обавезе предвиђао је раније Закон о удруженом раду у чл. 13. и односиле су се на екон- 
омски рационалну употребу средстава брижљиво чување и коришћење у складу са приро- 
дом и наменом, амортизација, валоризација итд.



остављено је сопственику да врши или не врши у складу са својим потребама, док 
код друштвене својине, ово овлашћење мора се вршити уз посгојање одређених 
ограничења. Располагање (abusus) стварима у друштвеној својини трпи 
вишеструка ограничења (теретан правни посао, продаја по тржишним условима, 
могућност уништења ствари је искључена итд.).

Проблеми могу да настану и у вези са начинима стицања и престанка 
друштвене својине. Да ли у недостатку позитивних прописа стицање и престанак 
својинског права друштвеног предузећа можемо изједначити са начинима сти- 
цања и пресганка права својине по Закону о основним својинско правним одно- 
сима? Друштвена својина углавном настане на исте начине као и право својине, 
али је спорно да ли може на исте начине престати. У ранијој судској пракси и 
правној теорији постоји негативан став у погледу престанка друштвене својине 
путем одржаја.^ грађења на туђем земљишту.^ Друштвена својина не би 
могла престати ни дереликцијом, односно изјавом којом се ималац права одриче 
од власништва.

Престанком важења Закона о удруженом раду грађанскоправна заштита 
друштвене својине правно није регулисана, али то не значи да су друштвени суб- 
јекти лишени овог вида заштите. Друштвена правна лица, могу подићи тужбе 
које има и сопственик ствари по Закону о основним своЈИНСко-правним одно- 
ciiMa.k) уз правила која је изградила судска пракса и правна наука. Међутим, 
ранији Закон о удруженом раду предвиђао је да субјекти заиггите могу бити и 
изван друштвено-правног лица.^) У недостатку позптивних прописа, питање 
субјеката заштите друштвене својине изван друштвено правног лица остаје 
отворено. Особеност овог облнка заштите друштвене својине испољава се у 
одступању од начела диспозиције. Субјект заштите друпггвене својине не може 
по свом нахођењу одлучивати о томе хоће ли подизати тужбу или не, нити може, 
по свом нахођењу располагати тужбеним захтевом у току спора.^

3. ДРЖАВНА СВОЈИНА

Државна својина представља непосредну и директну правну власт на јавним 
добрима и стварима које чине објекте те својине. По својој структури та правна

13. Х.Марковић, Одржај и узурпација земљишта у друштвеној својини, Гласник Адвокатске 
коморе АПВ 1/1960, стр. 17-18; Пресуда ранијег Врховног суда БиХ 561/1956 од ЗО.Ш 1957, 
Збирка судских одлука од 1957, књ. I; Пресуда Врховног суда Југославије, Рев. 1935/64, 
Збирка судских одлука од 1964., књ. IX, св. 3.

14. П.Симонети, Право коришћења грађевинског земљишта у друштвеној својини, Информа- 
тор, Загреб, 1985., стр. 242; одлука Врховног суда Србије. бр. Гж 1018/72 од 27.5.1972.

15. Чл. 37, чл. 44, чл. 42.
16. Чл. 270. Закона о удруженом раду.
17. М.Орлић, Друштвена својина и самоуправљање, Београд, 1984., II стр. 13; Б.Познић, 

Грађанско процесно право, Београд, 1978, стр. 134.



власт се испољава преко стварноправних и јавноправних овлашћења и обавеза. 
Појам државне својине нема увек исто значење, а то зависи од природе и карак- 
тера објекта те својине. Ако су у питању објекти који представљају ствари у 
грађанскоправном смислу (средства за рад и пословање), државна својина добија 
значење класичног права својине у грађанском праву.^ Међутим. ако се ради о 
објектима који су добра у општој употреби, државна својина добија карактер 
чисте јавноправне категорије која се штити управним средствима.^

Субјект државне својине је држава као колективитет која правну власт врши 
преко својих органа. У Савезној Републици Југославији као титулари државне 
својине јављају се савезни органи и организације, органи и оргашЈзације репуб- 
лика чланица и јединица локалне самоуправе.^ Постоји извесна дилема да ли су 
јавна предузећа субјекти државне својине и какав је њихов правни положај у 
односу на средства у државној својини која користе. Јавна предузећа као и друге 
организације које обављају јавне послове стичу и одређена својинска 
овлашћења. Државна добра се могу употребљавати, затим постоји могућност 
прибирања плодова, као и овлашћење да се правним актима ограничено 
(делимично) правно располаже објектима државне својине. Међутим, држава 
остаје крајњи суверени сопственик ловерених средстава и може одузети објекте 
државне својине од предузећа и пренети их на другог правног субјекта.

Објекте државне својине представљају различите ствари, покретне и неп- 
окретне на којима држава има право својине односно скуп јавноправних 
овлашћења и стварноправних овлашћења. Која материјална добра чине објекге 
државне својине ближе одређује Устав СРЈ, републички устави и одговарајући 
законски прописи. Прву групу чине природна богатства. По Уставу СР Југо- 
славије она су у искључивој државној својини,^ док по Уставу Републике Србије 
природна богатства могу бити у државној или друштвеној својини.^ Другу групу 
чине добра у општој употреби и по Уставу СРЈ и Уставу Републике Србије могу 
бити објекти државне. друштвене, па чак и приватне својине.^) Републички 
закони ова добра третирају као државну или друштвену својину.^ Трећа група 
су средства за остваривање управних задатака државних органа. У четврту кате- 
горију улазе културна добра и она могу бити у свим облицима својине.

18. Закон о имовини СР Југославије од 1993., Службени лист СРЈ 41/1993., (чл. 2); Закон о 
правима и дужностима органа друштвено-политичких заједница у погледу средстава у 
друштвеној својини која они користе, Службени гласник СРС 26/1986, (чл. 3, ст. 1.)

19. Ранији Уставни суд Хрватске У 37&IV, 1968, Народне новине 1/1969; Врховни суд Југо- 
славије. Гж 17/1963,. од 22.В 1963; Врховни суд БиХ, Гж 131/78 од 2.III 1978.

20. Чл.73, ст. 5. Устава СР Југославије.
21. Чл. 73, ст. 1. Устава СРЈ.
22. Чл. 60, ст. 1. Устава Републике Србије.
23. Чл. 73, ст. 4. Устава СРЈ, чл. 60, ст. 1. Устава Републике Србије.
24. Морско добро је државна својина по Закону о морском добру Црне Горе од 1992. године. 
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Државна својина се састоји из две врсте овлашћења, а то су: јавноправна 
(управна) овлашћења и обавезе и грађанско-правна овлашћења. Правна 
садржина државне својине није увек иста, већ зависи од врсте добара које пред- 
стављају објекте државне својине. Ако су у питању добра у општој употреби, 
садржина државне својине у овом случају се готово у потпуности исцрпљује 
преко јавноправних овлашћења и обавеза. Ако се ради о средствима државних 
органа ту се преплиће јавноправни и грађанскоправни режим. Понекад се 
држава може јавити, као и сваки ималац субективног грађанског права, као соп- 
ственик сгвари, титулар службености, заложног права, али и као субјект других 
имовинских права. Према томе, правна садржина државне својине није увек иста, 
већ обим и структура овлашћења и обавеза зависе од природе добара која чине 
објекте државне својине.

У правној теорији постоје различита схватања о правној природи државне 
својине. Била су присутна схватања која државну својину објашњавају преко кат- 
егорија грађанског права.^ Присутна су и супротна схватања по којима "за 
ствари јавног добра важи административноправни режим и државни органи 
управљају на основу јавноиравних овлашћења" . ^  Коначно. има правних тео- 
ретичара који у потпуности сагледавају суштину односа државне својине. 
Држава може у погледу јавних добара наступати било као носилац власти, било
као "fiskus" односно анализира се правни режим различитих јавних добара. па 
се указује где важе јавноправни прописи, а где грађанскоправни прописи или, ако 
је негде присутан мешовит правни режим, за поједина добра.^ Према томе. 
државна својина као правни појам би била једна мешовита правна категорија 
која у себи садржи јавноправне и грађанскоправне елементе. Правни режим 
објеката државне својине показује да поменути елементи нису увек подједнако 
заступљени. Нека добра су у искључивом јавноправном режиму (добра у огаптој 
употреби), друга добра су у мешовитом правном режиму, док има добара која 
имају статус ствари у грађанскоправном смислу.

Стицање државне својине представља начине или облике стицања права и 
обавеза на објектима државне својине. Пошто државна својина подразумева две 
врсте различитих овлашћења -јавноправна и грађанскоправна овлашћења, отуда 
стицање државне својине има два вида: а) стицање права својине односно ствари 
у грађанскоправном смислу. а то су оригинарни и деривативни начини;^ б) сти-

25. Ј.Радишић, Државна социјалистичка својина у СССР, докторска дисертација, Београд, 
1962. године.

26. С.Поповић, Управно право, 1989, Београд, стр. 770; Правни режим јавног добра. Наша 
законитост 9-10/1958. стр. 33.

27. А.Финжгар, Друштвена својина као правна категорија. Научно дело, Београд, 1965, год.. 
стр. 5.

28. Л.Костић, Административно право Краљевине Југославије, Београд. 1937, стр. 328.
29. То су начини стицања права својине које познаје Закон о основним својинскоправним 
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цање јавноправниховлашћења и обавеза односно стицање или настанак јавних 
добара.

Грађанскоправна заштита државне својине подразумева правна средства и 
правне мере које подиже јавни правобранилац (савезни. републички).^ док у 
Црној Гори мере и средстава заштите предузима јавни тужилац.^ Овај облик 
заштите се готово и не спомиње у правној теорији сем изузетно код заштите 
права посебне употребе воде.^  Јавноправна или административна заштита 
државне својине обухвата правне мере и средства која имају за циљ заштиту јав- 
них добара и обухвата: а) обавезе сдржавања јавног добра; б) казнено-правну 
заштиту; в) правну постојаност јавног добра која подразз^мева немогућност 
отуђења. оптерећења или принудног извршења.^

3. З А Д Р У Ж Н А  С В О Ј И Н А

Закон о предузећима предвидео је да у задружној својини су задружно 
предузеће, деоничарско друштво, друштво са ограниченом одговорношћу, 
командитно друштво и друштво са неограниченом солидарном одговорношћу 
чланова, ако су у њих уложена средства у задружној својини.^ Закон о задру- 
гама старе Југославије од 1990. одређује да средства постојећих задружних орга- 
низација, организација коопераната, њихових основних облика организовања и 
задружних савеза, који се организују у задругу постају средства заруге.^ Тако је 
задружна својина која је дужи период из идеолошких разлога третирана као 
врста социјалистичке. друштвене својине^ добила своје право значење односно 
постала право својине задруге као правног лица.^

Задругари, као власници средстава која моментом њиховог уношења у 
задругу постају средства задруге као правног лица, постају њени чланови и стичу 
право управљања преко одговарајућих органа. Удео задругара може бити 
изражен у новцу, стварима или потраживањима, а то је регулисано статутом 
задруге. Задругар нема право самосталног располагања својим делом (сред- 
ствима) све док има статус члана задруге и док су та средства имовина задруге. 
На тај начин, као субјект задружне својине јавља се задруга као правно лице или

30. Закон о савезном јавном правобраниоцу, Службени лист СФРЈ 4/77; Закон о јавном пра- 
вобраниоцу СР, Службени гласник РС 43/1991, чл. 1. и 7.

31. Закон о јавном тужиоцу Црне Горе, Службени лист РЦГ 30/93, чл. 1.
32. Н.Воргић, Ј.Салма, Правни режим вода, Енциклопедија имовинског права II том.
33. С.Поповић, Управно право, оп.цит.. стр. 771; Јавна добра у нашем праву, оп.цит., стр. 13.
34. Закон о предузећима, чл. 2.
35. Савезни закон о задругама од 1990, чл. 36.
36. Тако по: Н.Пашићу, Шта је својина, Београд, 1952, стр. 74 и 75.
37. Исто тако: А. Гамс, Ставови о својини, Правни живот, 8/89, стр. 1241; Р.Ђуровић, Задруге, 

Енциклопедија имовинског права и права удруженог рада, III том, стр. 804.



други облик задружног организовања. Право својине задруге садржи три поз- 
ната својинска овлашћења: usus, fructus, abusus која се ближе регулишу 
оснивачким уговором, статутом и законом. Уколико задруга престане да постоји 
или задругар изгуби статус члана задруге, удео и део добити се враћа задругару 
према статуту задруге.

Особеност овог облика својине огледа се у томе што закон предвиђа да 
добит коју осгвари задруга дели се на део који припада задругарима и други део 
који се распоређује у складу са статутом задруге у фондове за одређене намене. 
По престанку задруге, средства из ових фондова не могу се поделити задруга- 
рима јер се по закону третирају као друштвена својина и једино се могу дати 
општини на управљање. Међутим, нови Предлог закона о задругама предвиђа да 
имовина стечена радом и пословањем постојећих задруга или задружних савеза, 
а која је у јавној књизи уписана као друштвена својнна сматра се имовином 
задруге односно задружног савеза (чл. 96). Тако се задружна својина после дужег 
времена готово у потпуности изједначила са постојећим облицима права својине 
предузећа.



Радослав Ћосић,
судија Врховног суда Србије

ВРАЋАЊЕ ИМОВИНЕ СТЕЧЕНЕ РАДОМ И 
ПОСЛОВАЊЕМ ЗАДРУГЕ И ЗАДРУГАРА

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Уставом од 1946. године задружна својина је била прокламована као један од 
облика социјалистичке својине. Међутим, већ је Уставни закон о основама 
друштвеног и политичког уређења ФНРЈ и савезним органима власти од 1953. 
године афирмисао друштвену својину као основу владајућег положаја радничке 
класе у производњи и друштвеној репродукцији, да би доношењем Уредбе о 
имовинским односима и реорганизацији сељачких радних задруга^ према којој 
су сељачке радне задруге престале са радом спајањем са другим земљо- 
радничким задругама, реорганизацијом у друге врсте земљорадничких задруга 
или ликвидацијом, отпочео процес претварања задружне својине у друпггвену 
својину. Тако је Уредбом о земљорадничким задругама^ извршено пре- 
књижавање имовине задружних организација у друштвену својину са стањем 
пословних књига на дан 1. јула 1953. године. Тај процес претварања задружне у 
друштвену својину завршен је доношењем Уставних амандмана од 1971. године и 
Устава СФРЈ од 1974. годне. Задруге су, у највећем броју, наставиле да послују 
као привредне организације, односно пословне јединице у оквиру већих орга- 
низација удруженог рада као што су пољопривредна добра, пољопривредно 1 2
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индустријски комбинат и друге организације. Непотребно је овом приликом 
рећи у којој мери се то негативно одразило на развој задругарства и на развој 
пољопривреде и положај села.

2. НОВИ КОНЦЕПТ ЗАДРУГАРСТВА

Уставним амандманима XIX и XX на Устав СФРЈ.^ изражен је нов концепт 
задруга и задругарства. Уместо својинског монизма уведен је плурализам својин- 
ских облика и односа и утврђени принципи задружног организовања и 
пословања. Задруга је самостална самоуправна организација. Она се може осно- 
вати у свим привредним и друштвеним делатностима, изузев у случајевима 
предвиђеним законом, кад такво ограничење захтевају друпггвени интереси. 
Радни људи и грађани слободно удружују свој рад и средства, односно само рад 
или средства у задруге и друге облике организовања. Задругар задржава право 
својине на средствима удруженим у задругу, уколико их није пренео у заједничку, 
задружну или друштвену својину.

Овај концепт разрађен је савезним Законом о задругама^, републичким 
Законом о задругама^ и републичким Законом о земљорадничким задругама^. 
Као што се види, поменути републички закони су донети пре савезног Закона о 
задругама. Отуда није чудно што њихове одредбе увек нису сагласне. Па ипак, 
закони утврђују слободу удруживања рада и средстава, равноправност задруга и 
њихову солидарност. Имовину задруге чине ствари. права и новац.^ Задруга 
послује средствима у својини грађана, заједничкој својини задругара, задружној 
својини, друштвеној својини, средствима у својини домаћих физичких и 
грађанских правних лица. као и средстава страних лица на начин утврђен уго-
вором о основању и статутом задруге^. при чему је Законом о земљорадннчким 
задругама предвиђено и да се средства у задружној својини не могу пренети у 
друге облике својине. Иначе, поред земљорадничких задруга, закон познаје 
занатске, стамбене, омладинске, штедно-кредитне и нотрошачке задруге, 
задруге за пружање интелектуалних услуга и друге задруге за обављање произ- 
водних или услужних делатности. Уз то, задруге могу оснивати предузећа у 
задружној својини, специјализоване задружне банке, штедионице и берзе за своје 
потребе. Најзад, задруге могу да се организују у специјализоване и сложене 
облике организовања и у задружне савезе.^

3. "Службени лист СФРЈ", број 70/88.
4. “Службени лист СФРЈ", број 3/90.
5. "Службени гласник СРС", број 57/89.
6. "Службени гласник СРС", број 59/89.
7. Члан 15. став 1. савезног Закона о задругама.
8. Члан 4. републичког Закона о задругама и члан 6. Закона о земљорадничким задругама.
9. Члан 21. савезног Закона о задругама.



3. ПРАВНИ ОСНОВ ВРАЋАЊА ЗАДРУЖНЕ ИМОВИНЕ

Одредбама члана 36. савезног Закона о задругама нрописано је да средства 
постојећих задружних органнзадија. организација коопераната, њихових 
основних облика организовања и задружних савеза ступањем на снагу тога 
закона (27. јануар 1990. године), постају средства задруге. То важи и за организа- 
ције удруженог рада за кооперацију. радне и обрачунске јединице и делове орга- 
низација удруженог рада, односно предузећа насталих на основама ранијих 
задруга који се организују у задруге. Истим одредбама је прописано и да имовина 
задруга настала радом и пословањем тих задруга после 1. јула 1953. године пост- 
аје задружна својина.

С друге стране, одредбама члана 37. наведеног закона прописано је да ће 
имовина стечена радом и пословањем задруга и задругара после 1. јула 1953. год- 
ине, која је организационим, односно статусним ироменама пренета без накнаде 
другим корисницнма, ступањем на снагу тога закона, на основу документованог 
захтева бити враћена тим задругама, односно њиховим правним следбеницима, 
на начин и под условима утврђеним законом. Такође је прописано да ће пословне 
и стамбене зграде које су од 1. јула 1953. до 31. децембра 1965. године биле у 
власништву задружних савеза, а касније без накнаде пренете другим корис- 
ницима, ступањем на снагу закона. а на основу документованог захтева, бити 
враћене тим савезима на начин и под условима утврђеним законом.

На основу наведених законских одредби донет је Закон о начину и условима 
враћања имовине стечене радом и пословањем задруга и задругара после 1. јула
1953. године^ којим је, углавном. прописан поступак за враћање задружне имов- 
ине, али који садржи и одређене одредбе материјално-правног карактера.

У Одредбама поменутих закона, материја о којој је овде реч није потпуннје 
регулисана. На поједине одредбе закона могу се ставити и критичке прнмедбе. 
Било је иницијатива да се задругама врати целокупна имовина од њиховог оснив- 
ања. Па ипак, остаје чињеница да је прописима донетим на основу уставних 
амандмана од 1988. године поново омогућено јачање задружне својине и задруга 
као добровољних организација задругара. Треба очекивати да ће задругарство и 
задружна својина у наредном периоду. доношењем нових законских прописа 
бити још више афирмисани.

4. ПОДНОСИОЦИ ЗАХТЕВА ЗА ВРАЋАЊЕ ИМОВИНЕ

Из одредби закона према којима се имовина стечена радом и пословањем 
задруге и задругара после 1. јула 1953. годне враћа тим задругама, односно 
њиховим правним следбеницима, пре свега произилази да се не прави разлика 
између задруга које закон познаје и о којима је било речи. Према томе, свака

10. “Службени гласник СРС", број 46/90.



задруга (занатска, потрошачка, земљорадничка итд.) чија је имовина стечена 
радом и пословањем, услед организационих, односно статусних промена пренета 
без накнаде другим корисницима, може тражити враћање те имовине. Међутим, 
колико нам је познато. углавном су земљорадничке задруге поднеле захтеве за 
враћање имовине и то, најчешће, за враћање непокретне имовине, што је и 
логично када се има у виду колико је земљишта из задружне пренето у 
друштвену својину.

Под статусном променом привредних субјеката подразумева се промена у 
његовом правном положају. Закон о удруженом раду је статусне промене 
означавао као промене у организовању. И термин удруживања је коришћен у
том смислу. Одредбе пак члана 187a. Закона о предузећима^ под статусним 
променама подразумевају поделу, спајање и припајање привредних субјеката. На 
основу пуноважно донете одлуке и захтева овлашћених лица статусна промена 
се уписује у судски регистар.^

Захтев за враћање задружне имовине може поднети и правни следбеник 
задруге која је услед организационих осносно статуских промена престала да 
постоји а чија је имовина без накнаде пренета другим корисницима.

Правни следбеник је лице (физичко или правно) на кога прелазе права пре- 
тходника. Следбеник ступа у права претходника на основу правног посла или 
закона којим се признаје континуитет правног односа.

У судској пракси утврђивање правног следбеника је једно од основних проб- 
лема. Нема сумње да се он мора решавати на основу доказа о променама у орга- 
низовању задруге регистрованих код привредног суда. У том смислу је и став 
Врховног суда Србије да се мора утврдити постојање континуитета између 
задруге чија је имовина пренета другом кориснику и организације која се у пос- 
тупку враћања имовнне легитимише као њен правни следбеник.^

Посебан је случај правног следбеника земљорадничких задруга. Услед ста- 
тусних и организационих промена долазило је до деобе, спајања и припајања 
самих задруга. С др)те стране долазило је до спајања односно припајања земљо- 
радничких задруга пољопривредшш добрима, пољопривредно-индустријским 
комбинатима и другим организацијама. У тим организацијама оне су настављале 
да послују било у својству правног лица било као организациона јединица без 
својства правног лица, а долазило је и до престанка задруге и преношења њене 
имовине другом кориснику.

Све изложено је потребно имати у виду кад се одлучује о правном след- 
беништву. Такође је потребно имати у виду и одредбе члана 32-34. савезног 
Закона о задругама које говоре о могућим правним следбеницима задруга. 
Наиме, овим одредбама је прописано да се организације удруженог рада за кооп- 11

11. "Службени лист СФРЈ", број 77/88, 40/89, 46/90, 61/90.
12. Б.Марјановић - Статусне промене предузећа, "Правни живот” И том, 1990, ст. 113.
13. Пресуда Врховног суда Србије Рев. 5330/94 од 8. новембра 1994. године.



ерацију, радне и обрачунске јединице и делови организација удруженог рада, 
односно предузећа насталих на основама ранијих задруга могу личним 
изјашњавањем њихових радника, задругара и коопераната организовати у 
задруге. Прописано је и да су задружне организације и организације коопераната 
које су после ступања на снагу Закона о предузећима извршиле статусне 
промене пре доношења савезног Закона о задругама дужне да до 1990. године 
обезбеде лично изјашњавање радника, задругара, односно удружених земљорад- 
ника и коопераната и одреде могући облик организовања. Најзад је прописано да 
ће се организације удруженог рада у чијем саставу послују задружне организа- 
ције и организације кооперанатра организовати и ускладити своја општа акта са 
одредбама Закона о задругама и Закона о предузећима до 31. марта 1990. године. 
Кад је о земљорадничким задругам реч у наведеном погледу треба имати у виду и 
одредбе члана 22. и 23. Закона о земљорадничким задругама, које говоре о орга- 
низовању како постојећих задруга тако и организовању радних и основних орга- 
нпзација коопераната.

Коначно и задружни савез може поднети захтев за враћање пословних и 
стамбених зграда које су без накнаде пренете другим корисницима.

5. ИМОВИНА КОЈА СЕ ВРАЋА ЗАДРУГАМА

Одредбе члана 37. савезног Закона о задругама од којих полази и 
републички Закон о начину и условима враћања имовине стечене радом и 
пословањем задруга и задругара после 1. јула 1953. године, пре свега говоре о 
имовини сгеченој радом и пословањем задруге и задругара. То је имовина 
стечена обављањем делатности за коју је задруга основана. Своју делатност 
задруга обавља користећи не само имовину задруге, већ и имовину задругара, а 
такође и имовину трећих лица. Обављајући своју делатност задруга стиче имов- 
ину коју чине ствари (непокретне и покретне), права и новац. Ова имовина се 
стиче или уз употребу рада (производња, услуга), или без употребе рада (закупн- 
ина). Део тако стечене имовине припада задругарима у складу са актом о оснив- 
ању а остатак постаје задружна својина.

На основу наведених законских прописа задруга, односно њен правни след- 
беник има право да тражи враћање имовине која је стечена радом и пословањем 
задруге и задругара. Но, при томе морају бити испуњена и два следећа услова: 1. 
да је имовина стечена радом и пословањем задруге и задругара после 1. јула 1953. 
године и 2. да је она организационим односно статусним променама пренета без 
накнаде другим корисницима.

Датум 1. јули 1953. године, од кога закон полази, узет је с обзиром на 
извршено прекњижвање имовине задружних организација у друштвену својину у 
смислу Уредбе о земљорадничким задругама од 1954. године о којој је било речи. 
Што се другог наведеног услова тиче треба запазити два битна момента. Први је 
да се може тражити враћање само оне имовине која је организационим односно



статусним променама пренета другим корисницима. То заправо значи да се не 
може тражити враћање и оне имовине која је пренета по неком другом основу. 
Други је да се може тражити враћање само оне имовине која је организационим 
односно статусним променама пренета без накнаде. Дакле. не може се тражити 
враћање имовине која је другим корисницима пренета уз накнаду. Иначе. под 
корисницима се подразумевају она правна лица која пренету задружну имовину 
користе као друштвену својину. Враћањем, та имовина постаје задружна својина.

У пракси се поставило и питање да ли земљорадничка задруга има право на 
враћање земљишта које јој је додељено по основу Закона о пољопривредном 
земљишном фонду друштвене својине и додељивању земље пољопривредним 
организацијама од 1953. године. Истина је, да је по основу тога закона земља дод- 
ељивана на трајно коришћење и земљорадничким задругама. Међутим, пре- 
овлађује мишЉење да то земљипгге није сгечено радом и пословањем задруге и 
задругара. па да се враћање тог земљиигга не може ни тражити.

Такође се поставило питање да ли задруга може тражити враћање имовине 
добијене поклоном. Иако би нам такво решење бар у одређеним ситуацијама 
изгледало прихватљиво тешко је бранити схватање да је закон имао у виду 
враћање и овако стечене имовине.

Иначе, тражити се може враћање једино имовине која постоји у време 
враћања. Закон изричито не каже како посгугагти у случају кад имовина внше не 
постоји. У члану 8. закон једино прописује да у случају кад непокретност није 
могуће вратити услед промена(арондација. комасација или друге мере уређења 
земљишта, промена намене пословне или стамбене зграде и сл.), подносилац 
захтева има право да тражи новчану противвредност имовине а корисник се 
може ослободи те обавезе враћања друге непокретносги сличних својстава или 
намене. Накнада се одређује према прометној вредности имовине која се 
утврђује по прописима о промету непокретности у време враћања.

С обзиром на изложено сматрамо да се мора узетн да се не може захтевати 
враћање имовине која не постоји у моменту ступања на снагу савезног Закона о 
задругама, односно у моменту подношења захтева за враћање имовине. Уоста- 
лом, све до тада корисник је савесни држалац који не може бити обавезан на 
новчану накнаду вредности ствари која је у међувремену пропала или отуђена.^ 
Накнаду за уништену ствар задруга би могла тражити само ако би до тога дошло 
после подношења захтева за враћање, као игго би после тога могла побијати и 
уговор о отуђењу имовине трећем лицу.

Што се, пак. тиче одредби члана 8. закона ваља истаћи да задруга не може 
тражити враћање друге непокретности. Једино корисник има право да понуди 
враћање друге непокретности и тако се ослободи обавезе враћања непокрет- 
ности која му је пренета. Разуме се, да непокретност коју нуди мора бити одго- 
варајућа по својствима, намени и вредности. У том случају задруга је дужна да

14. Члан 38. Закона о основним својинско-правним односима.



такву понуду прихвати. Ако такву непокретност не добије. задруга има право на 
новчану противвредност имовине која је пренета на корисника. Закон говори о 
накнади која се утврђује по прописима о промету непокретности. Отуда треба 
имати у виду одредбе члана 9. став 2. Закона о промету непокретности према 
којима се прометном вредношћу непокретности сматра цена одговарајуће неп- 
окретности која се постиже у слободном промету у месту где се та непокретност 
налази, или у њеној ближој околини.

Имовина коју могу тражити задружни савези су пословне и стамбене зграде 
које су од 1. јула 1953. до 31. децембра 1965. годне биле у власништву задружних 
савеза а касније без накнаде пренете другим корисницима. Под том имовином, 
свакако треба разумети и станове и пословне просторије.

6. ПОСТУПАК ПРЕД УПРАВНИМ ОРГАНОМ

Документовани захтев за враћање имовине подноси се општинском органу 
управе надлежном за имовинско-правне послове, према месту где се имовина 
налази. Ако се имовина налази на територији две или више општина захтев се 
подноси републичком органу управе надлежном за имовинско-правне послове 
(Министарство финансија -ресор за имовинске послове).

Захтев се мора поднети у преклузивном року од две године од ступања на 
снагу закона. Ако се задруга организује после ступања на снагу закона, захтев се 
мора поднети у року од две године од оснивања задруге. Међутим, по протеку 
рока од пет година од ступања на снагу закона захтев се не може поднети.

У захтеву морају бити назначени: имовина која се предлаже за враћање, њен 
садашњи корисник и основ за подношење захтева; подаци о имовини коју није 
могуће вратитити услед промена, за коју подносилац захтева тражи накнаду и 
време када је имовина организационим, односно статусним променама пренета 
без накнаде другим корисницима. Такође уз захтев треба поднети следеће 
доказе: доказ да је подносилац захтева овлашћен за подношење таквог захтева; 
извод из јавних књига у којима се уписује право својине на непокретностима, који 
садржи податке о имовини за коју се предлаже враћање, а ако такве књиге не 
постоје, катастарски подаци и доказ да су нословне и стамбене зграде у периоду 
од 1. јула 1953. до 31. децембра 1965. годне биле у власништву задружног савеза 
који је поднео захтев.

Орган управе без одлагања разматра захтеве и приступа споразумевању 
странака. Странке се могу споразумети о враћању целокунне имовине или о 
враћању дела имовине. Такође се странке споразумевају о плаћању накнаде.

Споразум има снагу извршне исправе. Зато он мора имати прецизне одредбе 
о томе која се имовина враћа, у чему се састоји накнада и у ком року и на какав 
начин се имају извршити обавезе странака.

Произлази да се орган управе пре свега налази у посредничкој улози. О 
самом враћању имовине он не доноси никакву одлуку. О враћању имовине



странке закључују споразум. Његова је улога да им у томе помогне. То ипак не 
значи да орган управе ни о чему не одлучује. Он пре свега по службеној дужности 
мора пазити да ли је захтев благовремено поднет. Ако то није случај, он ће 
захтев одбацити као неблаговремен. С друге стране он мора настојати да се 
захтев уреди и назначи све што ј е потребно а такође и приложе потребни докази. 
Ако захтев не садржи све што је потребно, он ће подносиоцу оставити рок за 
отклањање недостатака. Но, он не може одбити неуредан захтев, већ је дужан да 
настави поступак у смислу члана 173. став 3. Закона о општем управном пос- 
тупку. Разуме се, он не може донети одлуку о враћању. Али, ако нађе да нису 
испуњени услови за враћање он неће ни приступити споразумевању странака већ 
ће предмет доставити суду. Тако ће поступити и ако приступи споразумевању а 
до споразума не дође у року од два месеца од дана подношења захтева.

7. ПОСТУПАК ПРЕД СУДОМ

Закон прописује да у случају кад орган управе нађе да нису испуњени услови 
за враћање имовине, или кад не дође до закључења споразума странака, о 
враћању одлучује месно надлежни општински суд у ванпарничном поступку. 
Овакво решење закона заслужује расправу бар по два значајна питања: по 
питању стварне надлежности суда и по питању врсте судског поступка.

Имајући у виду да се ради о враћању имовине која је стечена радом и 
пословањем задруга као привредних субјеката у обављању њихове делатности и 
то имовине која је услед организационих односно статусних промена пренета 
другим корисницима и имајући у виду одредбе Закона о судовима о надлежности 
судова, логичније је било одлучивање о враћању задружне имовине поверити 
привредним судовима.

С друге стране, имајући у виду бројност чињеница које треба разјаснити 
сложеност и тежину чињеничне грађе, чини се да би контрадикторни парнични 
поступак гарантовао ефикасније и успешније суђење.

Ради илустрације бројности и тежине проблема са којим се ванпарнични 
судови сусрећу навешћемо разлоге Врховног суда Србије којима су нижестепе- 
ном суду дата следећа упутства за поступање:

"У смислу члана 1. став 1. Закона о начину и условима враћања имовине 
стечене радом и пословањем задруга и задругара после 1. јула 1953. године 
("Службени гласник СРС", број 46/90.), имовина стечена радом и пословањем 
задруга и задругара после 1. јула 1953. године, која је организационим, односно 
статусним променама пренета без накнаде другим корисницимна на основу доку- 
ментованог захтева биће враћена тим задругама, односно њиховим правним 
следбеницима, на начин и под условима утврђеним тим законом.

Пошто је земљорадничка задруга, која је предлагач у овој правној ствари, 
основана 25. децембра 1990. годне, нужно је несумњиво утврдити да ли је она 
правни следбеник земљорадничке задруге основане 1954. године. Ово тим пре



што се, у смислу Закона о земљорадничким задругама ("Службени гласник 
СРС", број 59/89), земљорадничка задруга оснива закључењем уговора о 
удруживању у задругу најмање 20 земљорадника, чланова домаћинства, радних 
људи и грађана. Због тога је у поновном поступку на основу уписа у судски 
регистар и других доказа потребно утврдити да ли се у овом случају заиста ради о 
правном следбеништву.

У изреци решења првостепеног суда стоји да се предлагачу враћа друго одго- 
варајуће земљиште. Међутим, с обзиром на стање у списима, није сасвим јасно да 
ли се ради о другом одговарајућем земљишту или се ради о истом земљишту, које 
је у Међувремену добило нове катастарске ознаке, те је и ово питање нужно 
разјаснити.

Стање у списима не искључује ни могућност да је предметно земљиште 
купљено путем дугорочних кредита, па како противници тврде да су кредит у 
највећем делу они отплатили, нужно је у поновном поступку ову битну чињеницу 
несумњиво утврдити, јер се може тражити само враћање оне имовине која је без 
накнаде пренета другим корисницима.

Како је у међувремену вршена арондација а затим и комасација земљишта, 
посебно је у поновном поступку потребно утврдити и дати разлоге о томе да ли је 
услед наведених мера уређења земљишта у овом случају могуће предметно 
земљиште вратити предлагачу.

Наиме, у смислу члана 8. став 1. Закона о начину и условима враћање имов- 
ине стечене радом и пословањем задруга и задругара после 1. јула 1953. године, у 
случају да непокретност није могуће вратити услед промена (арондација, 
комасација или друге мере уређења земљишта, промена намене пословне или 
стамбене зграде и сл.) подносилац захтева има право да тражи новчану против- 
вредност имовине а корисник може да се ослободи те обавезе враћањем друге 
непокретности сличних својстава или намене.

С друге сгране, у смислу члана 31. Закона о пољопривредном земљишту 
("Службени гласник РС", број 49/92), уређење пољопривредног земљишта путем 
комасације врши се ако се због велике уситњености и неправилног облика 
катастарских парцела земљиште не може рационално да користи или не могу да 
се изводе мелиорациони, противерозивни и други радови на уређењу земљишта, 
као и у случају кад се изградњом већих објеката (насипи, канали, путеви, 
железничке пруге и др.), уређењем водотока и ширењем грађевинске зоне врши 
даље уситњавање посгојећих катастарских парцела и поремећај путне и канал- 
ске мреже.

С обзиром на изложено потребно је да се на основу налаза и мишљења 
вештака и других доказа несумњиво утврди да ли је у овом случају могуће 
вратити земљиште предлагачу а да се тиме не пониште ефекти постигнути арон- 
дацијом и комасацијом земљишта.



Што се, пак тиче истицања противника да су уложили рад и средства у 
повећање вредности предметног земљишта, оно је од значаја само уколико пос- 
тоји захтев противника да им се досуди накнада за извршено улагање.

Иначе, у поновном поступку суд ће обратити пажњу на називе противника 
који се разликују од назива означених у решењу првостепеног суда.

Коначно, с обзиром на исгицање ревизије да још две земљорадничке задруге 
траже да им противници врате исго земљиште, првостепени судће оценити да ли 
има места спајању предмета ради истовременог суђења".^

Нема сумње да би се сва сложеност прдемета за враћање задружне имовине 
лакше и боље савладала у парничном поступку. Но, шта је, ту је. Ванпарнични 
суд, пре свега мора обратити пажњу на своју месну надлежност, имајући у виду 
одредбе Закона о парничном поступку и Закона о ванпаркичном поступку о мес- 
ној надлежности судова. Мора обратити пажњу и на благовременост поднетог 
захтева. Чак и у случају да управни орган није одбацио захтев као неблаговре- 
мен, суд ће захтев одбацити ако нађе да је поднет по истеку законског рока. 
Упуштајући се у расправљање, суд мора разјаснити све чињенице од значаја за 
доношење законите и правилне одлуке.

У смислу члана 1. став 1. Закона о ванпраничном поступку, тим законом се 
одређују правила по којима редовни судови поступају и одлучују о личним, 
породичним, имовинским и другим правним стварима које се по том закону или 
другом закону решавају у ванпарничном поступку.

Закон о начину и условима враћања имовине стечене радом и пословањем 
задруга и задругара после 1. јула 1953. године не садржи блпже одредбе о посгу- 
пању ванпарничног суда, што значи да се имају применити опште одредбе 
Закона о ванпарничном поступку, као што се сходно имају применити и одредбе 
Закона о парничном поступку.

Очигледно је да се у овом случају ради о контенциозном поступку са веома 
израженим елементима контрадикторности који треба да омогућују суду 
истинито утврђивање чињеничног стања. Бројна питања која ће се јављати 
судови ће решавати у складу са наведеним прописима. Међутим, задржаћемо се 
на једном значајном шггању. Наиме, у смислу члана 23. став 1. Закона о ванп- 
раничном поступку, ако су међу учесницима спорне чињенице важне за 
решавање претходног питања, суд ће их упутити да у одређеном року покрену 
парницу или поступак пред управним органом ради решења спорног права, 
односо правног односа. Разуме се, да ће таквих спорннх чињеница у пракси бити, 
чак веома често. Упућивање на други поступак, несумњиво би водило одуг- 
овлачењу поступка. Како се ради о хитном поступку и како је у смислу члана 24. 
став 2. истог закона суд дужан да доврши поступак и кад учесници нису 
покренули поступак на који су упућени, сматрамо да ванпарнични суд треба да 
настоји да поступак доврши без застоја.

15. Решење Врховног суда Србије Рев. 6046/94 од 24. јануара 1995. годнне.



Што се тиче саме одлуке ванпарничног суда, она мора имати све елементе 
извршне исправе из члана 20. Закона о извршном поступку. Посебно јасно мора 
бити означена имовина која се враћа. односно одговарајућа имовина која се даје 
у накнаду, накнада која се има исплатити као и време и начин испуњења обавезе. 
Против такве одлуке дозвољена је жалба вишем суду а под условима проп- 
исаним у члану 27. став 2. Закона о ванпраничном поступку и ревизија Врховном 
суду Србије.

8. НАКНАДА КОРИСНИКУ ЗА РАД И УЛОЖЕНА СРЕДСТВА

Одредбама члана 7. Закона о начину и условима враћања задружне имовине, 
прописано је да корисник непокретности чије се враћање тражи има право на 
накнаду за рад и уложена средства у повећању вредносги те непокретности. Из 
изложеног произлази да корисник коме је пренета задружна имовина нема право 
на накнаду за рад и уложена средства у повећању вредности покретних сгвари. 
Њему једино припада право на накнаду за рад и уложена средства у повећању 
вредности непокретне имовине. Питање је само како се одређује висина накнаде: 
према вредности рада и уложених средстава или према повећању вредности неп- 
окретности?. Опредељујемо се за ово друго решење. У том смислу говоре и 
одредбе члана 38. став 4. Закона о основним својинско-правним односима. При 
томе се мора имати у виду вредност у моменту доношења судске одлуке. Та 
одлука се не доноси по службеној дужности. Она може бити донета само на 
захтев корисника. Тај захтев се може истаћи и у фази споразумевања пред 
надлежнм управним органом и у поступку пред ванпарничним судом. Захтев се 
може истаћи и у тужби парничном суду али свакако не и после истека законског 
рока за покретање поступка за враћање задружне имовине.

Као што је речено, корисник има положај савесног држаоца. Према томе, он 
у смислу члана 38. Закона о својинско-правним односима враћа ствари са 
плодовима који нису убрани. Он није дужан да плати накнаду за коришћење 
ствари, нити одговара за умањење вредности ствари за време његове савесне 
државине. Међутим, покретање поступка за враћање имовине он постаје несав- 
естан. Зато се и не може искључити право задруге да тражи накнаду за 
коришћење ствари за време од подношења захтева за враћање имовине односно 
накнаду штете за умањење вредности ствари до кога је дошло кривицом корис- 
ника после подношења захтева за враћање имовине. С друге стране, ни корис- 
нику се не може ускратити право да тражи накнаду за рад и уложена средства у 
случају да се задрузи заједно са ствари враћају и неубрани плодови.

9. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Нови концепт задругарства усвојен уставним амандманима од 1988. године 
омогућио је бржи развој задруга и јачање задружне својине. Једна од мера у том



правцу је и враћање имовине стечене радом и пословањем задруга и задругара 
после 1. јула 1953. године која је организациони, односно статусним променама 
без накнаде пренета другим корисницима. Правни основ за враћање ове имовине 
представљају одредбе члана 37. савезног Закона о задругама. По основу тих 
одредби донет је Закон о начину и условима враћања имовине сгечене радом и 
пословања задруге и задругара после 1. јула 1953. године. Овим прописима 
одређени су субјекти који могу тражити враћање имовине. То су задруге без 
обзира да ли се ради о земљорадничким, занатским, потрошачким или другим 
задругама. Враћање имовине могу тражити и правни следбеници задруга које су 
престале да постоје у том смислу мора се на основу уписа у регистру код привред- 
ног суда утврдити постојање континуитета између задруге чија је имовина прен- 
ета другим корисницима и подносиоцима захтева за враћање имовине. Што се 
саме имовине тиче, може се тражити враћање једино оне имовине којаје стечена 
радом и пословањем задруга и задругара и то имовине која је на тај начин 
стечена после 1. јула 1953. године. То може бити само она имовина која је орга- 
низационо, односно сгатусним променама пренета без накнаде другим корис- 
ницима а не имовина која је пренета уз накнаду или без накнаде по неком другом 
правном основу. Тражити се може враћање оне имовине која је постојала у 
време ступања на снагу савезног Закона о задругама. Накнада за имовину. која 
више не посгоји не може се тражити. Задрузи припада накнада само у случају кад 
посгојећу имовину услед промена није могуће вратити. О свему томе се 
закључује споразум пред надлежним управним органом. Уколико до споразума 
не дође о томе одлучује општински суд у ванпарничном поступку. У том пос- 
тупку се одређује која се имовина има вратити и каква се накнада има платити. 
На захтев корисника суд одлучује и о висини накнаде која му припада по основу 
рада и уложених средстава у повећању вредности непокретности. Такав захтев 
корисник може поднети и у посебном парничном поступку.
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Бранко Васнљевић, 
Београдска банка д.д.

БЕРЗАНСКИ ПОСРЕДНИЦИ У НАШЕМ И 
УПОРЕДНОМ ПРАВУ И ПРАКСИ

I Увод

Историјски развој берзе показује, у оквиру њене основне функдије, 
непрестану еволуцију начина пословања, организације, статуса учесника, 
салдирања и других обележја пословања. Институционална еволуција ишла је 
паралелно са законском; данас је незамисливо да берзанско пословање не прати 
низ законских и других аката, које му дају карактер уређене активности.

Еволуцију берзе и берзанског законодавства пратиле су и непрестане 
промене у положају учесника у берзанској трговини: берзанских посредника.^ 
Оне су се кретале од веома строго наглашеног монополског статуса индивиду- 
алних берзанских посредника, који су имали статус државних службеника у 
Наполеоновом Code de Commerce, до данашње релативне демонополизације 
функција берзанских посредника у већини земаља и прописивања обавезне кор- 
поративне организације берзанских посредника Права и обавезе берзанских 
посредника најпре су регулисана кроз трговачко законодавство, у одредбама 1

1. Различити су називи за берзанске посреднике, од којих су се неки одомаћили и у нашој 
пракси, и поред постојања дисконтинуитета у регулисању берзанске трговине: Брокер и 
Деалер у САД, Брокер и Јоббер у Великој Британији. Societe de bourse (некада Agent de 
shange) и courtier у Француској, Маклер у НемачкоЈ, SIM (Societa di Intermeđiazione Mobil- 
iare) у Италији. У законодавству Краљевине Србије, берзански посредник био је означен 
као сензал.



које су се односиле на уговор о налогу. Затим, регулатива је проширена и 
уобличена у законе о берзама или друге законе који су регулисали секундарно 
тржиште дугорочних хартија од вредности односно друге финансијске активе 
или посебне законе о робним берзама, што је довело до постепеног диференцир- 
ања у положају берзанских посредника на берзама ефеката и робним берзама.

Данас је присутан процес свеобухватног регулисања примарног и секундар- 
ног тржишта хартија од вредности и других облика финансијске активе, односно 
процеса инвестирања, у оквиру кога је посебно исгакнут и положај берзанских 
посредника. Прву фазу означило је Наполеоново законодавство (Code civil и 
Code de commerce), другу доношење закона о хартијама од вредности и трговини 
хартијама од вредности у САД, 1933-1934. године, а трећу, усвајање енглеског 
Закона о финансијским услугама из 1986. године и на основу њега спроведена 
реформа берзанске трговине, посебно са аспекта демонополизације положаја 
учесника у њој (тзв. Биг Банг).

Узајамним прожимањем берзанске праксе и законодавства у развијеним 
земљама, током наведене еволуције. а посебно у новијем периоду, развитком 
комуникационе и информатичке технологије, постављени су извесни стандарди, 
како самог берзанског пословања, тако и у положају берзанских посредника, 
који се морају имати у виду приликом разматрања решења усвојених у домаћем 
законодавству. Ово посебно с тога што се, услед прекида који је трајао скоро 
пола века и почетних лутања у формулисању елемената берзанског законо- 
давсгва (Закон о тржишту новца и тржишту капитала из 1989. године), с правом 
могло очекивати да ће домаће законодавство преузети те стандарде, наравно, уз 
узимање у обзир могућности њиховог прилагођавања домаћим околностима.

II ПОЈАМ И ФУНКЦИЈЕ

За потребе овог рада, берзански посредници дефинишу се као лица која 
учествују у трговини на берзи. Овако широка дефиницнја не прави разлику 
између учесника у берзанској трговини на различитим облицима берзе и параб- 
ерзанских институција (тржиште новца). Она укључује учеснике који посредо- 
вање имају као искључиву делатност, односно послују искључиво у име и за 
рачун других лица (са провизијом као обликом дохотка) и учеснике који могу 
иступати и у своје име и за овај рачун (са разликом у цени као обликом дохотка). 
Први тип берзанских посредника познат је под именом брокера; други под 
именом дилера. У тексту који следи, под појмом берзанских посредника подра- 
зумеваћемо углавном ове посреднике.

Поред ова два основна типа берзанских посредника, који имају различите 
варијетете организације, чланови берзе могу бити - па, дакле, и вршити функције 
берзанских посредника -и банке и друге финансијске институције, као и осиг- 
уравајућа друпггва. Ово ширење обухвата берзанских посредника резултат је 
демонополизације финансијског тржишта. У снстемима који су познавали



монопол берзанских посредника, као пгго је то био случај у Француској, берзан- 
ском посреднику било је строго забрањено да тргује у своје име и за свој рачун 
(чл. 85 Code de commerce); оваква одредба забрањивала је учешће на берзи не 
само другим финансијским институцијама, него и дилерским организацијама.

Југословенски Закон о берзама, берзанском пословању и берзанским 
посредницима, усвојен децембра 1994. године, у члану 3, под берзанским посред- 
ницима подразумева: банке, Попгганску штедионицу, осигуравајућа друштва и 
друге берзанске посреднике брокерског и дилерског типа (есконтне фирме, лом- 
бардне фирме, жиро-фирме. залагаонице, мењачнице, откупне фирме и брокер- 
ско-дилерске фирме). Овом законском решењу могла би се упутити примедба 
управо са становишта претеране уситњености могућих облика берзанских 
посредника, што ће довести до нерационалности трговине, као и због отварања 
могућности да се формирају финансијско-робни посредници ("финансијски или 
робни посредници у трговини тржишним материјалом"), што се тешко може 
наћи у савременим законодавствима. Но, то је последица укупне филозофије 
Закона, коју нарочито одсликава синтагма "тржишни материјал", а њен комен- 
тар превазилази границе овог рада.

Са становишта реализације основне функције берзанских посредника, а то је 
коришћење асиметричности информација и одговарајућа специјализација на 
тржишту, подизање ефикасности тржишта, омогућавање ликвидности финан- 
сијских инструмената и транспарентност цена/курса, Закон не прави разлику 
између основних типова посредника, што долази нарочито до изражаја у члану 
60, у коме је одрсђено да на захтев комесара берзе, односно берзанског кон- 
тролора, брокери и чланови берзе, дужни су да купе или продају одређени 
"тржишни материјал", ради одржавања стабилности каматних стопа, курса 
односно др^тих цена "тржишног материјала", којим се тргује на берзи. Наведени 
принцип пословања може се односити на дилерски начин трговине, односно 
специфични облик дилерског посредника, тзв. Маркет Макер. У другим законо- 
давствима, када се конституише обавеза да дилер утиче на стабилност или 
одржавање дубине тржшпта, овој категорији посредника остављено је да 
формирају цену по којој ће купити или продати хартије од вредности за коју су 
специјализовани и на ту цену надзорни орган берзе нема утицаја (упоредити 
Financial Service Act, пар. 174).

III ПРЕДМЕТ ДЕЛАТНОСТИ

Ако се апстракује намера законодавца да у једном тексту регулише делат- 
ност берзанских посредника на различитим типовима берзи, што није случај у 
другим законодавствима, и ако као основу категорију берзе посматрамо ефектну 
берзу, онда се као предмет делатности берзанских посредника у основи може 
сматрати следеће:

- трговина хартијама од вредности,



- пружање саветодавних услуга у вези са емисијом и трговином хартијама од 
вредности,

- чување хартија од вредности,
- вођење портфеља хартија од вредности за рачун корисника услуга,
- други послови у вези са трговином хартијама од вредности.
Овако одређен предмет делатности берзанског посредника на ефектној 

берзи (у југословенском Закону садржан у члан 79. и 80), може се сматрати за 
стандардни. Савремени развој функције берзанског посредовања, међутим, 
доноси берзанским посредницима и могућност да се баве и банкарским послов- 
има, посебно прикупљањем слободних новчаних средстава. У томе је и смисао 
демонополизације учешћа на берзи, посебно у земљама у којима не постоји 
строга одвојеност пословања са хартијама од вредносги (инвестиционо бан- 
карство) од депозитно-кредитног пословања (комерцијално банкарство). Карак- 
тернстичне земље које познају ову одвојеност су САД и Јапан. Могући конфликт 
интереса у пословању банака између кредитне функције и инвестицноне 
функције, који је условио наведену одвојеност, решава се у законодавствима 
других земаља прописивањем строге одвојености послова везаних за трговину 
хартијама од вредности од других активности берзанских посредника. У том 
смислу и југословенски Закон (чл. 86), поставља јасан захтев.

IV КОНТРОЛА ПОСЛОВАЊА

Сва савремена законодавства познају институт обавезне регистрације бер- 
занских посредника код надлежних државних органа (издавање дозволе за рад). 
који могу бити било министарства надлежна за трговину односно индустрију, или 
посебно формиране регулаторне државне агенције (нпр. Securities Excange Act, 
Sec. 15). Такође je дато право берзи да прописује услове под којима финансијски 
посредник може бити члан берзе, односно учествовати у облицима секундарне 
трговине хартијама од вредности (нпр. Financial Services Act, par. 26-30).

Поред наведене контроле "улаза" у професију и "излаза” из ње, законски 
текстови познају и контролу пословања берзанских посредника. Контролу врше 
државни орган који је издао дозволу за рад, односно други државни орган. Кон- 
трола се посебно односи на поштовање законских одредби везаних за трговину 
хартијама од вредности, односно професионална правила трговине (нпр. Finan- 
cial Services Act, Ch. V). Последњих година, контрола се преноси на професион- 
алне организације берзанских посредника, са различитим степеном јавних 
овлашћења, када је реч о могућности изрицања обавезних правила понашања 
односно санкција члановима. Професионалне организације, познате под именом 
"саморегулишуће" или "самоуправне" организације, морају, на пример у САД, 
бити способне да ефикасно наметну члану - берзанском посреднику понашање у 
складу са законом (Securities Exchange Act, Sect. 15 a).



Југословенски закон прописује адекватну процедуру "улаза" и "излаза" из 
професије, које у складу са савременим законодавством, посебно када је реч о 
капиталским, кадровским и технолошким условима и компетенцији берзанских 
посредника, као и механизму гаранција које они морају да пруже (чл. 84-86). 
Такође је прописана и адекватна контрола пословања берзанских посредника.

У домаћем закону се, међутим, детаљније не разрађују и ако су постулиране, 
веома важне одредбе везане за надзор над пословањем берзанских посредника, 
злоупотреба тзв. повлашћене информације и поштовање етичког кодекса 
посебно у области професије. Ови институтн треба да буду елементи и рег- 
улисања берзанске трговине уопште. Када је реч о њиховој примени у пословању 
берзанских посредника, треба истаћи да су они заменили процедуре заклетве 
берзанских посредника, које су садржали ранији законски текстови (Статут Бео- 
градске берзе. члан 69). Могуће је да је релативна занемареност разраде ових 
института резултат одсуства берзанске трговине у нас, па се није могла извршити 
одговарајућа анализа берзанске праксе. Ако ће се предметна материја регули- 
сати правилима професионалних удружења или правилима берзе, онда би било 
корисно указати на неке елементе њеног регулисања у законодавствима других 
земаља.

Повлашћена (Insider) информација је "познавање околности које још нису 
јавно објављене, а које могу утицати на цену одређених хартија од вредности" 
(Insider Rules, Франкфурт, чл. 2).Таква информација укључује сазнање чињеница 
везаних за промене у исплати дивиденде, за приходе или ликвидност издаваоца 
хартије од вредности, као и предложене акције везане за повећање, односно 
смањење капитала, статусне промене, значајније пословне аранжмане и друго.

Особе које могу доћи у посед повлашћене информације укључују: 
овлашћена лица и чланове надзорних одбора предузећа и филијала, акционарсе 
који поседује више од 25% акција предузећа, запослене који по природи посла 
могу сазнати повлашћену информацију, налогопримце који у вршењу налога 
долазе у посед повлашћене информације (берзански посредници), банке и 
чланове њихових управљачких тела, који до повлашћених информација долазе у 
вршењу кредитних и других функција. У енглеском законодавству, корисник 
повлашћене информације јесте и јавни службеник, односно члан самоуправне 
организације чланова берзе (Financial Services Act, пар. 173.).

Коришћење повлашћене информације супротно правилима повлачи за 
собом, по спроведеној посебној процедури санкције које се, у Немачкој пракси, 
састоје у надокнади штете односно изгубљене добити оштећеној фирми. Исти 
принцип важи и у америчком законодавству, с тим што берзански посредници, 
који повреде било коју одредбу закона која се односи на хартије од вредности и 
њихову трговину, могу бити искључени из чланства асоцијације брокера и дил- 
ера, што практично повлачи за собом и укидање дозволе за рад (Securities 
Exchange Act, Sec. 16,19.2., 20A).



Формулисање етичког кодекса за берзанске посреднике има за циљ 
обезбеђење непристрасности у берзанској трговини, пословање правила берзе и 
савесног и професионалног обављања послова. Овакав кодекс садржан је или у 
законским текстовима или у правилима берзе (југословенски Закон предвиђа 
етички кодекс као део правила берзе у чл. 21). Постојање етичког кодекса, 
наравно, не укида обавезу берзанских посредника да послују у складу са законом, 
односно да поштују законска ограничења у својој делатносги. Он не укида ни 
обавезу берзанских посредника да надокнаде штету даваоцу налога за 
неизвршени налог (Financial Services Act, par. 53), у коју сврху законодавства 
обавезују самоуправна професионална удружења берзанских посредника да кон- 
ституишу и одређене гарантне фондове (Code de Commerce, п. 338).

Француско законодавство етичка правила пословања берзанских посред- 
ника познаје под називом: правила деонтологије. Она су уређена подзаконским 
актом (Code de Commerce, п. 351), којим су хомологизована општа правила Бер- 
занског савета, органа које регулише берзанску трговину. Берзанским посред- 
ницима прописује се обавеза да удовоље очекивањима клијената у погледу јасне, 
брзе и комплетне информације о пословима које предузимају за њихов рачун, 
као и да их упознају са ризицима који су инхерентни природи тих послова. Појед- 
инцима који учествују у берзанској трговини, налаже се да чувају професионалну 
тајну, да имају рачуне преко којих послују у своје име и за свој рачун код финан- 
сијских институција које одобри берзански посредник, као и да не дају никакву 
предност трговини у своје име и за свој рачун над налозима клијената, нити трго- 
вати за сопствени рачун хартијама од вредности чију им је трговину поверио 
клијент (принцили пажљивости, искрености, неутралности и непристрасности).

У Статуту Београдске берзе из 1922. године, етичка правила била су 
садржана у одредбама које су регулисале дужности берзанског посредника. кроз 
захтев да је обавезан "посредовање вршити марљиво, обазриво, тачно, верно и 
часно, брижљиво избегавајући све што би могло поколебати веру у његову 
непартичност и у верност исправа коју он издаје" (Чл. 73. сг. 1, т. 2.).

Берза у Копенхагену усвојила је посебна етичка правила, у циљу "пропи- 
сивања понашања"које ће осигурати да се трговина и утврђивање цене коти- 
раних хартија од вредности реализује на поштен и јасан начин, уз поштовање 
истих услова за све учеснике у трговини". Правила су дужни да попггују 
издаваоци хартија од вредности, посредници, улагачи, саветодавци, овлашћене 
рачуновође, али и средства масовних комуникација - сви ону који на директан 
или индиректан начин, могу утицати на трговину.

Етичка правила регулишу следеће понашање:
- обезбеђивање тачне, јасне и адекватне информације,
- забрану коришћења повлашћених информација,
- маркетиншке активности морају се придржавати правила добрих обичаја,
- права мањинских акционара у случају трансфера власништва компаније 

морају бити заштићена,



- посредници морају пружити најбоље могуће услове клијентима у 
извршавању њихових налога,

- забрањен је конфликт сопствених интереса и интереса клијената у 
извршавању налога,

- посредници су дужни поштовати тајност налога,
- забрањено је утицање на цену хартија од вредности непоштеним сред- 

ствима,
- забрањено је довођење било ког клијента у повлашћени положај.
Као што се из наведених законских решења може видети, регулисање 

понашања берзанских посредника, али и других субјеката финансијског 
тржишта, путем прописивања етичких правила, може бити реализовано на 
различите начине, али увек у циљу обезбеђивања транспарентности трговине и 
заштите интереса улагача у хартије од вредности.
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БЕРЗАНСКО ПОСЛОВАЊЕ

1. Уводне напомене

Берзанско пословање регулише Закон о берзама, берзанском пословању и 
берзанским посредницима ̂ . У образложењу за доношење овог закона наводи се 
да се њиме обезбеђују предуслови за развој и функционисање савременог 
тржишта, како новца и хартија од вредности, тако и осталих врсга предмета 
трговања на берзама. уз присуство овлашћених берзанских посредника“1

За берзе важи оцена да оне изражавају покушај друштва да се оствари пер- 
фектна конкуренција, путем концентрације на једном месту понуде и тражње за 
одређеним берзанским материјалом. И у складу са тим, оне омогућују далеко 
ефикаснији и савршенији облик промета од оног који се обавља на слободном 
тржишту^. Овакви ставови потискују ранија мишљења према којима је берза 
"тржиште илузија", "модерни Монте Карло који се организује и чува под 
заштитом државе", "преносник заразних осећања гомиле која трчи за свакод- 
невном добити"...^. Јер, берзанско пословање носи са собом одређени ризик, 1

1. У даљем тексту Закон о берзама> ("Сч.лист СРЈ“, бр. 90/94)
2. Нацрт закона о берзама и брокерским и дилерским организацијама, Београд, 14. октобар 

1993. године, стр. 27.
3. Ковач.О., Робна берза и финансирање производње и промета пољопривредних производа, 

реферат садржан у зборнику радова “Савремено трговање и путеви ка економској стаби- 
лизацији", књига 11, Београд. 1995. стр. 12.

4. Зебић, М., О берзама и посебно о Београдској берзи, Београд, 1990., стр. 16-17.



који може да буде мањи или већи зависно од тога да ли се тргује промптно или 
термински, али то не значи да се било које друго пословање одвија без ризика 
који може битно да утиче на статус субјекта који се њиме бави.

Пословање које се одвија на берзама пружа одређене погодности које се 
огледају. између осталог. у следећем^:

- Познато место трговине. Купци и продавци знају где могу да закључе посао 
који се тиче куповине или продаје одређених предмета трговања.

- Концентрација понуде и тражње и купопродаја по равнотежним ценама. 
Цене робе и другог тржног материјала представљају резултат надметања 
великог броја купаца и продаваца који се сусрећу на берзи.

- Правила. Правилима се одређује низ питања која се тичу могућности 
З^чешћа на берзи, берзанског материјала и услова под којима се тргује на берзи. 
курса берзанског материјала. начина и услова извршавања обавеза из 
закључених послова, услова под којима се обуставља трговина да би се избегло 
шпекулативно кретање курса ... Тиме се настоји да се учесницима на берзи 
пружи потребна сигурност при берзанском пословању.

- Информациони систем. Берза пружа неопходне информације које су од 
значаја за доношење одлуке о трговини.

Поводом берзанског пословања издвајају се шггања која се тичу берзанског 
материјала. берзанског курса, трговине берзанским материјалом, јавног објав- 
љивања података о пословању на берзи.

2. Берзапски материјал

Берза представља организовано и специјализовано тржиште. Зато се на њој 
може трговати само са одређеним материјалима, тзв. берзанским материјалом. 
Ради се о покретним стварима, и, по правилу, о стварима које су сгандардизоване 
и којих има у великој количини. Такве ствари (дугорочне хартије од вредности 
или одређене робе) омогућују да се оствари континуираност берзанског 
тржишта, а исговремено су погодне да се изврши њихова котација, што пред- 
ставља једну од основних карактеристика берзанског пословања. Међутим, 
према усвојеним законским решењима, на берзи се може трговати и са другим 
материјалима. У том смислу се одређује да то може да буде жирални новац (сло- 
бодна средства на жиро рачуну привредних субјеката која се могу понудити 
другим субјектима на рок који је по правилу кратак), меница, чек, акције и друге 
хартије од вредности (краткорочне или дугорочне), девизе, капитал (новчана 
средства чија је потрошња одложена на рок дужи од једне године), злато и други 5

5. Петковић, Г., Шансе развоја берзи на домаћем тржишту, реферат садржан у зборнику
радова "Савремено трговање и путеви ка економској стабилизацији", књига III, Београд,
стр. 28: Ерић Д., Робна берза, Београд, Берза, бр. 12/93, стр. 50; Ћосић, Б. и др., Берза
хартија од вредности и берзанско пословање, Београд, 1991. године, стр. 85 - 87.



племенити метали, роба и финансијски деривати (чл. 2. cr. 1. Закона о берзама). 
Ипак, с обзиром на услове које мора да испуњава неки материјал да би се 
сматрао берзанским, чини се да жирални новац, менице и чекови могу да буду 
пре предмет међубанкарског, а не берзанског пословања. А, што се тиче капи- 
тала, нејасно је да ли се под тим подразумевају новчана средства која су уложена 
у хартије од вредности (у том случају нема потребе да се капитал истиче као 
посебан берзански материјал јер су то већ хартије од вредности које га сим- 
болишу) или нешто друго.

Финансијска берза на којој се тргује акцијама и дугорочним хартијама од 
вредности образује комисију за котацију ефеката која разматра захтеве емите- 
ната и доноси решење о котирању (чл. 34. и 35, ст. 1. Закона о берзама). Да би 
ефекат могао да се региструје и котира на берзи потребно је да буду испуњени 
одређени услови које прописује берза. По правилу они се тичу емисионе вред- 
ности хартија од вредности, количине хартија, броја власника хартија, ширине 
географског подручја на коме су дистрибуиране хартије, успешности пословања 
у одређеном периоду емитента хартија од вредности (у Француској се захтева да 
емитент поднесе три задња завршна рачуна)^. Цпљ спровођења поступка регис- 
трације и котације је заштита потенцијалних купаца од ризика који би били
неспојиви са интересом да се инвестира у одређене хартије^.

Робе, са којима послују робне берзе, морају да испуне одређене стандарде 
који су прописани правилима берзе. Тако, шећер који се продаје на Робној берзи 
у Паризу мора да има за основу шећерну репу, да буде бео, кристалан, сув и 
добро мешан, да има минимум деведесет девет процената шећера.^ У сваком 
случају та роба мора да буде берзанска по својој суштини: мора је бити у изобиљу 
у целом свету (житарице, шећер, дрво) или везано за неко географско подручје 
(кафа, какао, каучук, луковице, лале), мора се лако типизирати и стандардизо-
вати^. Иначе, правилима сваке робне берзе се одређује са којим робама се на 
њима тргује. Тако су се развијале специјализоване берзе за трговину металима, 
кафом, шећером, житарицама, месом, енергенсима, па се за њих може рећи да су 
то места на којима се формира светска цена датих производа.^

Финансијски деривати су финансијски уговори, чија је форма сгандардизо- 
вана и типизирана, путем којих се остварује терминска продаја (обавезе се не 
извршавају одмах по закључењу уговора) берзанског материјала. При томе, 
треба разликовати уговоре о фјучерсу и уговоре о опцији. Фјучерс је преносив

6. Ћосић, Б., нав.дело, стр. 83; Ripert, G., Roblot, R., Traite de droit commecial, t. 2, Paris, 1988., 
стр. 65.

7. Ристић, Ж., Тржиште капитала - теорија и пракса, Београд, 1990., стр. 197.
8. Villemer, R., La reglementation de la bource de commerce de Paris, Paris, 1939, str. 155.
9. Миладиновић, C , Ковачевић, M., Берзанске робе, реферат садржан у зборнику радова "Савре- 

мено трговање и путеви ка економској стабилизацији, књига II, Београд, 1995., стр. 37.
10. Исто, стр. 37-38.



уговор код кога се плаћање и испорука, по унапред договореној цени, одлаже за 
тачно одређено време. Опција представља врсту терминског уговора у коме 
једна уговорна страна може своја права из уговора остваривати сваког радног 
дана до рока истека опционог уговора. Ако се опција не поднесе до одређеног 
рока на реализацију она постаје беспредметна и неважећа. То је основ по коме се 
опција разликује од фјучерс уговора, код којих су обе стране обавезне да поступе 
према одредбама садржаним у њима.

3. Берзански курс

Берзански курс означава јавно публиковану цену берзанског материјала која 
је формирана у оквиру једног берзанског састанка. Од њега треба разликовати 
тржишну вредност (цену. курс) материјала која може да буде иста, већа или 
мања у односу на берзански курс. Јер, док берзански курс представља фактичко 
стање понуде и тражње у одређено време, на одређеном месту и у оквиру 
званичне берзанске трговине, тржишна вредност је цена материјала по којој се 
он купује или продаје на свим другим местима и на све друге начине. 11)

Правилима берзе се одређују услови, поступак и начин котирања берзанског 
материјала. А што се тиче висине курса, он зависи од исказане понуде и тражње 
на берзи за одређеним материјалом. У зависности од низа разлога он може да 
варира наниже или навише. Ти разлози могу да се тичу самог берзанског матери- 
јала. Тако, када се ради о хартијама од вредности, курс ће варирати у зависности 
од висине дивиденде, могућности пословања у будућности, присутне сумње у сол- 
вентност предузећа... Међутим, поред посебних разлога, на варирање курса бер- 
занског материјала утичу и општи разлози. То могу да буду разлози економске 
(обиље или недостатак капитала, опасност од девалвације, пораст или пад интер- 
есне сгопе ...) или политичке природе (страх од национализације, опасност од
избијања рата)

Берзанске цене се форсирају на аукцијски начин. Али, за разлику од обичне 
аукције, где постоји само један продавац, а више купаца који се такмиче, берзан- 
ска аукција је двосмерна. У њој учествује више купаца и продаваца, који се 
међусобно такмиче. Купци настоје да купе по што нижој цени, а продавци да 
продају по што вишој цени. Материјал успева да купи онај купац који, у датом 
тренутку, понуди продавцима вишу цену од осталих купаца. И обрнуто, матери- 
јал успева да прода онај продавац који купцима тражи нижу цену од осталих про- 
даваца^. 11

11. Ристић, Ж., нав. дело, стр. 199.
12. Риперт, Б., Роблот, Р., нав.дело, стр. 83.
13. Јовановић, Н., Правни режим берзанског састанка, реферат садржан у зборнику радова 

"Финансијско тржиште у периоду транзиције", Београд, 1994., стр. 312.



На берзи се може трговати на основу јединственог ијш променљивог (вари- 
јабилног) курса. Када се на берзи тргује путем јединственог курса тада берза 
тражи курс који преовлађује међу приспелим куповним и продајним налозима на 
одређеном састанку, јер он омогућује да се оствари највећи могући берзански 
промет. Када се тај курс утврди. он се проглашава за јединствени. За ту котацију, 
за тај берзански састанак, берзански послови за одређени материјал могу да се 
закључују само по том курсу. Уколико се на берзи тргује на основу варијабилног 
курса тада је овлашћено лице дужно да свим учесницима на берзи саопшти 
почетни курс, сваку његову промену, као и завршни курс. У Француској се од 
1988. године примењује компјутерски систем ЦАЦ који омогућава котирање 
хартија од десет до седамнаест часова и то на следећи начин: пре него игго 
отпочне рад, на берзи се формира, од приспелих налога "са лимитираном ценом" 
и налога "под најповољнијим условима", почетни курс. У току сасганка курс вар- 
ира у складу са исказаном понудом и тражњом.^

4. Берзанска трговина

Берзанска трговина може да се обавља промптно и термински. Под промпт- 
ном трговином подразумева се извршавање купопродајних обавеза одмах, а 
најкасније у року од пет дана, а под терминском трговином подразумева се 
извршавање купопродајних обавеза у року дужем од пет дана (чл. 54. Закона о 
берзама).

С обзиром на краткоћу рока у коме се извршавају уговорне обавезе код 
промптне трговине, може се рећи да се промптни послови одвијају без већегриз- 
ика за купца и продавца. У томе се огледа основна разлика између промптних и 
терминских послова, код којих се уговорни партнери излажу велнким ризицима 
ради постизања одговарајућих шпекулативних ефеката.

Термински послови могу да буду тако закључени да се извршавају на тачно 
одређени датум, односно рок после закључења уговора, или једног дана унутар 
неког тачно одређеног уговореног временског периода. С обзиром на то сви тер- 
мински берзански послови могу да се поделе на безусловне и условне. Безус- 
ловни послови имају фиксни карактер јер се извршавају тачно одређеног дана 
или рока, при чему њихово извршење ничим није условљено. Условни термин- 
ски послови имају варијабилан карактер јер се могу извршнти у оквиру 
одређеног рока, при чему ангажман уговорних партнера није дефинитивно фик- 
сиран закључењем уговора -продавац или купац могу да одусгану од посла или да 
промене неке своје обавезе.

Без обзира на врсту посла, у сваком терминском берзанском послу као уго- 
ворни партнери стоје један наспрам другог тзв. бесисти, који очекују пад курса, и 
тзв. хосисти, који очекују повећање курса. Бесиста продаје, а хосиста купује бер-

14. Риперт, Г., Роблот, Р., нав.дело.етр. 84.



зански материјал надајући се да ће остварити зараду на бази разлике између уго- 
вореног курса и оног који ће бити формиран у одређеном термину по склапању 
посла^. Зато ови послови, осим обележја праве купопродаје, имају и карактер 
послова шпекулације на курсним разликама које се у пракси називају "терминске 
шпекулације", с обзнром на присуство великог броја неизвесних елемената који 
могу у будућности да доведу до пада или скока курса одређеног берзанског 
материјала.

Најважнији термински послови су премијски послови. То су такви послови 
код којихједан од партнера стиче право да одустане од преузимања или испоруке 
одређеног берзанског материјала, уз плаћања уговорене одштете (премије) 
другом партнеру.

Премијски послови могу да буду обични и са двојном премијом. Код обичног 
премијског посла разликује се куповна и продајна опција. Купац куповне опције 
стиче право да унутар рока опције потражује од продавца испоруку берзанског 
материјала по уговореном курсу. Насупрот томе, купац продајне опције стиче 
право да унутар рока опције захтева од продавца преузимање материјала по уго- 
вореном курсу. Премијски посао са двоструком премијом је комбинација 
куповне и продајне опције. Купац опције треба да исплати двоструку премију 
чиме стиче право да у послу наст}Ч1а као купац или као продавац. Он се појављује 
као купац ако курс након склапања посла порасте, а ако опадне онда ће се појав- 
ити као продавац.

Посебну врсту терминских послова представљају хеџинг послови. Они пред- 
стављају комбинацију промптног и тершшског посла у којем се продавац или 
купац осигуравају од ризика промене курса. Вршилац хеџинг посла се појављује 
у улози и купца и продавца, а у циљу да губитак на првом послу накнади добит- 
ком на другом послу^).

5. Објављивање података о берзанском пословању

Берзанско пословање карактерише начело јавности. Тајни берзански 
послови су забрањени. Зато је берза дужна да обавештава јавносг о обиму 
понуде и тражње; обиму закључених послова на берзи по врсти тржишног 
материјала; почетној, средњој и закл3учној цени појединог тржишног материјала; 
котацијама на берзи; тржишном материјалу којим се тргује на берзи; другим 
подацима за које управни одбор одлучи да су значајни и да утичу на рад и стабил- 
ност берзе (чл. 63. Закона о берзи).

15. Ацин Сигулински, G , Ацин, Ђ., Продаја робе на берзама, реферат садржан у зборнику
радова "Савремена трговина и путеви ка економској стабилизацији", књига III, Београд,
1993., стр. 23; Ристић, Ж. нав. дело, стр. 206.

16. Петковић, Г., нав. чланак, стр. 33; Штимац, М. и др., Берза, опције и фјучерси, Београд,
1993., стр. 19.



Берзански извештаји се објављују на различите начине: у берзанском 
билтену. специјализованим часописима, дневним новинама, као и на сваки други 
начин који има јавни карактер. Њиховим објављивањем омогућује се широком 
кругу пословних људи да стекну увид у кретање берзанских курсева поводом 
одређеног берзанског материјала, као и да добију друге информације које су 
неопходне за доношење одлуке о закључењу посла. Тако, берзански извештај 
Њујоршке берзе за хартије од вредности садржи следеће податке: највишу цену у 
последњих дванаест месеци, најнижу цену у последњих дванаест месеци, 
скраћени назив предузећа, дивиденду по деоници, проценат зараде по деоници, 
однос тржишне цене и профита по деоници, број продатих деоница у пакету од 
по сто, највишу цену у току дана, најнижу цену у току дана, цену у моменту зат- 
варања берзе, разлику између закључног котирања текућег и претходног дана. 
При томе, упоређивање највише и најниже цене у последњих дванаест месеци 
служи да се оцени стабилност цена деоница одређених компанија у датом пери- 
оду - уколико је одступање између највише и најниже цене веће, утолико је 
одступање између највише и најниже цене веће, утолико је већи ризик улагања у 
њих. До сличних информација се долази упоређивањем између курсева посгиг- 
нутих у току једног дана, као и између закључних курсева текућег и претходног 
дана. Податак о проценту зараде по деоници се добија када се доведу у однос див- 
иденде и курс остварен одређеног дана^.

За информисање јавности о берзанском пословању велики значај имају бер- 
зански индекси, међу којима је најстарији (израчунава се од 1886. године) и 
најпознатији Дао Џонсов индекс. Порасг индекса показује зараду. а пад индекса 
губитак за власнике хартија које котирају на берзи. А, упоређивањем за 
одређени период коефицијента варијације индекса и цена појединих хартија 
добија се још један податак о висини ризика улагања у одређене хартије. Ако је 
коефицијенат варијације курса појединих хартија изнад индекса, то показује да 
улагање у такве хартије носи са собом релативно висок ризик промена курса^.

О раду берзе јавност може да се информише и путем берзанских годишњих 
извештаја. Они садрже све информације о трговању обављеном у току године.

Данас све већи значај за информисање добијају електронски информациони 
системи који омогућују заинтересованим лицима да знају у сваком тренутку, без 
обзира где се налазе, шта се дешава на берзи. Тиме се максимално олакшава рад 
учесницима у трговању. Они имају могућносг да благовремено ускладе своје 
одлуке са променама које се дешавају на берзи.

17. Словић, С , Кнежевић, Б., Брокерско пословање, Нови Сад, 1994., стр. 7.
18. Златковић, Ж., Значај берзе за развој финансијског тржишта, реферат садржан у 
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Словић, С., Кнежевић, Б., нав.дело, стр. 10-12.



6. Закључак

Да би могло да дође до развоја берзанског пословања у нашој земљи нужно 
је да се стекну одређени предуслови, како би потенцијални трговци и инвести- 
тори показали одговарајући интерес за таквим пословањем. Најпре, потребно је 
да се оствари стабилност новца. Без тога незамисливо је одвијање терминских 
послова. Даље, цене не смеју да буду под државном контролом. Јер, робе са кон- 
тролисаном ценом не могу да се продају на берзи. Каматне стопе и девизни курс 
морају да буду резултат слободног формирања, што не значи да држава и Нар- 
однабанка не могу на њих да утичу. Потребно је да постоји несметан протек 
роба. Ограничења у кретању роба доводе до несташица и прекида у трговини. 
Међу актерима берзанског пословања мора да постоји однос равноправности и 
конкуренције. Тржишта која су монополисана нису интересантна за берзу^.

19. Ковач, О., нав. чланак, стр. 16; Петковић, Г., нав. чланак, стр. 30.



Пава Зечевић, 
директор Београдске берзе

ИСКУСТВО И ПРАКСА БЕОГРАДСКЕ БЕРЗЕ

У свакој тржишној привреди берза је институција од јавног значаја, са посеб- 
ном улогом у кондентрацији понуде и тражње на организованом тржинггу и сло- 
бодном формирању цена новца и капитала, као и обезбеђењу ликвидности 
тржишта омогућавањем преласка из једног облика штедње у други. Преко бер- 
занског механизма омогућава се преусмеравање слободних новчаних средстава у 
програме и пројекте ефикасних привредних субјеката, као и креирање инстру- 
ментаријума за реализацију пројеката од посебног интереса за државу. За раз- 
лику од класичних банкарских механизама, берза обезбеђује дисперзију улагања 
и ризика и укључивање великог броја субјеката у стварању друштвеног произ- 
вода и његову праведнију расподелу. При свему, када се говори о берзи и берзан- 
ском пословању треба имати на уму не саму институцију, већ читав низ учесника 
на финансијском тржишту и других професионалних организација без чије 
активности рад берзе не би био могућ.

Оснивање и учесници у раду Београдске берзе

Београдска берза (у почетку Југословенско тржиште капитала) је организо- 
вано тржиште хартијама од вредности, на коме важе утврђена и свим 
учесницима позната правила трговања и прецизни критеријуми за хартије којима 
се тргује. Статус берзе, оснивачи, чланство, листинг хартија од вредности, орга- 
низација берзанских састанака, процедура трговања и принцип јавности у раду, 
регулисан је у складу са међународним стандардима и уз помоћ експерата из 
међународних финансијских организација. Београдска берза је дописни члан



Светског удружења берзи са седиштем у Паризу. Давање дозволе за рад и надзор 
над пословањем Берзе врши Комисија за хартије од вредности.

Према одредбама Закона о тржишту новца и тржишту капитала, тржиште 
капитала, као посебну финансијску организацију, иницијално је покренуло 
тридесетак банака које су као оснивачи уписани у судски регистар 27. децембра 
1989. године. Сукцесивно је на основу одлука Управног одбора Југословенског 
тржишта капитала и уплате једног од три оснивачка улога (који обезбеђују мин- 
имум један, а максимум три гласа на Скупштини Берзе), од оснивања до 
28.5.1992. тржишту приступило 36 оснивача.

Поред оснивача, Београдска берза је у праксу увела и посебан статус члана 
берзе. Велики број оснивача имао је и статус члана Берзе који се обезбеђивао 
уплатом приступне и годишње чланарине. На Скупштини одржаној 28.маја 
1992.године донета је одлука да чланство на Београдској берзи могу имати само 
правна лица са територије Савезне републике Југославије, и тада је статус члана 
и право учешћа у управљачким телима изгубило 18 банака. Изменама Статута 
омогућено је да "чланови берзе могу бити и оснивачи Берзе, као и сва друга 
заинтересована правна лица регистрована за обављање послова са хартијама од 
вредности, која као таква испуњавају услове које прописује Берза". На тај начин 
су практично изједначени оснивачи и чланови берзе у погледу права управљања 
и одлучивања. Од тада па до данас статус члана-оснивача добило је још 12 
правних лица и то 8 банака, 3 брокерске куће и 1 предузеће.

Чланови Београдске берзе су банке, друге финансијске организације и 
остали учесници у раду који су добили сагласност Управног одбора Берзе за 
трговање и посредовање у трговању хартијама од вредносги. Учесници на 
тржишту иступају у своје име и за свој рачун, у своје име и за туђ рачун и у име и 
за рачун других лица. Подносиоци захтева за чланство на Београдској берзи 
морају да испуне прописане стандарде у погледу пословне организације, стручне 
и техничке оспособљености и минималног износа капитала. Данас, берза има 25 
чланова од којих су три члана брокерске куће, док су остало банкарске организа- 
ције.

Делатност Београдске берзе

Према првобитном концепту, основна делатност Београдске берзе требало 
је да буде посредовање у трговању акцијама и дугорочним кредитним хартијама 
од вредности. Међутим, због добро познатих околности, у нашој земљи нису 
створени услови да се овакво тржиште организује и покрене. Инфлација, 
недостатак штедње и слободних новчаних средстава, као и одсуство јасне оријен- 
тације државе у погледу механизама финансирања дефицита у буџетима маргин- 
ализовало је тржиште обвезница. Иако је у 1992. години на берзи значајан удео у 
промету имала продаја државних обвезница, пре свега Републике Србије, у 1993. 
години продавале су се краткорочне обвезнице Савезне републике Југославије,



док у 1994. години емисије обвезница уопште није било. У исто време предузећа и 
банке нису користиле овај инструмент као начин прикупљања потребних 
новчаних средстава. Све дозволе које је Комисија за хартије од вредности дала од 
распада бивше Југославије односе се на емисије акција предузећа и банака. Ово је 
нетипично понашање привредних субјеката у односу на искуства других земаља, 
јер је много реалније да се прво покрене тржиште обвезница, због веће 
склоности инвеститора да се у првим фазама развоја тржишта средства улажу у 
кредитне хартије од вредности са јасном облигацијом у погледу рока враћања, 
камата и евентуалних повластица за купце.

Када је у питању тржиште акција^ ту је ситуација далеко комплекснија, јер 
код нас не постоје елементарне претпосгавке за његово функционисање. То се 
пре свега односи на:

- недостатак дефинисаног и дефинитивног законског оквира за власничку 
трансформацију (без обзира што процес приватизације може трајати годинама), 
који би обезбедио правну сигурност за осгварене инвестиције, било да је у 
питању директно улагање у предузеће куповином хартија на примарном 
тржишту, било обезбеђењем власничких права кроз трансакције на секундарном 
тржишту. Тиме се пре свега дестимулитпе улазак на тржиште великих инвести- 
тора који су заинтересовани за стицање одређеног удела у предузећу и 
обезбеђење права управљања;

- непостојање адекватног рачуноводственог система, као и обавезне ревиз- 
ије финансијских извештаја који би давали тачан увид акционарима у пословање 
предузећа, пгго је од великог интереса за све акционаре, а пре свега за оне чији је 
циљ улагања добијање дивиденде;

- непостојање ликвидног тржишта хартија од вредности, које би давало 
праве информације о кретању тржишних цена акција и где би у релативно крат- 
ком року могла да се оствари продаја или куповина акција и реализује капитална 
добит или смање губици по основу инвестирања. Без тога, не може се рачунати 
на укључивање институционалних инвеститора који функционишу на бази 
диверсификације портфеља хартија од вредносги и остваривања просечних 
профита.

У одсуству довољног броја и обима акција и дугорочних кредитних хартија 
од вредности Београдска берза је своје пословање усмерила на трговање крат- 
корочним хартијама од вредности (благајничким и комерцијалним записима и 
обвезницама државе) уз тенденцију да се у што већој мери примењују и поштују 
правила трговања и регулатива берзе. Прве трансакције обављене су током 
1991.године, а временом, Београдска берза је постала једно од најзначајнијих 
места за промет краткорочних хартија од вредности. Током 1992. године 
успешно су реализоване 1643 трансакције и осгварен промет од 176 милиона мар- 1

1. Прве и једине акције које су се котирале на Београдској берзи су акције Синтелона ДД 
из Бачке Паланке и Инвестбанке ДД из Београда.
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ака, што је повећање од око 30 пута у односу на промет из 1991. године. Тенден- 
ција раста настављена је и у 1993. години - значајно је порастао број трансакција 
(на преко 9500) и учесника у берзанском пословању, али је због опадања нивоа 
активносги укупне привреде, промет исказан у реалним износима у овом пери- 
оду смањен. Посредством Београдске берзе у 1994. години закључено је 4725 
трансакција у укупној вредности од 349 милиона динара, а у прва три месеца ове 
године кроз 2002 трансакције реализован је промет од 188 милиона динара.

Висина промета на Београдској берзи у 1994. и 1995. години кретала се 
зависно од читавог низа промена које су се дешавале у окружењу. Велика 
несташица новца регистрована је увек у периодима великих издвајања (на 
пример за пољопривреду) или по доношењу нових пакета мера економске поли- 
тике (на пример препоруке о ограничењу каматних стопа). Промет на Берзи у 
1994. години достигао је највиши ниво у априлу, затим у септембру и октобру, док 
је радикално био смањен у мају и новембру. Раст промета се бележи и пред 
празнике, викенде и крајем недеље шго је последица релативно брзог обрта 
новца и праксе да се средства не задржавају на рачунима привредних субјеката. 
Већи интерес за рад са Берзом показао је сектор привреде, како на страни 
понуде хартија од вредности тако и на сграни тражње. Нагло повећање 
активности банака на страни тражње новца бележило се увек у периоду 
несташице динара. У структури средстава намењених за инвестирање почетком 
прошле године активни су били фондови, а касније се као инвеститори углавном 
јављају предузећа (75% инвестираних средстава). Наглашавамо да је квалитет 
ових пара са аспекта рада берзе неупоредиво лошији с обзиром да се махом ради 
о средсгвима која се прикупљају за плате, за куповину робе или девиза, шш за 
плаћање преузетих обавеза. Зато је рочност средстава релативно кратка, 
потреба за стриктном финансијском дисциплином израженија када је у питању 
новац из банкарског сектора.

Веома је значајно истаћи да је велики број предузећа у Републици Србији 
која су радила у изузетно отежаним условима рестриктивне монетарне политике 
обављао трансакције преко Београдске берзе. Притом се мора узети у обзир да 
је активност појединих емитената варирала у току године сходно њиховом обиму 
пословања, важећим мерама економске политике, финансијском положају 
предузећа и банака и могућностима за приступ другим изворима финансијских 
средстава. Финансијска дисциплина на Београдској берзи је висока, а финан- 
сијске трансакције обављала су само она предузећа и банке која су реализовала 
профитабилне послове и пројекте. Сваког петка Берза објављује курсну листу са 
списком свих хартија које су се продавале у сали берзе и доставља их средствима 
информисања.



Правци трансформације Београдске берзе

Трансформација Београдске берзе у складу са одредбама новог закона о 
берзама. берзанским посредницима и берзанском пословању треба да се оконча 
до краја првог полугодишта 1995. године. Напомињемо да је и у нашем случају 
примењен поступак сличан поступку стварања финансијског тржишта у зем- 
љама у транзицији, где је прво основана берза која је требало да пружи стручну 
помоћ бројним берзанским посредницима, као и да заједно са надзорним 
државним органима (пре свега Комисијом за хартије од вредности) иницира нове 
финансијске инструменте и унапређује модалитете трговања, регулативу и 
начин пословања. Постојеће институције финансијског тржишта и надлежни 
органи заједнички припремају пројект нове берзе и одговарајуће документе 
потребне за добијање дозвола за оснивање, дозволе за рад и регистрацију код 
Привредног суда.

Међутим, треба напоменути да конкректне трансакције које се обављају на 
берзи представљају само реализацију послова иза којих стоји дуга припрема и 
читав низ активности бројних учесника на финансијском тржишту (почевши од 
предузећа које емитује хартије од вредности, преко банака и откупних фирми 
које функционишу на примарном тржишту, па до инвесгитора, купаца, прода- 
ваца на секундарном тржишту). Због тога се прави профил берзе као инсти- 
туције може реално сагледати тек пошто буду донети и други законски пројекти 
(о предузећима, хартијама од вредности, својинској трансформацији), утврде еле- 
менти развојне политике земље и донесу конкретни програми санације банкар- 
ског система, реструктуирања предузећа и приватизације. Тек тада се реално 
може конципирати:

- положај берзе у финансијском и привредном систему земље,
- оперативна улога берзе у реализацији конкретних програма и циљева раз- 

војне и економске политике (својинска трансформација, финансирање буџ- 
етског дефицита,решавање питања старе девизне штедње, финансирање 
пољопривредне производње, конверзија дуга у акције, итд),

- динамнка стварања осталих институција компатибилних са берзанским 
пословањем и развојем финансијског тржишта (инвестиционе банке, инсгиту- 
ционални инвеститори, ревизорске куће, рејтинг организације, клириншко- 
депозитарне куће за чување, пренос власништва и салдирање купопродајних 
трансакција хартијама од вредности и финансијским дериватима),

- улогу државе и њен конкретан интерес и одговорност за рад берзе и 
инсгитуција финансијског тржишта (као оснивача, надзорног органа, учесника и 
интервента на тржишту).

Из свега наведеног може се закључити да се садашње активносги пре свега 
реализују у сфери организационе трансформације постојећихинституција које се 
баве пословима берзанске трговине (а које су се могле основати у складу са 
Законом о тржишту новца и тржишту капитала), као и сгварања нових



посредничких фирми брокерског и дилерског начина пословања чије се 
пословање сада први пут законски регулише. Нова регулатива о раду берзи 
одредиће:

- Врсту финансијске берзе. Још увек је отворена дилема да ли ће у почетку 
то бити берза новца, хартија од вредносги и финансијских деривата, са тенденци- 
јом проширења делатносги, или ће се одмах ићи на добијање сагласности за 
трговање златом, девизама и другим.племенитим металима за шта постоји 
могућносг у Закону о берзама, а ограничење у важећим прописима који рег- 
улишу промет овим тржишним материјалима. Међутим, реално је претпостав- 
ити да ће се на финансијској берзи (коју Закон одређује и као мешовиту) 
трговати:

1. инструментима новчаног тржишта (новац, меница, хартије од вредности 
које предсгављају краткорочне облигације);

2. акцијама и другим правима из власнипггва (секундарна трговина, као и 
примарна продаја када је у питањујавна продаја хартија од вредности приватизо- 
ваних државних предузећа;

3. инструментима са фиксним приходом (средњорочним и дугорочним 
обвезницама државе, банака и предузећа);

4. финансијским дериватима (што ће зависити од динамике трговања 
основним хартијама од вредности и евентуално развојем девизне берзе);

5. хартијама од вредности инвестиционих фондова (инструменти који пред- 
стављају удео у власништву портфеља инвестиционог фонда).

- Начин и процедуру трговања у циљу стварања институције која ће пружати 
ефикасну услугу привреди, држави и банкарском сектору. Берзанска трговина ће 
обухватити све уговоре о продаји тржишног материјала којим се тргује на Берзи, 
који се закључују за берзанским пултом између брокера Берзе, као посредника, 
и брокера чланова Берзе, као купца, односно продавца, као и између брокера 
чланова Берзе међусобно, у складу са Законом и одредбама Правила Берзе. 
Берзанска трговина ће се одвијати на званичним и незваничним берзанским сас- 
танцима игго ће омогућити да се значајно сачува досадашње пословање инсти- 
туција на нашем финансијском тржишту, где у ствари никада није дошло до 
правог развоја секундарног трговања. Дефинитивне процедуре ће се 
разрађивати и другим документима. као на пример Пословником, када се у 
складу са изразитијим појављивањем одређених инструмената на тржишту буде 
јавила потреба за дефинитивном разрадом процедура њиховог трговања, евиден- 
тирања, формирања цена, салдирања, клиринга итд.

Трговање ће се обављати преко чланова берзе путем налога за извршење 
трансакција. Акцијама, правима из власнипггва, финансијским дериватима и 
неким краткорочним хартијама од вредносги, трговаће се у сали берзе у оквиру 
посебних места (рингова) за сваку групу тржишних материјала. Систем 
трговања у сали берзе треба да буде аукцијски, уз подршку електронског система 
берзе који обезбеђује брокерима и корисницима промгттне информације о кре-



тању понуде и тражње и цена тржшдног материјала. Реално је очекивати да ће 
систем аукције бити доминантан пре свега код трговине акцијама, дугорочним 
кредитним хартијама од вредности и финансијским дериватима, док би се путем 
електронског система могле реализовати трансакције новчаног тржишта. Ван- 
берзанска трговина тржишним материјалима који се котирају на берзи регис- 
троваће се, ради евиденције, у информационом систему берзе.

- Осниваче. Берза се трансформише у акционарско друштво, а акционари 
могу бити банка, Поштанска штедионица, осигуравајуће друшгво, савезна 
држава, република чланица и страна банка, под условима узајамности.

- Рад чланова берзе. Члан берзе може бити само правно лице које је регис- 
тровано као берзански посредник, као и банка, Поштанска штедионица и осиг- 
уравајуће друштво, који добију сагласност Народне банке Југославије за 
обављање трговне и посредовање у финансијским трансакцијама. Одлуку о сти- 
цању својства члана доноси Управни одбор, а члан Берзе може преко свог бро- 
кера обављати само оне послове купородаје тржишног материјала за које је 
регистрован од стране Комисије за хартије од вредности, односно за које је добио 
сагласност Народне банке Југославије.

Сви чланови берзе послују преко својих овлашћених брокера чији је основни 
задатак да буду посредници између купаца и продаваца хартија од вредности и да 
пружају инвеститорима и продавцима одговарајуће информације и савете када су 
у питању кретања и прогнозе на финансијском тржишту. У Закону је назначена 
и функција маркет-мејкера,односно обавеза чланова да по налогу Комесара 
берзе интервенишу ради одржања цена и стабилности тржишта. Мада њихов 
начин деловања није довољно прецизиран, претпоставља се да ће развојем 
тржишта ту улогу на берзи добити банке-дилери чланови берзе. До тада берзан- 
ски посредници (било да су у питању банке или брокерске и дилерске куће) могу 
обављати следеће активносги:

1. извршење трансакција;
2. увођење нових хартија на трговање на берзи;
3. давање савета о јавној продаји хартија од вредности и организовање при- 

марне продаје;
4. чување хартија и управљање портфељима за рачун клијената;
5. сакупљање дивиденди и других прихода од хартија;
6. обављање низа консултантских услуга.
- Учеснике. Учесници на Берзи су такође установљени законом (брокери 

берзе, брокери брокерских и дилерских кућа, независни брокери, банке и друге 
финансијске организације, берзански контролори, посетиоци), а берза прописује 
правила понашања и стандарде, врши надзор над радом учесника и штити 
њихове интересе.

- Техничку, просторну и кадровску опремљеност. На том плану је изузетно 
много урађено код институција финансијског тржишта, па се може рећи да данас 
постоји одговарајући пословни простор, опрема, комуникациони и информа-



циони систем примерен садашњем обиму трговине хартијама од вредности. У 
досадашњем пословању берзе, усвојен је принцип да се информациони систем 
развија паралелно са развојем трговања тако да не представља ограничење и да 
антиципира повећање обима рада на берзи и проширење броја учесника, хартија 
и обима и вредности трансакција. Оваква политика је била детерминисана пре 
свега оскудним материјалним средствима, док су истовремено многе берзе у зем- 
љама у транзицији опремљене далеко изнад реалних потреба пословања и обима 
трансакција које реализују учесници на берзи.

Законом о берзама утврђени су прецизни услови, начин обављања берзанске 
трговине искључиво у берзанској сали, за берзанским пултом, са већим бројем 
различитих учесника на берзи, који тргују разноврсним тржишним материјалом. 
Иако се трговање на Београдској берзи одвија у сали берзе, овај простор није 
довољно ни велики ни репрезентативан да би могао да испуни критеријуме који 
се у складу са Законом од берзе захтевају. С друге стране, техничка опремљеност 
је задовољавајућа када је у питању садашњи ниво и врста посла. Тако да, уколико 
дође до проширења пословања и интензивирања трговања мора се рачунати са 
потребом озбиљних инвестиција у простор и развој информационог система.

Закључна разматрања

При дефинисању организације и функционисања будуће берзанске инсти- 
туције, водило се рачуна о бројним ограничењима развоја, уз претпоставку да ће 
у наредном периоду постепено долазити до побољшања општих услова 
привређивања барем у оној мери у којој је у санкцијама могуће унапредити стање 
на домаћем тржишту. У том смислу нека решења су само назначена, а њихова 
разрада извршиће се када се буде јавила реална потреба да се организују 
одређени видови трговања.

Нормално, прави развој тржишта хартија од вредности не може се очеки- 
вати пре скидања санкција и укључивања Југославије у међународне економске и 
финансијске токове, јер је у свим земљама у транзицији подстрек развоју финан- 
сијског тржишта дат уласком страног капитала и сарадњом са међународним 
институцијама, нарочито кроз техничку помоћ у оквиру које се посебна пажња 
усмерава на трансфер знања и обуку кадрова за рад на овим пословима.
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МЕСТО И УЛОГА ТРЖИШТА НОВЦА У ЗЕМЉАМА 
ТРЖИШНЕ ПРИВРЕДЕ И КОД НАС

У  в о д

Финансијско тржиште је једна од најзначајнијих области сваке националне 
привреде и као таква предмет посебне пажње и интересовања, првенствено зато 
што за основ свог пословања има новац. Новац, као једна од највреднијих теков- 
ина савремене цивилизацвје, представља основно мерило вредности сваке 
привреде, друштва, односно државе, те су с тога, разумљиво, послови са новцем 
изузетно значајни и свака држава им придаје посебну важност. Наравно, првен- 
ствено од врсте и степена развијености укупних друиггвено - економских односа 
завистан је и облик организовања, развијености и успешности финансијског 
тржишта, а у овом раду ће се пажња посветити тржишту новца, као једном од 
најважнијих и најзначајнијих обика финансијског тржишта. При томе, тежиште 
је на тржишном облику привређивања, односно на организацији и функцион- 
исању тржишта новца у земљама тржишне привреде, са посебним освртом на 
улогу и пословање Тржишта новца у нашој земљи.

1. О С Н О В Н И  П О Ј М О В И  О Ф И Н А Н С И Ј С К О М  Т Р Ж И Ш Т У

1.1. Дефиниција
Под финансијским тржиштем у ширем смислу подразумева се сваки сусрет 

било која два субјекта који за циљ има преношење новчаних средсгава од једног



ка другоме, односно трговање ијш позајмљивање новчаних средстава, ма где се и 
на ма који начин оно обављало. Међутим, у теорији и пракси, под финансијским 
тржиштем се подразумева ужи смисао овог појма.

Финансијско тржингге у ужем смислу је организовано место и простор на 
коме се у одређено време, по познатим правилима и међу већ раније утврђеним 
учесницима траже и нуде новчана средства, а на коме се, у зависности од односа 
понуде и тражње, организовано формира - утврђује цена средсгава (камата) 
којима се тргује на тржишту. Предмет купопродаје - трговања на финансијском 
тржишту су новчана средства која су домаћа или инострана, хартије од вред- 
ности, разна потраживања, новчани и платни налози и слично.

1.2. Подела на врсте
Посгоји више подела финансијских тржишта на врсте, али према предмету 

свог пословања финансијска тржишта се углавном деле на:
а) Новчано тржиште, на коме се траже и нуде краткорочна средства, а 

облици су: тржиште жиралног новца и краткорочних хартија од вредности, кред- 
итно тржиште, есконтно тржиште и ломбардно тржиште;

б) Тржиште капитала, на коме се новчана средства траже и нуде дугорочно, 
укључив и дугорочне хартије од вредности;

ц) Девизно или интернационално тржиште, на коме се купују и продају 
страна средства плаћања и

д) Тржиште хартија од вредности, као посебан облик финансијског 
тржишта, са врло честим обликом тржишта финансијским дериватима.

1.3. Улога и значај
Основна улога финансијског тржишта је у стварању и пружању могућности 

алокације новчаних средстава од оних привредних субјеката који располажу 
вишком тих средстава ка оним субјектима којима та средства недостају за финан- 
сирање текућих и развојних потреба, програма из области производње, 
потрошње, промета услуга или било ког другог облика привређивања или 
потрошње.

Финансијско тржшпте је један од главних сегаената, ако не и најглавнији, 
развијене тржишне привреде, под којом се подразумева она национална 
привреда која је на врло високом степену привредне развијености и у којој сло- 
бодна понуда и тражња на тржиштима решава питања развоја, привредне струк- 
туре и финансирања. Утицај државе у таквој привреди је врло јак, али се своди 
само на оне интервенције које треба да омогуће да односи понуде и тражње на 
слободном тржииггу решавају питања цена роба и услуга, цена фактора произ- 
водње, питања нггедње и њене алокације, питања обезбеђивања ликвидности, 
солвентности и профитабилности, као и економске сарадње са иностранством.

Тржиште новца је најважнији и најутицајнији облик финансијског тржишта, 
који у свакој тржишној привреди има посебно важан значај, место и улогу.



Тржиште новца је практично популаран назив за међубанкарско тржиште 
жиралног новца и краткорочних хартија од вредности, чији је основни задатак да 
обезбеђује и одржава оптималну ликвидност новчаног и кредитног система 
земље, уравнотежује понуду и тражњу новчаних средстава, утврђује цену 
(камату) новца и краткорочних хартија од вредносги и помаже да се остварују 
допунски приходи банака и других учесника на тржшнту пласманом вишка сло- 
бодних средстава.

Учесници на тржишту новца су, за разлику од осталих новчаних тржишта, 
искључиво банке, један мањи број специјализованих и од централне банке за то 
посебно овлашћених посредничких финансијских институција, као и сама цен- 
трална банка.

Тржиште новца је, по правилу, институционализовани део новчаног 
тржишта, док су остали облици финансијског тржиша претежно неинституцио- 
нализовани.

2. ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ФОРМЕ ТРЖИШТА НОВЦА  
У ЗЕМЉАМА ТРЖИШНЕ ПРИВРЕДЕ

У теорији и пракси земаља тржишне привреде позната су три основна 
облика организовања тржишта новца, и то:

а) инсгитуционализовано тржиште новца, као посебна специјализована 
посредничка финансијска институција;

б) неинституционализовано тржиште новца; и
ц) тржшпте новца организовано као мешавина оба предходна облика.
Институционализовано тржиште новца, најчешће названо и централ- 

истичко, је посебна посредничка финансијска организација, која у име и за рачун 
својих чланова и по њиховим налозима обавља све трансакције на тржишту 
новца.

Предност овог облика је у томе пгго су понуда и тражња концентрисане на 
једном месту и у исто време, па је с тога утврђивање цене новца - камате ефикас- 
није него код осталих облика.

Мане су да због постојања посредника за сваку тржишну операцију треба 
више времена, што смањује број трансакција, отежава конкуренцију међу 
учесницима и ефикасност реализације тржишних операција по најбољим ценама.

Овај облик организације је погодан и карактеристичан за земље које тек 
прелазе на тржишну привреду и које постепено развијају и уводе у праксу 
инструменте новчаног тржишта.

Неинституционализовано тржиште новца или популарније названо сло- 
бодно тржиште новца је резултат жеља свих учесника да одсгране све нега- 
тивносги предходног облика, али се при томе губе и позитивне предности 
институционализованог тржишта. Дакле, слободно тржиште карактерише брз-



ина и бројност трансакција, уз велику ефикасност, али се губи концентрација 
укупне понуде и тражње на једном месту, а посебно јединственост каматне стопе.

Због тога, почев од 70-тих година све тржишно развијене земље, а то су по 
правилу и индустријски најразвијене земље света, организовале су своје 
тржиште новца на мешовитој основи, које се показало најефикаснијим. При 
томе, тржишта новца у овим земљама су по правилу неинституционализована, 
али строго централизована од стране централне банке, која је главни и 
најважнији учесник на њима. Централна банка интервенцијама на тржишту 
новца регулише понуду и тражњу новчаних средстава и хартија од вредности, као 
и укупне трансакције на тржишту новца, а посебно је значајно да на тржишту 
новца конкретним операцијама централна банка води и своју политику каматних 
стопа.

Тржиште новца је скуп прецизно регулисаних пословних односа између цен- 
тралне банке и пословних банака, односно других специјализованих и за то од 
стране централне банке посебно овлашћених посредничких финансијских орга- 
низација, који поред односа са централном банком, ступају и у међусобне 
пословне односе у трговању новцем и краткорочним хартијама од вредности.

Осим ових учесника сва остала правна и физичка лица немају право директ- 
ног учешћа на тржишту новца, али то чине индиректно и то:

- држава и парадржавне огранизације посредством централне банке; и
- сва друга правна и физичка лица преко своје банке или посебно овлашћене 

финансијске организације - овлашћеног учесника на тржишту новца.

З.ПРЕДМЕТ РАДА НА ТРЖИШТИМА НОВЦА

Предмет рада на тржиштима новца је трговање новцем, односно куповина и 
продаја краткорочних новчаних средстава и хартија од вредности.

При томе, под новцем се подразумевају само вишкови жиралног новца које 
учесници имају на својим рачунима утврђени тачно на одређени дан и сат.

То је само онај жирални новац емитован од стране централне банке у оквиру 
монетарних агрегата и оптималне новчане масе, док вишкови новца који се 
налазе на жиро - рачунима оних субјеката који не могу бити учесници на 
тржишту новца не могу бити предмет непосредне трговине.

Предмет трговине на примарном тржишту новца нису ни све краткорочне 
хартије од вредности, већ само оне које емитује централна банка или оне које 
централна банка прогласи хартијама подобним за трговање на тржишту новца. 
Овде се крије и основна разлика у односу на секундарну трговину хартијама на 
тржишту новца, где су предмет трговине сви облици и врсте краткорочних 
хартија од вредности.



4. ПОДЕЛА П0СЈ10ВА НА ТРЖИШТИМА НОВЦА

Уобичајена је и подела послова на тржиштима новца на трговање:
а) дневним новцем (CALL MONEY)
б) терминским новцем (TIME DEPOSITS) па се сагласно томе разликују и 

послови на тржишту дневног новца од послова на терминском тржишту новца.
Под дневннм новцем подразумева се свака купопродаја вишка ликвидних 

средстава која учесник понуди другом/ другим учесницима:
- на рок од једног дана или на 24 сата од дана када је купац тај новац добио на 

рачун;или
- са отказним роком од једног дана или од 24 сата или са валутом сутра.
На тржишту дневног новца, осим оних једнодневних аранжмана тргује се и 

другим новцем на рок који је краћи од 30 дана.
Под терминским новцем подразумева се свака купопродаја новца на рок од:
- једног до три месеца (то је пракса тржишта новца Немачке и Јапана);
- једног до дванаест месеци (што је пракса свих осталих земаља тржишне 

привреде).
По правилу, термински новац је већег квалитета за примаоца од дневног 

новца, који искључиво има функцију одржавања ликвидности. Термински новац 
је стабилан извор банкарских средстава и као такав, због унапред познатог рока 
доспећа, погодан за припремање и планирање рока враћања.

5. ТЕХНОЛОГИЈА РАДА НА ТРЖИШТИМА НОВЦА У 
ЗЕМЉАМА ТРЖИШНЕ ПРИВРЕДЕ

Технологија рада на развијеним тржиштима новца обухвата три врсте опер- 
ација, односно поступака, и то:

а) организацију рада код сваког појединог учесника на тржишту новца;
б) банкарске операције на дневном тржишту, као и на терминском тржишту 

новца; и
ц) банкарске операције на примарном и секундарном тржишту хартија од 

вредности
а) Основни предуслов за операције на тржишту новца је одговарајућа орга- 

низација рада код сваког појединог учесника. То подразумева да код учесника 
посгоји посебан организациони део који се бави искључиво новчаним трансакци- 
јама на тржишту новца, који мора бити кадровски и техничко - технолошки 
савршено опремљен и оспособљен за праћење прилива средстава и диспонирање 
тим приливом. При томе, руководећи се пословном политиком, банкарским 
принципима, законитостима тржишта новца и праћењем обавеза које банка, 
односно учесник има, у овом организационом делу се доноси одлука о продаји, 
односно куповини жиралног новца и хартија од вредности.



У пракси, овај организациони део има врхунске банкарске стручњаке, 
најбоља техничко-телекомуникациона средсгва и савршену информатику, што 
све заједно практично значи да је овај организациони део срце банке, односно 
другог учесника.

За успешно функционисање овог дела, односно банке у целини, неопходно је 
придржавати се четири основна правила:

1) дневна, односно минутна ажурност свих банкарских операција;
2) савршена информатика о сваком приливу и одливу средстава, односно 

обавезама банке;
3) изванредно диспонирање средствима у координацији са осталим службама 

у банци;
4) доношење брзих, а притом најрационалнијих и најоптималнијих одлука о 

пласману вишка, односно прибављању недостајућих новчаних средстава.
б)Банкарске операције на дневном или терминском тржишту новца пред- 

стављају скуп радњи представника учесника на тржишту новца - дилера или бро- 
кера, који у суштини предсгављају преговоре о купопродаји новчаних средстава. 
То је скуп телефонских и телепринтерских, односно факсованих контаката 
између овлашћених трговаца новцем, који се, у случају закључења посла, 
накнадно писмено потврђују између учесника на тржишту новца.

Банкарске операције, након закључења посла, обухватају пословне новчане 
трансакције преноса новчаних средстава која су била предмет купопродаје.

ц) Трансакције или операције са хартијама на тржишту новца обухватају:
1) пословне операције везане за прву или емисиону продају хартија од вред- 

ности које се, одмах по емисији, први пут продају на такозваном примарном или 
емисионом тржишту хартија од вредноститржишта новца.

2) пословне операције везане за другу или сваку даљу купопродају хартија на 
такозваном секундарном тржишту хартија од вредности тржишта новца.

Простор не дозвољава детаљније описивање ових операција, али супггина је 
да је то скуп пословних операција које укључују емитовање, пријављивање 
понуде или тражње хартија, стављање тих хартија на такозвану нулту курсну 
листу, усаглашавање услова из понуде и тражње, закључење послова и пренос 
средстава по основу обављене трансакције.

6. ГЕНЕРАЛНЕ НАЗНАКЕ ЗНАЧАЈА ТРЖИШТА НОВЦА У 
ЗЕМЉАМА РАЗВИЈЕНЕ ТРЖИШНЕ ПРИВРЕДЕ

Тржиште новца у свакој тржишној привреди има изузетан значај, место и 
улогу. Оноје:

- Основни индикатор цене новца, кредита и капитала у свакој тржишној 
привреди;



- Регулатор и корективни фактор формирања укупне понуде и тражње капи- 
тала, новца, хартија од вредности, кредита и других фактора у тржишној 
привреди;

- Основна полуга монетарних власти-централне банке у циљу регулисања 
оптималне новчане масе, кредитног волумена пословних банака, ликвидности 
банака, а тиме посредно и свих привредних субјеката, успешног спровођења 
политикејавногдуга, односно кредитирања државе и парадржавних институција, 
те на крају инструмент који омогућава централној банци да као интервент на 
девизном тржишту спроводи девизну политику и осгварује њене циљеве.

7. КРАТАК ИСТОРИЈАТ НАСТАНКА И РАЗВОЈА ТРЖИШТА 
НОВЦА У НАШОЈ ЗЕМЉИ

До II светског рата берзанско пословање је на југословенским просторима 
имало богату и успешну традицију, а правни основ је био Закон о јавним берзама, 
донет још 1886. године. На основу тог закона прва и најзначајнија берза је била 
Београдска берза, основана 21. новембра 1894. године, која је претежно била 
финансијска берза.

По окончању II светског рата, чијим је почетком - априла 1941. године 
престала да ради некадашња Београдска берза, која је формално укинута 
одлуком Владе Србије из 1953. године, у Југославији све до почетка 60-тих година 
није посгојало финансијско тржиште. Тачније речено, уопште није било 
трговања новцем, а у једном периоду је чак прописима било забрањено 
пословање са хартијама од вредности, док је кредитирање, односно расподела 
средстава плански вршена у одређене гране привреде, односно за одређене про- 
јекте.

Каквим - таквим развојем банкарства настала је и потреба за формирањем 
неке врсте тржишта новца, које је настало на самом почетку 60-тих година при 
Удружењу банкарских организација, Београд. У почетку је то била једна од 
функција удружења, првенствено ради помоћи банкама у одржавању дневне 
ликвидности, а нешто касније и у рудиментарним облицима пословања са харти- 
јама од вредности. Треба рећи да је предмет тог пословања била првенствено 
меница и то као инструмент обезбеђења плаћања. Неколико законских текстова 
који су регулисали банкарско пословање садржали су одредбе по којима је дата 
могућност банкама да у оквиру Удружења, али нб и као самостално правно лице, 
оснују тржиште новца, тако да је оно и пословало у оквиру Удружења.

Тек у склопу укупне реформе нашег привредног, финансијског и банкарског 
система, спроведене крајем 1988. и током 1989. и 1990. године. створени су норма- 
тивни предуслови за оснивање и пословање институција финансијског тржишта 
у Југославији. То је учињено доношењем Закона о тржишту новца и тржишту 
капитала ("Службени лист СФРЈ", бр. 64/89), који је усвојен 19. октобра 1989.



године, да би већ 8. невембра те године било основано Тржиште новца и крат- 
корочних хартија од вредности, Београд.

На основу истог закона, у бившој СФРЈ, основано је средином 1990. године и 
Тржиште новца у Загребу, које је пословало до распада СФРЈ по том пропису.

У СР Југославији све до средине 1993. Тржиште новца, Београд је било 
једина инсгитуција која је пословала на основу поменутог закона као тржиште 
новца, а након добијања одговарајуће сагласности Народне банке Југославије 
(јула 1993. године) и Монтенегро берза, Подгорица, послује као тржиште новца. 
Ова берза, међутим, послује и као тржиште капитала, што је случај и са 
данашњом Београдском берзом, првобитно основаном 27. децембра 1989. као 
Југословенско тржиште капитала.

8. ОСНОВНА ОПРЕДЕЉЕЉА НАШЕГ ЗАКОНОДАВСТВА  
У КОНЦИПИРАЊУ УЛОГЕ ТРЖИШТА НОВЦА У 

ЈУГОСЛАВИЈИ

Поменути Закон о тржишту новца и тржишту капитала био је веома 
значајан сегмент тадашње реформе банкарског и финансијског система. јер је, 
после скоро педесет година, вратио у наш финансијски систем институције фин- 
ансијске берзе, односно тржишта новца и тржишта капнтала, како их је законо- 
давац назвао.

Наш законодавац се определио за институционализовано тржише новца, на 
коме су учесници банке и друге финансијске организације, као и Народна банка 
Југославије. Оваква организација је, како је то већ у тачци 2. овог рада речено, 
карактеристична управо за земље које тек уводе тржишне елементе пословања у 
свој привредни систем, а предност оваквог облика организовања тржишта новца 
је што се укупна понуда и тражња сучел>авају на једном месту, на коме се 
формира и камата као цена новца којим се тргује, као и што се подаци о свим 
релевентним околностима трговања обједињавају на једном месту.

Према одредбама сада већ бившег Закона о тржишту новца и тржишту кап- 
италаЧ Тржшдте новца је посебна финансијска организација која посредује у 
повезивању понуде и тражње жиралног новца и краткорочних хартија од вред- 
ности. Оснивачи и учесницн на њему могу бити само банке и друге финансијске 
организације, а централна банка - Народна банка Југославије даје сагласност за 
оснивање тржишта новца, надзире и контролише рад тржишта новца, али је и 
интервент на њему. При томе, централна банка треба да регулише понуду и 
тражњу и да одлучујуће утиче на каматну стопу. 1

1. Наиме, 7. јануара 1995. године ступио је на снагу нови Закон о берзама, берзанском посло-
ванју и берзанском посредницима ("Сл. лист СРЈ”, бр. 90/94). којим је престао да важи
Закон о тржишту новца и тржишту капитала.



У овом моменту оснивачи Тржишта новца су 90 банака (од 105 колико уку- 
пно у СР Југославији има дозволу НБЈ за рад) и 4 финансијске организације (од 
10 са дозволом НБЈ). Дакле, Тржиште новца је претежно међубанкарско 
тржиште ликвидног новца, на коме је, почев од средине прошле године и Нар- 
одна банка Југославије врло значајно интервенисала на страни купопродаје крат- 
корочних хартија од вредности.

Тржиште новца је и посредничка организација која повезује преко 550 бон- 
итетно проверених правних лица у понуди, односно тражњи краткорочних 
хартија од вредности. које лагано и у нашем финансијском систему постају све 
значајнији инструмент.

Тржиште новца је институција фнансијског тржишта на којој банке, друге 
финансијске организације и остали учесници исказују сопствене потребе за 
новчаним средствима и обезбеђују потребну ликвидност, односно преко које 
пласирају вишкове слободних средстава. Све то чини се на начин који одликује 
светска тржишта, јер се углавном примењују светски стандарди трговања новцем 
и краткорочним хартијама од вредности. Сигурност пласмана је максимално 
могућа, а трговање се обавља уз консултативне услуге и стручну помоћ брокера 
Тржишта новца, који врше такозвано сучељавање понуде и тражње 
(усклађивање понуђених, односно тражених услова) и помажу у закључењу 
посла. То се чини низом операција које претстављају скуп телефонских, теле- 
принтерских и факсованих контаката потенцијалних купаца и продаваца 
новчаних средстава, који кроз пријаву понуде/тражње новчаних средстава, 
саопштавају износ, рок и цену понуђених/тражених средстава и у случају дого- 
вора, закључују посао. По окончаним пословима, на крају радног дана, Тржиште 
новца јавно саопштава укупан обим регистроване понуде и тражње за новчаним 
средсгвима, обим закључених послова и пондерисану дневну каматну стопу по 
закљученим пословима тог дана.

Посебан задатак Тржишта новца је процена бонитета тражиоца новчаних 
средстава, односно емитента хартија од вредности, јер се од стране брокера 
Тржишта може препоручити као потенцијални партнер само онај који је спосо- 
бан да средства врати, односно обавезе изврши, под уговореним условима.

Тржиште је као своју стратегију развоја одабрало технологију берзанског 
електронског трговања и у ту сврху изградило сопсгвени информациони и дил- 
инг сисгем БЕЈГГ. Овај сисгем, у који је укључено 50 банака и 20-так других 
корисника, омогућава да учесник посредсгвом т рминала или екрана РС-а сва- 
ког момента може да укључи своју понуду/тражњу (новца или хартија) у укупну 
понуду/тражњу евидентирану на Тржишту, да сазна све релевантне податке за 
закључење посла, да закључи посао, а затим и да по тако закљученом послу 
изврши електронским путем пренос новца. Ово је технологија коју примењује 
све већи број финансијских тржишта у свету и која нас сврстава у ред најмодерн- 
ијих тржишта.



Пословање са Тржидггем је у суштини врло једносгавно и довољно је да се 
заинтересовани јаве брокерима Тржишта, који ће им дати све потребне ближе 
инструкције. Међутим, то пословање је једноставно и могуће само за бонитетне 
куће, само за оне за које је реч дата при закључењу посла на Тржишту највећа 
могућа обавеза која се безусловно мора извршити, јер у супротном правила су 
неумољива - друга грешка нија могућа, финансијско тржиште је за неуредног 
клијента заувек затворено. Да је тако потврђује и вишегодишња пракса 
Тржишта новца, на којој скоро да није било ниједног случаја неизмирења 
преузетих обавеза.

9. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ТРЖИШТА НОВЦА 
ОД ОСНИВАЊА ДО ДАНАС

Хронолошки посматрано, почетак рада Тржишта новца, иако у условима 
тек заживелих тржишних односа у нашој привреди, показује да је банкарски и 
финансијски сектор са великим поверењем и спремношћу прихватио ову инсти- 
туцију. Тако је у периоду 14.11.-31.12.1989. године, остварен промет новца од 319,0 
милиона ДЕМ уз 86 трансакција.

Током 1990. године Тржиште је развило своју улогу регулатора новчаних 
токова, што се одразило и на промет, који је у периоду 1.1.-31.12.1990. године 
износио 3.904,0 милиона ДЕМ. Промет новца реализован је у оквиру 890 тран- 
сакција.

Наредна, 1991. година може се оценити успешном, односно годином у којој 
се Тржиште афирмисало и постало неопходно банкама у свакодневним напор- 
има да обезбеде текућу ликвидност, односно да кроз камату оплоде вшдак сло- 
бодних новчаних средстава. Током 1991. године стално је растао промет преко 
Тржишта, тако да је у укупном међубанкарскм промету учешће Тржипгга 
износило чак 79,54%. У том периоду остварен је промет новца у укупном износу 
од 1542,5 милиона ДЕМ, уз 2.366 трансакција, а промет краткорочних хартија од 
вредности 5,5 милиона ДЕМ уз само 11 трансакција. Трговало се благајничким и 
комерцијалним записима, као и обвезницама Републике Србије.

Током поменуте године, на Тржишту новца се, иако у скромном обиму, 
трговало и клириншким потраживањима. Остварен је промет од 45 милиона 
клириншких долара.

За 1992. годину је карактеристично да иако је промет на Тржишту новца у 
динарима стално растао, због инфлације, долази до његовог реалног пада. 
Промет новца је остварен у износу од 548,5 милиона ДЕМ, али је број тран- 
сакција у односу на претходну годину скоро дупло увећан ( 5.407 ), а проширен је 
и круг учесника у раду Тржита новца на преко 150.

Промет краткорочних хартија реализован је у износу од 107,1 милиона ДЕМ 
уз 756 трансакција. У укупној структури промета, послови купопродаје блага- 
јничких записа чинили су 81,2%, комерцијалних записа 2.5%, обвезница Репуб-



лике Србије 1,6%, а обвезница федерације 14,7%. Укупна тражња задовољена је 
са 87%.

Током 1993. године, дошло је до даље афирмације Тржишта новца, упркос 
периоду дубоке кризе и пада привредних активности. Делатност Тржишта није 
се сводила само на посредовање у повезивању понуде и тражње новца, већ су се 
функције Тржиигга новца диверсификовале на плану промета краткорочних 
хартија од вредности.

Карактеристично за 1993. годину је да је у данима високе ликвидности 
банака дневни промет реализован посредством Тржишта новца у односу на 
просечно дневно стање средстава на жиро-рачунима банака био скроман и изно- 
сио око 5%, док је у данима ниске ликвидности учешће промета на Тржинггу у 
односу на стање жиро-рачуна банака било веомазначајно и износилоје око 15%. 
У истом периоду курс немачке марке повећан је за преко 120.000 пута и то само у 
једном месецу. По правилу у првим недаљама месеца емитована је сума новца 
која је била већа од целокупног претходног месеца. Стога је и каматна стопа 
формирана на Тржишту, без обзира на то колико нам се чинила висока у апсо- 
лутном исказу, заправо остваривала скроман раст и била реално негативна, јер је 
значајно заостајала за стопом раста цена на мало.

У структури укупног промета у 1993. години учешће новца је износило 1923 
милиона ДЕМ уз 5.977 трансакција, а хартија од вредносги 92,3 милиона ДЕМ уз 
8.567 трансакција.

Почетком пете године рада Тржишта новца (1994. година) настављена су 
негативна кретања у домаћој привреди, што се одразило и на реалан пад промета 
на Тржишту новца, формирање каматне стопе испод раста цена на мало и др. 
Међутим, доношењем Програма монетарне реконструкције и економског опо- 
равка Југославије, 24.01.1994. године, коначно су обезбеђени стабилни услови 
привређивања и створен је амбијент за развој институција финансијског 
тржишта. Да је ова оцена тачна, сведоче и резултати пословања Тржишта за 
време спровођења Програма.

У периоду од 04.02.1994. године (када је забележен први промет нових динара 
посредством Тржишта новца) до 31.12.1994. године укупан промет нових динара 
посредством Тржишта новца износио је 854,7 милиона динара, уз 3.521 тран- 
сакцију. Поред тога, током протекле године остварен је и промет старих динара, 
који је, прерачунато у нове динаре, износио 153 милиона динара уз 294 тран- 
сакције.

Интересантно је да је у 1994. години први пут за пет година постојања и рада 
Тржиигга новца промет краткорочних хартија од вредности по свом износу 
надмашио промет новца. Током протекле године остварен је промет крат- 
корочних хартија од вредносги у висини од 4773 милиона нових динара (као и 
10,7 милиона нових динара колико је износио прерачунат промет старих динара), 
уз 2.039 трансакције (као и 138 трансакција старих динара), при чему је пон- 
дерисана каматна стопа на годишњем нивоу износила 10,27%. Промет новца



износио је 377.4 милиона нових динара (као и 4,8 милиона нових динара, колико 
је износио прерачунат промет старих динара), уз 1.482 трансакције (као и 156 
трансакција старих динара), док је пондерисана каматна стопа износила 10,96% 
на годишњем нивоу.

Током 1994. године просечно се на жиро - рачунима банака дневно налазило 
92,6 милиона нових динара. док је просечно дневно минусно стање рачуна банака 
износило 7,9 милиона нових динара.

Просечан дневни укупни промет на Тржишту новца износио је 2,8 милиона 
нових динара уз просечно 15 трансакција дневно.

У циљу детељнијег сагледавања успешности пословања Тржишта новца у 
1994. години, односно висине оствареног промета (854,7 милиона нових динара) 
треба рећи да је укупна новчана маса на самом крају протекле године износила 
око 2,5 милијарде нових динара, а да је укупна примарна емисија централне банке 
у току читаве 1994. године износила око 1,4 милијарде нових динара^.

Тржиште новца је и током протекле године показало да је постало важан 
сегмент нашег банкарског система, првенствено као међубанкарско тржиште 
ликвидног новца, на коме интервеннше Народна банка Југославије, али све 
значајнијом постаје и улога Тржишта новца као посредника у купопродаји крат- 
корочних хартија од вредности између свих привредних субјеката.

10. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ТРЖИШТА НОВЦА

Поред својих редовних активности, Тржиште новца од свог оснивања 
значајну пажњу поклања стручном усавршавању кадрова за рад на новчаном 
тржишту. За потребе обуке, Тржиште новца поседује модерну. кумпјутерски 
опремљену салу у Центру " Сава ".

До сада је организовано преко 200 специјалистичких курсева о трговини 
краткрочним хартијама од вредности код нас, уз осврт на монетарну политику, 
законске и подзаконске прописе. Њима је обухваћено преко 2000 полазника, 
углавном руководећих радника из сектора средстава и хартија од вредности у 
банкама и привреди. Курсеви су, према захтевима заинтересованих, били органи- 
зовани на Тржишту или у банкама. Слободно можемо рећи да је овај вид обуке 
допринео оживљавању тржишта краткорочних хартија од вредности код нас.

Посебне курсеве Тржиште новца организује за брокере и дилере за рад на 
БЕЈГГ-у. Овде доминира практичан аспект трговања хартијама од вредности и 
новцем, преко апликација које омогућава БЕЈ1Т, а спремне су и опције за 
трговину девизама и финансијским дериватима. Овом обуком обухваћено је око 
200 учесника. 2

2. Ове податке саопштио је вицегувернер НБЈ мр Р. Бановић на састанку банкара у Бео- 
граду одржаном средином јануара 1995. године.



У сарадњи са Клубом банкара, Тржиште новца је организовало врло 
запажен курс под називом " Анализа инвестиција у хартије од вредности Теме 
курса су биле усмерене на свеобухватну анализу инвестиција у хартије од вред- 
ности у условима развијеног тржиигга. Излагања су праћена програмском 
подршком о котирању акција на Њујоршкој берзи и економској снази њихових 
емитената. Поред тога, овај курс је садржао и предавања о организацији и раду 
Тржишта новца, хартијама од вредности код нас и ниховој трговини посред- 
ством Тржишта. У току су припреме на иновацији овог курса, јер је исцрпљен 
први круг заинтересованих. До сада је овај курс похађало 150 полазника, првен- 
ствено из банака.

Тржиште је успоставило сгалну сарадњу са факултетима (Економским, Еле- 
ктротехничким, Академијом " Јанићије и Даница Карић" ) са циљем упознавања 
студената и посдипломаца о значају функционисања новчаног тржишта и радом 
Тржишта новца. Такође, на Тржишту се обавља и практична обука за групе 
ученика економских школа уз предавања о улози и задацима Тржишта новца, са 
презентацијом трговања.

Поред наведених облика обуке, Тржиште новца стално прати значајна 
дешавања у области науке и праксе из домена финансијског тржишта.Тако је и 
1994. године, Тржиште било суорганизатор, поред Савеза економиста Србије, 
Београдске берзе, Монтенегроберзе, Подгорица и Београдског есконтног цен- 
тра, П традиционалног Милочерског саветовања под називим "Финансијско 
тржиште у периоду транзиције", које је окупило око 450 учесника, банкарских и 
финансијслих стручњака. Такође, били смо активни учесници на редовном 
годишњем скупу YU-EDI асоцијације, Међународној летњој школи банкарства 
Европског центра за мир и развој, годишњој Скупштини Фореџ-а - Удружења 
девизних дилера Југославије, YU-MAN-y 94, годишњем саветовању менаџера, и 
многим другим значајним скуповима банкара, економиста, правника, привред- 
ника.

Своју едукативну функцију Тржшпте новца спроводи и преко издавања 
специјализованогчасописа "Берза", који прати актуелна дешавања на домаћем и 
страним финансијским тржиштима. Тржиште новца је издавач и посебних 
издања: "Берзанкси појмовник”, "Финансијко тржиште Југославије", "Српске 
акције и обвезнице двадесетих", а под нашим покровитељством објављено је и 
занимљиво стриповано издање " Путовање кроз берзу". Недавно је из штампе 
изашао "Енглеско-српски берзански лексикон", чији су саиздавачи Тржиште 
новца, Београдска берза, Правни факултет у Београду и " Руднап " д.д. Београд.

Тржиште новца је иницијатор и покровитељ оснивања и рада " Клуба бан- 
кара " струковног удружења банкарских радника, Београд, основаног 24.12.1991. 
године. Првенствени циљ овог удружења је унапређење развоја теорије и праксе 
берзанског трговања и заштита струковних интереса.

Стручњаци Тржишта новца су били активно укључени у израду Предлога 
закона о берзама, берзанском пословању и берзанским посредницима, као и



Предлога закона о хартијама од вредности. Они су на овим пројектима радили по 
позиву Савезног министарства за финансије, предлагача ових закона, заједно са 
стучњацима Савезне комисије за хартије од вредности, Београдске берзе и 
Правног факултета у Београду.

Сагласно успостављању савремених институционалних оквира за берзанско 
пословање, Тржиште новца ће настојати да афирмише своју основну улогу регу- 
латора краткорочних новчаних токова, уз проширење трговине на финансијске 
деривате, девизе, девизна потраживања и друге тржишне материјале, у складу са 
новим законом.

Тренутно је у току рад на усаглашавању аката, организације и пословања 
Тржишта новца са новим Законом, које се мора обавити у законском року, т.ј. до
7. јула ове године.



Доц. dp Бранко Ж. Љушчћ,
Пољопривредни факултет у Београду-Земун

ОДГОВОРНОСТ РАЧУНОВОЂА

Правозаступници-адвокати и рачуновође често раде као запослени у или у 
својству екстерних плаћених независних консултаната корпорација - фирми. 
Уколико нису запослени у фирми могу се класификовати као независни 
екстерни уговарачи, особе и/или фирме под уговором са предметном фирмом 
која их је унајмила. У том тренутку постају интегрални део руководећег менаџ- 
мент тима сваке корпорације-деоничарског друштва. Тиме симултано постају 
одговорни за финансијско пословање у ширем смислу, као и за комплексне опер- 
ације са хартијама од вредности. Пракса развијених правних система попут САД 
и земаља Европске уније - ЕУ је веома разуђена у домену регулативе заштите 
клијената од непрофесионализма. То се постиже кроз стриктна правила профе- 
сионалне етике која регулишу понашање ове две најзначајније групе интерних и/ 
или екстерних професионалаца у корпорацији. Етичка правила су прави фини 
регулатор перформанси-резултата рада и понашања ове две изузетно одговорне 
групе људи за добробит и континуитет рада корпорације. У свету законска регу- 
латива стоји као потпора која додатно сгриктно, и изузетно рестриктивно, рег- 
улише одговорност рачуновођа. Код нас јесу донети Југословенски 
рачуноводствени стандарди и Кодекс професионалне етике рачуновођа. Још 
није донет Кодекс професионалне етике ревизора, јер се прва генерација регис- 
трованих јавних-комерцијалних ревизора и ревизора јавних расхода очекује да 
заврши успешно школовање и стекне цертификате о раду. Ради једноставности 
излагања користићемо шири термин рачуновођа, мислећи и на овлашћене јавне 
рачуновође и на овлашћене ревизоре, као што се то чини у САД. Подра- 
зумеваћемо да је то високо стручна особа, минимум са универзитетском дипло-



мом, која је прошла адекватне програме обуке и положила све испите према 
плану и програму Савеза рачуновођа и ревизора Србије. Потребно је наставити 
активности на усаглашавању наведених програма, иновирању и њиховом дефин- 
итивном прихватању минималних стандарда светске праксе прописаних у ИВ 
Директиви Европске уније, тумачењима Међународне асоцијације рачуновођа 
(енг. ИФАЦ), на основу међународних рачуноводствених и ревизорских стан- 
дарда. Без таквог приступа ревизија ће имати изузетно ниску употребну вредност 
а корист за кориснике ревизорских извештаја ће бити безначајна.

Регулатива пословања хартијама од вредности

Логично је да су правници и рачуновође најодговорнији за веродостојност и 
кредибилитет обелодањених финансијских информација садржаних у финан- 
сијским исказима фирме. Они су одговорни у грађанским и кривичним парни- 
цама у поступку припреме и извођења емисије хартије од вредности корпорације. 
Њихова одговорност је посебно наглашена у случајевима неистинитог прика- 
зивања појединих финансијских позиција. Претходно посебно важи за 
испуштање, односно за необјављивање свих оних битних финансијских инфор- 
мација, на основу којих се потенцијални финансијски инвеститор-купац хартија 
од вредности опредељује и доноси конкретну инвестициону одлуку. Такве одлуке 
поседује све консеквенце по садашњу и будућу вредност његове имовине. коју 
непоуздана финансијска информација може имати. Тиме се успоставља чврста и 
јасна обавеза правника и рачуновођа да приликом регистрације планиране 
емисије конкретне хартије од вредности припреме финансијске исказе (биланс 
стања, биланс успеха, новчани ток, напомене, промене на фондовима, итд.) да 
буду материјално исправни. Циљ је да буду ослобођенн великих грешака. Износи 
требају бити исправно исказани. Не смеју бити прецењени ни потцењени, што 
значи да су реални. Тиме се успоставља непосредна веза између стварних односа 
финансијске структруе и резултата-профита фирме са билансима, јер они пост- 
ају реална слика. Ово посебно наглашавамо, јер савремено рачуноводство и 
ревизија више не инсистирају на апсолутној тачности, у пет пара. Концепт матер- 
ијалности, указује да је то претежно тачан износ, са релативно занемаривом 
грешком. Тиме долазимо до кључног концепта ревизије-шта је ревизија, ко су 
ревизори, шта они раде и гарантују, односно не чине. Овакав приступ је изузетно 
значајан да би смањио и релативизирао конфликте у комуникацији и разлике у 
очекивањима између корисника финансијских информација-менаџери. 
деоничари, запослени, држава, итд. и оних који стварају и нуде финансијске 
информације-рачуновођа на другом полу.

Модерна правна теорија и пракса у свету, финансијски менаџмент хартијама 
од вредности слажу се и наглашавају велики значај следећих кључних чињеница. 
Основ за покретање спора односно парнице за надокнаду штете за професион-



алну одговорност захтевају следеће услове, да би се могла подићи оптужба про- 
тив финансијског директора и/или рачуновође:

1. Да је финансијски инвеститор посредством берзе купио хартију од вред- 
ности која проистиче из захтева за регистрацију поднетог надлежној комисији за 
хартије од вредности и берзе.

2. Да у себи садржи материјално значајно дефектне финансијске исказе.
3. Да их је потписао, и на тај начин о њиховој веродостојности сведочи зак- 

лети јавни регистровани рачуновођа или финансијски менаџер.
4. Те да је на крају као резултанту дејства претходно наведених фактора, 

тужитељ претрпео материјалну штету.
Оригинална правна тумачења Америчког закона о хартијама од вредности и 

берзама из 1933. у делу П не захтевају као услов да тужитељ мора доказати да су 
материјални износи неправилно исказани, те да су на тој основи финансијски 
искази материјално нетачни. Концепт је доста једноставан. Тужитељ не мора 
доказивати и доказати да је рачуновођа био непажљив. Сав терет одбране је на 
рачуновођи. У незавидној је позицији, јер мора да докаже да је до краја радио 
професионално исправно са дужном пажњом и опрезношћу. Да би претходни 
разлози били разумни, основ је да се тужба поднесе у року од годину дана после 
настанка грешке или пропуста који су откривени, или три године пошто су пред- 
метне хартије од вредности биле понуђене јавности на продају.

Додатни захтев савезне комисије за хартије од вредности према америчком 
иновираном закону из 1934. уноси за рачуновође елементе грађанске одговор- 
ности. Од тог тренутка у САД, а данас широм развијеног света, рачуновође пост- 
ају у потпуности одговорне уколико понуде јавности и пршреме лажне, нетачне 
финансијске исказе било у годишњим и/или периодичним финансијским иска- 
зима као и извештајима које подносе надлежној комисији за регистрацију 
емисија хартија од вредносги и берзанско пословање. Основ за овај тип одговор- 
ности је да је купац-финансијски инвеститор доказао да се поуздао и ослонио о 
предметну информацију, која га је због своје инхерентне нетачности завела. 
Такве информације морају бити садржане у предметним финансијским исказима 
фирме. На тужитељу је у овом случају сав терет да докаже да је и у ком обиму 
претрпео штету доносећи одлуку на бази неистинитих финансијских инфор- 
мација.

Линија одбране коју најчешће на суду следе рачуновође је да докажу да су 
деловали са дужном пажњом, професионално. За рачуновође је значајно да 
докажу да су у тренутку подношења одговарајућих финансијских исказа 
садржане информације биле материјално тачне, тако да према њиховом најбо- 
љем знању и увиду нису могле изазивати недоумице. Према америчком закону о 
хартијама од вредности и берзама из 1933. године предметни рачуновођа је одго- 
воран да надокнади материјалну штету до 100.000 долара или се може казнити са 
пет година затвора. Аналогно у нашим условима би то требале бити новчане 
казне на нивоу укупног годишњег примање рачуновође, а за рачуноводствене



фирме аналогно на нивоу годишњег прихода. Тиме би се унео нужан елемент 
озбиљности и адекватне казне за учињене пропусте услед непрофесионалне 
небриге. За кривична дела са предумишљајем требале би бити уведене пропор- 
ционално више казне које би биле у позитивној корелацији са претрпљеном 
штетом.

Законска одговорност рачуновођа за деликте

Да би се доказало да су рачуновође несавесне потребно је испунити следеће 
услове:

1. Да се успоставе спроводиви професионални стандарди рачуноводствене и 
ревизорске праксе, који се примењују на услуге рачуновођа и ревизора.

2. Да је професионални регистровани рачуновођа, члан СРРС, пропустио да 
примени у свом раду са дужном пажњом предвиђене сгандарде.

3. Да је као директан и апроксимативан резултат овог несавесног поступања, 
чињеница да је тужитељ-инвеститор претрпео такав облик штете, која може 
бити предмет новчане компензације.

Како се судови могу доказати да су рачуновође примењивале прописане 
југословенске и међународне рачуноводствене стандарде? Једноставно, 
сведочењем угледних чланова ове професије, који могу посведочити пред судом 
да је окривљени рачуновођа применио исте оне стандарде које сматрају адекват- 
ним у конкретној ситуацији. Шта су рачуноводствени стандарди и принципи? То 
су правила минимално прихваћене добре праксе, која у свом раду безусловно 
морају поштовати и примењивати све регистроване рачуновође. Судија и порота 
имају право и обавезу да одлуче и пресуде да ли је оптужени рачуновођа приме- 
њивао и у којој мери наведене професионалне стандарде.

Коме рачуновође требају бити одговорне? Пре свега деоничарима, као 
правним власницима корпорације. Да ли требају бити одговорни неким апстрак- 
тним трећим лицима или заинтересованим странама? Одговорност рачуновођа 
према трендовима професионалне регулативе у свету, све више се ограничава 
само и искључиво на примарне кориснике њихових информација које су 
садржане у финансијским исказима и осталим извеиггајима. То је познати прин- 
цип Ultramares.^ Овом пресудом њујоршког суда кредитори и остали повериоци, 
као и бројни други екстерни корисници финансијских информација нису се 
могли јавити и захтевати директну надокнаду штете, на основу неисправних фин- 
ансијских исказа које је комплетирао и поднео рачуновођа. Ипак, савремена 
правна доктрина и професионална регулатива у свету проширује концепт правне 
одговорносги рачуновођа за финансијске извештаје пре свега на обавезу 
рачуновођа као стубова стабилности друпггва да штите широко дефинисан 
апстрактни јавни интерес. Отуда и одговорност рачуновођа да очувају не само 1

1. Видети (Ultramares Corp.v. Touche) 174 N.E.144, (N.Y.Ct.App.l931).



интегритет своје струке. финансијских извештаја већ и финансијских тржишта- 
берзи. Код нас је у укупној садашњој регулативи, а нешто мање у предлозима и 
нацртима нове регулативе о хартијама од вредности, улога рачуноводства и 
ревизије релативно маргинализована. Због тога су реалне перспективе експан- 
зије пословања хартијама од вредности бар за сада стварно изузетно слабе. Пос- 
тојећи систем рачуноводства, регулатива, одсуство развијене и поуздане 
ревизије, све друго осим услова за развој берзанског пословања.

Можемо једноставно да одредимо да је емитент хартије од вредности у пот- 
пуности одговоран за садржину и све нетачности у документацији коју подноси 
надлежној комисији на регистрацију. Савезна комисија за хартије од вредности 
никако не може побећи од своје одговорности, за евентуалне пропусте, грешке 
садржане у овим документима, које није благовремено детектовала и поступила 
на бази таквих налаза као игго је презентирано у "Љутић и Милојевић (1992)". 
Претендовати да је све идеално, а далеко је од тога чак и у земљама са разуђеном 
регулативом и праксом, је више него претенциозно. Посебно због објективне 
чињенице да је код нас ситауција у само зачетку, те тиме још неповољнија.

Федерална регулатива пословања хартнјама од вредности

Примарни циљ савезног закона о хартијама од вредности треба бити 
заштита инвестиционе јавности. Претпоставка је да је то апстрактни модерни 
финансијски инвеститор. У идеалном случају он/она је потпуно информисан. 
Основ "пирамиде информација" је комплет финансијских исказа фирме које 
припрема и потписује директор и главни рачуновођа, једнако одговорни за 
форму и њихов садржај. Што је инвеститор боље информисан, то му је потребна 
мања запггита и обратно. У нашим условима је ниво информисаносги релативно 
низак. Због тога нам је потребан виши степен рестриктивне правне заштите, да 
би се спречиле најчешће злоупотребе потцењивања профита. Интереси дирек- 
тора као топ-менаџера, који могу али не морају бити директно материјално заин- 
тересовани, могу бити супродстављени професионалним и законским обавезама 
рачуновођа. Тиме се ствара потенцијално поље конфликта. Решење је управо у 
правцу да одговорност директора фирме и главног рачуновође треба, читај мора, 
бити једнака за истинитост и тачност финансијских исказа. Менаџери су инсај- 
дери, унутрашњи чланови фирме. Већ по прнвилегији свог положаја су у пред- 
ности у односу на екстерне деоничаре, тамо где их има, колико их има и како ако 
уопште функционише скупштина деоничара у нашим условима.

Шта су рачуновође? То би требали бити стручњаци који прикупљају и 
припремају финансијске податке, тако да су стварно у јединственој позицији да 
заведу кориснике финансијских информација и да их обману. То може бити 
случајно, због професионалне непажње, али што је још неповољније намерно. 
Кога све могу обманути рачуновође? Прво. Савезну комисију за хартије од вред- 
носги, емитенте, менаџере, инвеститоре, општу јавност. Решење је у кредиби-



литету и професионалном интегритету рачуноводствене струке, односно 
једноставно речено у увођењу и примени светских професионалних и етичких 
стандарда. Овакву оријентацију требају да подрже и на њој инсистира укупна 
привредна регулатива, јер без тога привредно законодавство и судство вреде рел- 
ативно мало, рекли бисмо скоро безначајно.

Шта недостаје у захтеву за емисију хартија од вредности?

У Нацрту Правилника о условима за давање одобрења за емитовање акција, 
дугорочних хартија од вредности и хартијама од вредности које гласе на страну 
валуту, о условима за издавање дозволе за рад берзи и берзанских посредника и о 
контроли њиховог пословања, као у "Савезнакомисија (1995:1331)" предвиђа се 
мишљење о бонитету овлашћеног ревизора. Тиме нам није јасно да ли се мисли 
на пословни и професионални бонитет, кредитну способност, углед самог реви- 
зора као професионалног даваоца услуга. Сасвим је друга ствар бонитет 
емитента хартије од вредносги. За то је задужена сама Комисија са својим 
стручним службама. Ревизор је само одговоран за ревизорски извештај. Њиме 
потврђује да ли су и у којој мери истинити и поштени финансијски исказн које су 
за скупштину деоничара и/или остале стварне и потенцијалне кориснике финан- 
сијских информација припремили тим менаџера фирме и главни рачуновођа. 
Ревизор обавља само и искључиво атестирање поднетих финансијских исказа. 
Примењујући ревизорске стандарде, националне и међународне, обавља ревиз- 
ију. Проверава и уверава себе формирајући ревизорско мишљење да ли су и у 
којој мери поднети финансијски искази истинито и поштено приказани. То 
свакако није сгопостотна гаранција да су апсолутно тачни. Рађе је то концепт 
„разумног уверавања" да су ослобођени од великих грешака процењивања фин- 
ансијске структуре фирме исказане у билансу стања и пословног резултата- 
профита презентираног у билансу успеха-рачуну добитка/губитка.

На крају се можете запитати због чега нам је потребна рачуноводствена и 
ревизорска струка и које су користи од њих? Одговор је више него једноставан. 
Без модерне природне регулативе која прихвата светске и стандарде Европске 
уније, развијеног рачуноводства и ревизије нема ни говора о укључивању наше 
привреде у светске токове, осим ако не сматрате незадрживо бекство капитала 
из Југославије нашим малим доприносом стабилности светских финансија.
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Рашомир Слијеичевић
саветник Савезне комисије за хартије од вредности

ПРАВНИ СТАТУС КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ1)

I  У В О Д Н Е  Н А П О М Е Н Е

Емитовање хартија од вредности у серији представља веома комплексну и 
значајну монетарну активност. Та активност детаљно је регулисана и за њу важи 
посебан правни режим. У готово свим земљама тржипше привреде, због дале- 
косежних последица које могу настати емитовањем хартија од вредности у сер- 
ији, држава има значајне ингеренције. Њена улога се креће од претходне 
превентивне до контролно-репресивне функције.

Да би успепшо оствариле наведене функције, државе (најчешће посебним 
законодавним актима) конституишу посебне, специјализоване, независне и 
ауторитативне институције којима поверавају врло деликатна овлашћења.

Најчешће се кроз разрађени систем одобравања и пшроке контроле 
обезбеђују квалитет и легалитет емисија, као и заштита инвеститора-купца 
хартија од вредносги.

У највећем броју земаља за остваривање наведених цил,ева образују се 
комисије (агенције, одбори и сл. институције) за хартије од вредносги.

1. Под појмом правни статус, у овом тексту биће обрађен правни положај Комисије тј. уку- 
пни збир њених правних и пословних способности, које ће се изразити кроз њену правну 
физиономију и законске функције.



Сва та специјализована тела организована су у свету у посебну асоцијацију 
тзв. Међународно удружење комисија за хартије од вредности (IOSCO).^

I I  С Т А Т У С  С А В Е З Н Е  К О М И С И Ј Е  З А  Х А Р Т И Ј Е  О Д  

В Р Е Д Н О С Т И  (D E  L E G E  L A T A )

У нас је још 1990. године образована Комисија за хартије од вредности као 
независна савезна институција.^ која ценећи легалитет емисије и укупни бонитет 
емитента, одобрава издавање дугорочних хартија од вредности, контролише 
њихов примарни и секундарни промет, издаје дозволе за рад берзи и берзанских 
посредника и обавља друге функције утврђене посебним савезним законима.

У нашем правном систему статус Комисије регулисан је Законом о харти- 
јама од вредности и Законом о берзама, берзанском пословању и берзанским 
посредницима4). Првим законским актом (чије је усклађивање са Уставом СРЈ у 
току) Комисија за хартије од вредности је посебно друштвено правно лице које 
даје одобрење за издавање само дугорочних хартија од вредности. То је њена 
основна функција. Такође, Комисија, према члану 56a, даје одобрења за почетак 
рада тржишта капитала (тзв. дозволе за рад берзи и берзанских посредника).

Комисију именује Савезна влада, а за свој рад одговорна је и Савезној 
скупштини. Комисија има председника и шест чланова. Комисија има Статут 
који потврђује Савезна влада. ^

За утврђивање статуса Комисије од значаја су и одредбе посебног 
Правилника који је Комисија донела, а којим се уређују: садржина захтева за 
давање одобрења о издавању дугорочних хартија од вредности; документација 
која се подноси уз захтев за давање одобрења о издавању дугорочних хартија од 
вредности и правила о раду Комисије.^

Према Закону о хартијама од вредности, Комисија обавља следеће послове:
1) даје одобрење за издавање дугорочних хартија од вредности; 2) даје одобрење 
за почетак рада тржишта капитала у Југославији; 3) прати рад тржингга капи- 
тала, предузима и предлаже мере за спречавање штетних шпекулативних

2. Југословенска Комисија за хартије од вредности у овом Међународном удружешу има ста- 
тус придруженог члана, с тим што је њен пријем у пуноправно чланство одложен до 
укидања санкција према СРЈ.

3. Комисија је образована Законом о хартијама од вредности ("Службени лист СФРЈ”, бр. 
64/89 и 29/90).

4. Реч је о новом Закону који је донет концем 1994. године ("Службени лист СРЈ" бр. 90/94 
године).

5. Комисија се финансира из два основна извора: из накнаде (коју утврђује Савезна влада) и 
из средстава буџета федерације (која се обезбеђују савезним законом).

6. Реч је о Правилнику о условима за давање одобрења о издавању дугорочних хартија од 
вредности и о условима рада тржишта капитала и учесника на тржишту капитала 
("Службени лист СФРЈ", бр. 68/90).



послова на тржишту капитала; 4) обавља и друге послове утврђене савезним 
законом (члан 45ц).

Према Закону о берзама, берзанском пословању и берзанским посред- 
ницима Комисија (односно како Закон каже: "савезни орган, односно организа- 
ција надлежна за организовано тржиште хартија од вредности") издаје "дозволу 
за рад финансијске берзе на којој се тргује капиталом, акцијама, дугорочним 
хартијама од вредности и финансијским дериватима" (члан 18. став 29.).

Такође. Комисија даје сагласност на:
1) одлуку о именовању директора берзе (члан 24);
2) измену уговора о оснивању, статута и правила берзе, као и берзанског 

посредника (члан 24. и 93. став 1.).
3) одлуку о статусним променама берзе (члан 24.)
4) правилник о котацији ефеката (члан 36).
Комисија даје дозволу за рад берзанском посреднику (члан 84.).
Комисија има значајну контролну функцију. Пре свега Комисија је дужна да 

одмах изврши контролу пословања берзе и предузме законске мере чим је коме- 
сар на берзи обавести о обустави берзанске трговине. У остваривању контролне 
функције Комисија утврђује спровођење закона, других прописа и аката берзе. У 
обављању контроле Комисија има право увида у пословне књиге и другу доку- 
ментацију берзе.

Према важећим савезним законима Комисија обав.ља осам функција од тога 
четири основне и четири допунске. Реч је о следећим функцијама:

- Превентивна функција. У складу са сисгемом претходног одобрења, 
основна функција Комисије је да даје одобрење за издавање дугорочних хартија 
од вредности. Да би дала одговарајуће одобрење Комисија, на основу веома исцр- 
пне документације, оцењује бонитет емитента и гаранције за квалитет и 
успешност емисије. Одбијањем да изда одобрење одређеном емитенту, Комисија 
превентивно делује, јер спречава евентуалне штетне последице, првенствено оне 
које би погодиле купце дугорочних хартија од вредности.

Сличне ефекте има и давање претходног одобрења за рад тржишта капи- 
тала (берзи). Ни једна финансијска или мешовита берза у СРЈ не може почети са 
радом ако претходно не добије дозволу за рад Комисије.



Да би берза добила одобрење неопходно је да из документације коју мора да 
приложи пружи доказе и гаранцију за легалитет и успешност пословања^. 
Такође, Комисија издаје дозволу за рад берзанском посреднику.

- Контролна функција. Поред превентивне Комисија има и значајну кон- 
тролну функцију.%£омисија има три основне контролне функције. Она, пре 
свега, контролише како се емисија реализује и како се поштују права улагача 
(инвеститора), тј. купаца хартија од вредности.

Друга контролна функција, односи се на контролу пословања финансијске 
берзе. У остваривању ове контролне функције Комисија има законом прецизно 
одређене ингеренције.

Комисија може предузети следеће мере, ако се контролом утврди да је берза 
поступала супротно закону и актима берзе:

1) наложити да берза у прописаном року своје пословање усклади са законом 
и актима берзе;

2) привремено обуставити рад берзе ако оцени да даље пословање берзе 
угрожава интересе учесника у раду берзе, нарушава равнотежу на тржишту или 
угрожава функционисање берзе (члан 68.).

Ако берза у року одређеном у решењу Комисије о предузимању мера не отк- 
лони неправилности и не поступи по захтеву органа који је вршио контролу, 
Комисија за хартије од вредности ће одузети дозволу за рад берзе.

КомисиЈа је дужна да најмање два пута годишње контролише пословање 
берзанског посредника (члан 88. став 1.) Ако утврди да је берзански посредник 
пословао незаконито и на начин који угрожава његов бонитет, Комисија ће 
наложити да берзански посредник у одређеном року своје пословање усклади са 
законом. Комисија је дужна да одузме дозволу за рад и да покрене поступак 
стечаја, односно ликвидације ако берзански посредник у одређеном року не отк-
лони утврђене неправилности и не поступи по захтеву Комисије.^

Треба контролна функција односи се на контролу пословања берзанског 
посредника. Обавезе Комисије и њена овлашћења утврђена су у одредбама чл. 
88-90. Закона о берзама, берзанском пословању и берзанским посредницима.^

7. Превентивна функција огледа се и у праву Комисије да даје сагласност на одређене акте и 
радње берзе (на одлуку о именовању директора берзе, измену уговора о оснивању, статута 
и правила берзе и одлуку о статусним променама (члан 24. став 1. Закона). Законом је чак 
инкриминисано пасивно понашање берзе у вези са прибављањем наведених сагласности. 
Наиме, берза ће се казнити новчаном казном (о- 15.000 до 150.000 нових динара) за 
привредни преступ ако од Комисије не затражи наве. ене сагласности. Такође и одговорно 
лице у берзи ће се за исто дело казнити одговарајућом новчаном казном (члан 98. став 1. 
тач 5.).

8. О овој основној функцији види чланак: "Превентивно контролна функција Комисије за 
хартије од вредности", "Искуства из рада Комисије", Право и привреда, бр. 1-4/94 сгр. 134- 
151

9. Ове обавезе директно произилазе из чл. 88-90 Закона о берзама, берзан ском послов ању и 
берзанским посред ницима .



- Регулаторна функција. Као и за сличне институције у свету и наше законо- 
давство даје Комисији за хартије од вредности одговарајуће регулаторне 
функције. У осгваривању те функције Комисија је овлашћена да утврђује услове 
које емитент треба да испуни да би емитовао хартије од вредности, као друга 
правила која имају нормативно обавезујући карактер.

Остварујући своју регулаторну функцију Комисија је донела посебан 
Правилник којим је регулисала све што је неопходно да би се успешно и 
ефикасно оствариле њене законске функције.

Законом о берзама Комисија је изричито овлашћена да доноси прописе о 
извршавању контроле пословања берзе.^

Специфичан вид остваривања регулаторне функције Комисије огледа се и у 
заузимању официјелних ставова и мишљења Комисије о спорним питањима у 
пракси. Ставови Комисије који се јавно објављују уживају изузетан респект и 
ауторитет.

- Репресивна фуикција. Не само што је Комисија дужна да обавља контролу, 
одређених субјеката (емитената, берзе и берзанских посредника), већ је законски 
овлашћена да предузима законом одређене (репресивне) мере према берзи (члан 
66. Закона).

Такође и према берзанском посреднику Комисија може предузети одређене 
мере, чије непредузимање може повући и далекосежне правне последице (члан 
89. и90. Закона).

Интересантно је истаћи један законски куриозитет. Наиме, законодавац је 
чак прописао и одговарајуће репресивне мере и према одговорном лицу у 
Комисији ако не предузме одређене законске (репресивне) мере према берзи 
(члан 105).

- Регистарска функција. Комисија, према Закону о хартијама од вредности 
води регистар издатих решења којима одобрава одговарајуће емисије дуг- 
орочних хартија од вредности.

Такође, Комисија води и регистар решења о издатим дозволама за рад берзи 
(члан 19. став 3. Закона) Као и сви јавни регистри, и регистри Комисије доступни 
су заинтересованим лицима. Регистарска функција Комисије је комплементарна 
са њеном контролном функцијом.

- Информативна функција. На основу регистра који води и на основу 
сазнања до којих дође у поступку остваривања својих законских функција, 
Комисија има развијен информативни систем који омогућује и остваривање тзв. 
информативне функције. * 11

10. Интересантно је напоменути да је законодавац обавезао Комисију да најмање два пута 
годишње контролише пословање берзанског посредника.

11. Ово овлашћење произилази из члана 69. Закона о берзама, берзанском пословању и бер- 
занским посредницима. Ово своје овлашћење Комисија ће реализовати доношењем посеб- 
ног правилника Комисије који he бити објављен у "Службеном листу СРЈ.”



Користећи свој информациони систем Комисија објективно и ажурно прати 
тржиште капитала и функционисање финансијског тржишта о чему обавеиггава 
Савезну скупштини. Савезну владу, заинтересоване институције и најширу јав- 
ност.

- Едукатнвна функција. За успешно остваривање претходно наведених 
функција врло је значајна и едукативна функција Комисије. Она се огледа у 
пружању помоћи свим оним институцијама које се баве образовањем кадрова у 
вези са емитовањем п трговином хартијама од вредности. 12)

- Саветодавна функција. Комисија пружа саветодавне услуге из оквира своје 
надлежности свим лицима која јој се писмено или усмено обрате. Консултације 
које се обављају у Комисији и савети који се дају заинтересованим лицима од 
изузетне су користи за понашање субјеката на финансијском тржишту.

I I I  С Т А Т У С  К О М И С И Ј Е  З А  Х А Р Т И Ј Е  О Д  В Р Е Д Н О С Т И

(DE LEGE FERENDA)

а) Дилеме и различита мишљења.
Већ годину дана води се дискусија о статусу Комисије. Основна дилема је да 

ли постоји уставни основ да се статус Комисије регулише Законом о хартијама 
од вредности. Испољена су два опречна става. Према једном, уставни основ није 
споран и Комисија се може образовати законом којим би се утврдила и њена 
надлежност. Према другом схватању, образовање, организација и делокруг 
Комисије (као посебне савезне организиације или посебан савезни орган) је у 
компетенцији Савезне владе.

Наиме, још марта 1994. године, Савезни правни савет^' је изразио једин- 
ствен став да из одредбе члана 77. сгава 1. тачке 10) Устава СРЈ произилази да 
постоји уставни основ за доношење савезног закона којим би се уредила матер- 
ија одређених хартија од вредности, а којим треба (слично као и до сада) уредити 
статус, надлежност, организацију, начин и поступак рада Комисије за хартије од 
вредности, и то као посебне организације СРЈ.”. )

Економски савет Савезне владе подржао је опредељење из Нацрта закона о 
хартијама од вредности (који је био предмет расправе) и закључио да "Комисију 
за хартије од вредности треба институционализовати као самосталну, непроф- 
итну, недржавану и стручну организацију Савезне државе."

Након ових стручних консултација и у складу са њиховим резултатима 
Савезна влада утврдила је Предлог закона о хартијама од вредности и крајем 
1994. године упутила га Савезној скупштини.

12. Комисија је помогла и оснивање Центра за развој финансијског тржишта.
13. Правни савет је, на својој седници од 11.03.1994. године, разматрао и подржао Нацрт

закона о хартијама од вредности (који је израђен у Савезном министарству за финансије.)
14. Економски савет је наведени став заузео на седници од 20.04.1994. године.



Законодавно-правна комисија оспорила је уставни основ за законско 
уређивање статуса Комисије за хартије од вредностиЛ^ И ако је предлагач 
закона прихватио амандмане ЗПК на седници Већа грађана, Предлог закона 
(након начелне расправе) није добио подрнжу већине посланика. У току 1995. 
године Савезна влада, уважавајући начелан сгав Законодавно-правне комисије 
Савезне скупштине, израдила је нови текст Предлога закона који је априла 1995. 
године доставила Савезној скупштини.

6) Статус комисије према Предлогу закона о хартијама од вредноспш

Према најновијој верзији Предлога закона о хартијама од вредности (од 
априла 1995. године) образовање и организиација Комисије за хартије од вред- 
ности регулисаће се посебном Уредбом Савезне владе. Међутим, изузетан значај 
одређених функција Комисије захтевао је да се одређена питања у вези са сгату- 
сом Комисије регулишу законом.

Из концепције предложеног законског пројекта произлази да ће се образо- 
вати посебан савезни орган, односно савезна организација надлежна за организо- 
вано тржиште хартија од вредности (у облику Савезне Комисије за хартије од 
вредности).

Основна функција наведеног савезног органа, према Предлогу закона биће 
надзорна (контролна) функција.

Законом је имплицитно утврђено, да се надлежни савезни орган стара о 
обезбеђивању финансијске дисциплше у трговини хартијама од вредности^. * 1

15. Законодавно-правна комисија Савезне скупштине. (у свом Извештају од 9.11.1994. год- 
ине), у оквиру начелне расправе. је констатовала да не постоји уставни основ да се 
законом образује ова Комисија. Према мишљењу ЗПК, Комисија за хартије од врендости 
не може се, како је то предлагач (Савезна влада) предложио, образовати законом као 
посебна самостална организација, већ као савезни орган или савезнаорганизација коју би 
својом уредбом образовала Савезна влада (сагласно члану 99. тачка 6. Устава СРЈ). 
Основна дилема између Савезне владе (као предлагача закона) и ЗП К је: да ли ће се 
Комисија за хартије од вредности образовати актом савезног парламента, тј. законом или 
подзаконским прописом - уредбом Савезне владе.

16. Према члану 70. Предлога Закона, финансијска дисциплинау трговини хартијама од вред- 
ности обезбеђује се:
1) контролом пословања правних лица акцијама, дугорочним хартијама од вредности и 
хартијама од вредности које гласе на страну валуту;
2) контролом берзи и берзанских посредника који послују акцијама и дугорочним харти- 
јама од вредности;
3) предузимањем и предлагањем мера за спречавање штетних шпекулативних послова у 
вези са троговином хартијама од вредности;
4) старањем о заштити права и интереса купаца - инвеститора у пословима емисије и трго- 
вине хартијама од вредности.
Према члану 27. Предлога закона, "емитент је дужан да обавести надлежни савезни орган 
о свакој продаји акција којом купац стиче више од 10%, 20%, 30% и до 50% учешћа у 
основном капиталу акционарског друштва.



Предлогом закона је предвиђено да "правна лица могу да емитују акције, дуг- 
орочне хартије од вредности и хартије од вредности које гласе на страну валуту 
само на основу претходног одобрења надлежног савезног органа" (члан 71.).^  

За разлику од садашњег правног режима, Предлогом закона предвиђена је 
једна значајна новина. Наиме, надлежни савезни орган (Комисија) водиће 
регистар о емисијама не само свих акција, већ и свих хартија од вредности (дакле 
и краткорочних), што ће омогућити официјелни увид у укупну емисију хартија од 
вредности (чл. 75. и 76. Предлога).

Предложеним законским пројектом значајно се проширује контролна улога 
надлежног савезног органа. Он је дужан да врши контролу пословања не само 
емитената (који су емитовали акције, дугорочне хартије од вредности и хартије 
од вредности које гласе на страну валуту), већ и правних лица - купаца хартија од 
вредности, као и правних лица која су продала, односно купила хартије од вред- 
ности на секундарном тржишту.

Предлогом закона предвиђено је: како се врши прописана контрола; шта се 
у остваривању контроле утврђује; које се мере могу предузети, као и које се 
санкције могу изрећи (чл. 79-82 и чл. 91-98).

Предлог закона садржи нова законска решења којима се утврђују посебне 
обавезе лица која учествују у раду надлежног савезног органа, као и посебну 
казнену одговорност одговорних лица у Комисији (чл. 85-88,94 и 98).

Да би се обезбедила независна позиција Комисије предвиђени су извори из 
којих се обезбеђују средства за рад Комисије, с тим да вишак прихода над расход- 
има представља приход савезног буџета, а вишакрасхода над приходима покрива 
се из савезног буџета (чл. 89 и 9 0 ).^

Интересантно је и законско решење (предвиђено у прелазним одредбама) да 
ће се убудуће хартијама од вредности које гласе на страну валуту (издатим до сту- 
пања на снагу новог закона) трговати само у складу са новим законским 
решењима која су иначе далеко рестриктивнија од сада важећег правног режима. 
(чл. 102. у вези са чланом 5 .)^

17. Према Предлогу закона одобрење надлежног савезног органа није потребно за еми- 
товање: акдија при симултаном (истовременом) оснивању акционарског друштва; акција у 
поступку својинске трансформације; акција при статусним променама емитента;акција по 
основу расподеле из остварене добити акционарског друштва; дугорочних хартија од вред- 
ности од стране савезне државе и република чланица.

18. Значајно је напоменути да је Предлогом закона задржано сада важеће решење према 
коме Савезна влада одобрава финансијски план и годишњи обрачун надлежног савезног 
органа (савезне Комисије за хартије од вредности).

19. Према Предлогу закона, убудуће ће Комисија давати сагласност за емитовање свих 
хартија од вредности које гласе на страну валуту (а не само за дугорочне као према сада 
важећем законском решењу. Иначе, хартије од вредности које гласе на страну валуту 
убудуће могу се продавати (приликом емисије) само на страном тржишту, а на секундар- 
ном тржишту могу се куповати и продавати само за нове динаре.



ц) Сшашус Комисије ирема Нацршу Уредбе Савезне владе
У складу са Предлогом закона о хартијама од вредности израђен је Нацрт 

посебне Уредбе Савезне владе о образовању Савезне комисије за хартије од 
вредности, њеном делокругу и организацији.

Према Нацрту Уредбе, Комисија је правно лице која послове из свог делок- 
руга врши самостално. на основу и у оквиру савезних закона.

Комисија се, према Нацрту Уредбе, састоји од пет чланова које именује 
Савезна влада на период од пет година.

Уредбом је таксативно наведено из којих разлога се чланови Комисије могу 
разрешити пре истека мандата. Обезбеђена је независност у раду Комисије, али 
не и апсолутна самосталностјер Комисија је дужна да, према Нацрту Уредбе, 

најмање једном годишње подноси Савезној влади извештај о свом раду.^
До сада утврђен законски статус Комисије (сличан и у Нацрту уредбе) у 

досадашњој пракси њеног петогодишњег функционисања, потврђен је као 
рационалан.

д) Статус Комисије према Предлогу Закона о предузећима.
Значајне фунције Комисије за хартије од вредности предвиђене су и Прседл- 

огом закона о предузећима, чије се разматрање ускоро очекује у радним телима 
Савезне скупштине.

Према Предлогу закона код сукцесивног оснивања акционарског друштва, 
јавни позив за упис и уплату акција (проспект) може се објавити само уз одо- 
брење Комисије за хартије од вредности (осим ако јавни позив упућује држава).

Предлогом закона о предузећима предвиђено је да акционарско друштво 
које објављује јавни позив за упис акција може повећати основни капитал само 
уз одобрење Комисије за хартије од вредности, у складу са одредбама савезног 
закона којим се уређују хартије од вредности.

I V  З А К Љ У Ч Н Е  К О Н С Т А Т А Ц И Ј Е

У нашем правном систему (као и у другим земљама тржишне привреде) 
Комисија за хартије од вредности има веома значајну улогу. Зато и њен правни 
статус одговара функцијама које Комисија има на финансијском тржишту.

Охрабрује што су превладане основне дилеме и што постоји висок степен 
сагласности о статусу Комисије. Иако због сигурносги и независности није ире- 
левантно којим ће се актом регулисати њен статус (законом или уредбом Владе). 
предложеним решењем (које се у овом тренутку оцењује и уставно правно

20. Углавном у свим земљама, нарочито у државама са тржишном привредом, на сличан 
начин регулисан је статус независних институција у области тржишта капитала. У свим 
тим државама, као-што је већ речено, постоје Комисије за хартије од вредности са истим 
функцијама, односно сличним називом.



коректним и функционалним) прихватљиво је опредељење да се надлежност 
одговарајуће савезне институције (за организовано тржиште хартија од вред- 
носги) и основна питања регулишу савезним законом, а да се њено образовање, 
делокруг, састав и организација уреде посебном уредбом Савезне владе.

Најзначајније је - уколико се жели успешан развој финансијског тржишта 
(што је несумњиво испољено у свим досадашњим дискусијама и консултацијама 
свих који су учествовали у изради наведених аката) да нормативна решења (али 
не само она) обезбеде објективност, самосталност и ефикасност у остваривању 
функција Савезне комисије за хартије од вредности, уз пуно поштовање прин- 
ципа легалитета.



Мр Небојша Јовановић,
асистент ПравноГ факултета у БеоГраду

КОНЦЕПТ ЕФЕКТНИХ БЕРЗИ У СВЕТУ И КОД НАС

Увод

Ефектне берзе су берзе које организују трговину хартијама од вредности 
(ефектима). И поред шароликости националних берзанских права, у свету су се 
издвојила три основна концепта ефектних берзи. То су концепт самосталних, 
полусамосталних и несамосталних берзи. Основни критеријум за разликовање 
ових концепата је обим утицаја државе на ефектне берзе. Тај утицај се испољава 
у односу на оснивање, правни положај, организациони облик, чланство, органе,
контролу п престанак берзи. Новим Законом о берзама од 1994. год.^ наша 
земља је прихватила концепт полусамосталних (полудржавних) берзи, са 
бројним обележјима концепта самосталних берзи. Поигго је концепт само- 
сталних берзи настао у законодавствима англосаксонских земаља, он се зове и 
англосаксонски концепт (систем). Из исгогразлога се концепт полусамосталних 
берзи назива германским (немачким) системом, док се концепт несамосталних 
берзи назива романским концептом.

Предмет трговине

У упоредном берзанском праву постоји спор око обима предмета трговине у 
ефектним берзама. У англосаксонским земљама у ефектним берзама се тргује 1

1. Закон о берзама, берзанском пословању и берзанским посредницима од 1994.Г. (Сл.лист 
СРЈ бр. 90/94). Када се убудуће употреби израз "берза" мисли се на ефектну берзу.



само ефектима, који испуњавају услове за котацију (акције, обвезнице ...). У 
романским земљама у ефектним берзама може да се тргује и валутама и 
девизама. Исто решење прихвата и Швајцарска. Германске земље имају најшире 
схватање о предмету берзанске трговине. У њиховим ефектним берзама може да 
се тргује не само ефектима и девизама, већ и племенитим металима, а нарочито 
златом. Ово схватање је прихваћено и у нашем праву.^ Англосаксонске земље 
берзанску трговину девизама и племенитим металима организују у посебним 
берзама, одвојеним од ефектних берзи (тзв. девизне берзе).

Оснивање

У свету постоје три система оснивања ефектних берзи. То су нормативни 
систем, систем дозволе (одобрења) и систем државне одлуке.

Земље које прихватају концепт самосталних берзи углавном примењују на 
њихово оснивање нормативни систем. У њима се берзе оснивају по општим про- 
писима о оснивању правних лица, а посебно компанија (корпорација). Отуда 
оснивачи треба да испуне законом предвиђене услове за оснивање, па да настане 
дужност надлежног органа (или установе) да их региструје.

У државама са концептом несамосталних берзи прихвата се углавном систем 
државне одлуке на њихово оснивање. Он се сасгоји у томе што законом 
овлашћени државни орган оснива берзу својом одлуком. У Француској се берза 
оснива одлуком министра за привреду и финансије, ана основу мишљења Савета 
ефектних берзи и Комисије за берзанске послове.^ У Италији берзу оснива 
председник Републике декретом, на предлог регионалне привредне коморе на 
чијем подручју треба да се налази њено седиште.^

Германски систем полусамосталних берзи усваја у погледу њиховог оснив- 
ања систем државне дозволе (одобрења). Тај систем се састоји у томе што 
оснивачи берзе мора да, поред испуњења законом предвиђених услова, добију 
дозволу од надлежног државног органа. Надлежни државни орган најчешће има 
дискреционо овлашћење при одлучивању о издавању дозволе, тако да може да је 
ускрати када оцени да је оснивање берзе нецелисходно, иако су испуњени закон- 
ски услови. Овај систем се примењује у Немачкој. У њој могу да се појаве као 
оснивачи индустријске и трговачке коморе или приватна удружења, али 
оснивачки поступак спроводи и одобрење за оснивање даје покрајинско мини- 
старство за привреду, на чијем подручју се оснива берза.^

2. Чл. 52. Закона о берзама (даље у фус нотама: ЗОБ).
3. Југларт Мидхел ет Ипполито Бењами, Траите де дроит цоммерциал, томе 7: Банљуес ет 

боурсес, 3. изд. од Луциен М. Мартина, Монтсцхрестиен, 1991. г., стр. 670.
4. Hanžekoviđ Marjan, Vrijednosni papiri i wihovo tržište, Zagreb, 1990. g., стр. 83.
5. Ристић Иван, "Франкфуртска електронска берза хартија од вредности", Југословенско 

банкарство, Београд, 1991., г., бр. 12.



Наше право усваја систем дозволе, с тим пгго се за оснивање берзе захтевају 
две дозволе, уместо једне, како је то уобичајено у свету. Зато наш сисгем оснив- 
ања може да се назове систем двоструке дозволе. Најпре се захтева дозвола за 
оснивање, коју издаје "надлежни савезни орган" (чл. 12. и 13. ЗОБ). Није јасно 
који је то орган, јер га Закон не именује. То може да изазове озбиљне сукобе 
надлежности и да онемогући примену Закона. Кад оснивачи добију дозволу за 
оснивање, мора да прибаве и дозволу за рад од надлежног органа. Дозволу за рад 
финансијској берзи на којој се само тргује новцем, девизама и краткорочним 
хартијама издаје Народна банка Југославије, а оној на којој се тргује ефектима 
дозволу за рад издаје "савезни орган одн. организација надлежна за организо- 
вано тржиште хартија од вредности" (чл. 18. ЗОБ). Ни овде није одређен јасно 
надлежни орган одн. организација. Тек када оснивачи добију обе дозволе и 
одрже оснивачку скупштину, могу да упишу берзу у судски регистар (чл. 22. 
ЗОБ).

У различитим системима оснивања берзи постоји и различити круг лица 
овлашћених да оснивају берзе. Најшири круг је у англосаксонском систему, где 
се као оснивачи могу да појаве правна и физичка лица, која испуњавају законске 
услове. Концепт полусамосталних (германских) берзи предвиђа ужи круг. Ту се 
као оснивачи могу да појаве само индустријска и финансијска рпавна лица преко 
својих комора и гранских удружења. По концепту несамосгалних берзи оснивач 
може да буде само држава. У нашој земљи оснивачи финансијских берзи могу да 
буду само банке. Поштанска штедионица, осигуравајућа друштва, савезна 
држава и република чланица (чл. 8. ЗОБ).

Правни положај

Берзански концепти су се поделили и око питања да ли берза има статус 
правног лица. На једној страни су англосаксонски и германски концепт, који јој 
тај статус признају, а на другој страни је романски концепт, који јој то не 
признаје. У овом питању је од англосаксонског концепта одступила Велика Бри- 
танија 1986. год. Тада је Законом о финансијским услугама укинула својство 
правних лица свим берзама, преневпш га на новоосновану јединсгвену организа-
цију свих берзи у земљи.^ И Француска је законом од 1988. г. одступила од кон- 
цепта несамосталних берзи у овом питању, тако што је признала својство 
правног лица органима који управљају и контролишу њене берзе (Друштву 
француских берзи и Комисији заберзанске послове). Наше право изричито 
признаје својство правног лица финансијским берзама од тренутка уписа њихо- 
вог оснивања у судски регистар (чл. 22. ЗОБ). 6

6. Изгледа да ово законско решење није дало повољне резултате у Британији, тако да Лон-
донска берза сада тражи да јој се врати пређашњи статус рпавног лица.



Организациони облик

У свету углавном постоје три организациона облика ефектних берзи. Први и 
најчешћи организациони облик берзи је акционарско друштво. Он је заступљен 
како у англосаксонском (нпр. Аустралија), тако и у германском концепту. Овај 
облик усваја и наше право (чл. 7. ЗОБ). Берзе основане као акционарска 
друштва су углавном непрофитног типа, мада има и оних које послују у циљу сти- 
цања добити. Други, ређи, облик је добровољно удружење чланова. Он је зас- 
тупљен првенствено у САД. И ту су берзе непрофитне, с тим што чланови 
послују на њиховим тржиштима ради стицања добити. Трећи организациони 
облик је државна установа (служба), којом управљају држава и берзански 
посредници, као њени службеници. Држава управља свим берзама на својој тери- 
торији преко својих органа, од којих је најзначајнија комисија за берзанске 
послове. Овај облик је искључиво примењен у романским земљама.

Члаиство

Персонални састав берзи је различит зависно од концепта који је прихваћен 
у националном праву сваке земље. Он битно зависи од организационог облика 
који има берза.

У берзама које имају облик акционарског друштва разликују се три врсте 
берзанских субјеката: акционари, чланови и посредници.^ Обично су акционари 
истовремено и чланови, мада је могуће и да су различита лица. То је нарочито 
могуће у профитним берзама, рде су акционари мотивисани дивидендом, без 
жел>е да послују на њиховим тржиштима као чланови. Да би неки акционар 
посгао члан мора да испуни посебне услове предвиђене законом и (или) берзан- 
ским правилима и да га надлежни берзански орган прими у чланство. За однос 
између чланова и посредника постоје два решења у упоредном праву: англосак- 
сонски и германски.

У англосаксонском систему чланови берзи су уједно берзански посредници. 
Они могу да посредују (послују) на берзанском тржииггу, бирајући једно од два 
својства у којима могу да иступају према клијентима. Прво, они могу да иступају 
према клијентима као препродавци (дилери), зарађујући на разлици у ценама 
током препродаје ефеката. Друго, они могу да иступају као заступници или 
комисионари својих клијената (тзв. брокери), наплаћујући им провизију за 
пружену услугу у берзанској трговини.

У германском систему чланови и посредници су различита лица. Чланови 
имају право да послују на берзанском тржишту преко посредника. Посредници 
немају право да ступају у непосредан однос са клијентима (посетиоцима), већ 7

7. Овде се не разматра положај посетилаца, јер он није значајан за одређивање берзанског
концепта.



искључиво преко чланова. Посредници су државни службеници (физичка лица), 
јер их држава поставља и смењује. У циљу обезбеђења њихове непристрасности 
у берзанској трговини, они не смеју да се баве било каквим другим занимањем, 
нити да имају било какав интерес у неком трговачком друштву или радњи. У 
Немачкој чланови могу да буду само банке и друге финансијске установе, а бер- 
занске послове могу да закључују искључиво преко посредника. У Швајцарској 
чланови могу да буду и друга правна лица, поред банака и финансијских 
установа, а берзанске послове могу да закључују било непосредно између себе, 
било преко берзанских посредника.

Закон о берзама наше земље, такође, разликује акционаре, чланове и 
посреднике ("учеснике" - брокере берзе). Међутим, њихова улога и међусобан 
однос на берзанском тржишту су врло нејасно регулисани (чл. 28, 37-62. ЗОБ). 
Акционари могу да буду само она лица која могу да буду и оснивачи (банке, осиг- 
уравајућа друштва, Поштанска штедионица, Федерација и републике). Да би 
банка, осигуравајуће друштво или Поштанска штедионица постала члан берзе, 
одлуком њеног управног одбора, неопходно је да претходно добије дозволу за 
берзанску трговину од Народне банке (чл. 28. ст. 1, и чл. 37. ст. 2. ЗОБ). Поред 
њих, као чланови наших финансијских берзи могу да се појаве и друга правна 
лица која су регистрована као берзанскипосредници (чл. 37. ст. 1). Сваки члан 
мора да има свог брокера (службеника) на берзанском тржишту. Поред брокера 
чланова берзе Закон познаје и "брокере берзе", који би требали да врше 
функцију берзанских посредника (тзв. курсумаклера) у германским берзама. 
Међутим, код нас су они службеници берзе, а не државе, који немају никакве 
законске сметње да се баве и другим занимањем, да за свој рачун учествују у бер- 
занској трговини или да буду чланови неког привредног друштва (чл. 43, 44, 60 
ЗОБ). Такво законско решење отвара широке могућности за берзанске злоупо- 
требе и преваре, ако берза сама та питања не регулише својим правилима.

У берзама које имају организациони облик добровољног удружења чланова 
(САД) нема акционара, већ само чланова, који уједно врше функцију берзанских 
посредника. Такав је углавном случај са англосаксонским берзама.

Најзад, у берзама са статусом државних установа (служби) постоје само бер- 
зански посредници. Они имају исти статус као и посредници у германским 
берзама, с тим што непосредно посредују између посетилаца (клијената) берзе. 
Ту берзе имају статус јавних тржиигга, на која свако пословно способно лице има 
слободан присгуп. Законом се изричито забрањује одређеним лицима да уђу у 
берзанске просторије (осуђеници, банкротанти ...). Берзански посредници имају 
законски монопол над посредовањем у берзанском промету ефеката, тако да 
нико осим њих не сме тиме да се бави. У Француској су, по закону од 1988. године, 
функцију берзанских посредника преузела берзанска друштва, која нису 
државне службе, већ чиста трговачка друштва. Тиме је ова земља битно одсту- 
пила од романског концепта, чији је била главни творац, приближивши се кон- 
цепту самосталних берзи.



Органи (управљање)

Разлика између берзанских концепата у свету најбоље се уочава у области 
управљања берзама.

У англосаксонском систему држава има најмањи утицај на управљање 
берзама, ограничавајући се углавном само на строгу контролу њиховог 
пословања, ради спречавања поремећаја на берзанским тржиштима. ЈТондон- 
ском берзом управља Савет ("Council"). Он се састоји од најмање 30, а највише 36 
чланова, рачунајући и владиног брокера. Владин брокер је задужен за трговину 
државним хартијама. Он је по положају члан Савета, с тим што има право да 
присуствује и да расправља на његовим седницама, али нема право гласа. Остале 
чланове Савета бирају чланови Берзе тајним гласањем. Савет има најшира нор- 
мативна, управљачка и надзорна овлашћења, концентришући у својим рукама 
функције које имају скуппггина и управни одбор наших акционарских 
друпггава.8) Готово исти положај и овлашћења има Одбор гувернера Њујоршке 
ефектне берзе ("Board of Govemors"). Занимљив је састав овог органа. Он се сас- 
тоји од 21 члана, при чему у одређеној сразмери мора да буду заступљени берзан- 
ски чланови, котиране компаније и инвеститори. Десет чланова Одбора су 
представници чланова Берзе, а десет су лица ван Берзе. Они бирају председника 
Берзе, који је двадесетпрви члан Одбора.

Знатно већи утицај држава има на управљање полусамосталним берзама. Тај 
утицај се огледа не само у њеним управљачким правима унутар берзе, већ и у 
томе што она законом прописује органе које свака берза мора да има. Међутим, 
држава се не меша у конкретну структуру, избор, надлежност и начин рада 
органа сваке поједине берзе, препупггајући јој да то сама уради својим правил- 
има. Такав је случај са германским берзама. Овом концепту је блиско и наше 
право.

Закон о берзама предвиђа. као обавезне органе наших берзи, Скупштину, 
управни одбор, надзорни одбор, директора, арбитражу и комисију за котацију. 
Берза може статутом да успосгавии друге органе. На питања конституисања и 
надлежности скупштине, управног одбора, надзорног одбора и директора, која 
нису посебно регулисана Законом о берзама, аналогно се примењују норме 
Закона о предузећима (чл. 31). Закон не предвиђа обавезно учешће државе у 
управљању берзама, сем што тражи њену сагласност на свако именовање дирек- 
тора, измену оснивачког уговора, статута, правила и правилника о котацији, те 
одлуку о промени статуса берзе (чл. 24. и 36).

Највећи утицај на управљање држава има у концепту несамосталних берзи. 
Њима држава непосредно управља, као што то чини и у другим својим службама. 
У последње време је дошло до лабављења државних стега, под ударом конкурен- 
ције страних берзи на међународном тржишту финансијских услуга. Зато се

8. Cooper Geofrey & Cridlan Richard, The Law and Procedure of Stock Exchange, London, 1971, 
стр. 28-29.



допушта берзанским посредницима (тј. њиховом удружењу), котираним 
компанијама и инвесгиторима ограничено учешће у управљању берзама. 
Законом се детаљно регулишу надлежни управљачки и контролни органи, 
њихово образовање, структура, надлежност и начин рада. Типичан пример је 
Француска. У њој су берзе обједињене у јединствену организацију, којом 
управљају Савет ефектних берзи и Друштво француских берзи, као берзански 
професионални органи, а надзире их Комисија за берзанске послове, Влада, 
Министарство за привреду и берзанска полиција, као државни органи.

Контрола

Начелно у свету постоје два сисгема контроле берзанског пословања: 
англосаксонски и германски. Битна одлика англосаксонског система је да кон- 
тролу над берзама и берзанским субјектима врши једна самостална полудржавна 
установа. Она се обично зове Комисија (за берзанске послове, за берзе или за 
хартије од вредности). Она има по закону врло широка нормативна и контролна 
овлашћења на целом финансијском тржишту, ради обезбеђивања поштене и 
сређене трговине. Германски систем се одликује непосредним контролним 
присуством државе у просторијама сваке берзе, које се осгварује преко коме- 
сара. Комесар је државни службеник овлашћен да присуствује састанцима свих 
берзанских органа, без права гласа, да контролише одвијање берзанске трговине 
и утврђивање курсева, уз јака полицијска овлашћења. Поред њега јака надзорна 
овлашћења имају и влада и министарство за финансије. Данас се англосаксонски 
систем све више шири, јер га све више прихватају романске земље, пре свега због 
његове економичности и ефикасности.

Наше берзанско право тренутно усваја мешовит систем. Оно предвиђа и 
комесара на свакој берзи (чл. 64. и 65. ЗОБ) и Комисију за хартије од вредности.^ 
Поред њих велика надзорна овлашћења има и савезни орган који даје дозволу за 
рад берзама и Народна банка. Њихови односи и надлежност нису законима јасно 
регулисани, тако да постоји могућност сукоба између њих.

Престанак

Због изузетно великог значаја који имају за стабилност финансијског 
тржишта и монетарног система земље, ефектним берзама се не допушта да 
самосгално одлучују о свом пресганку. Отуда се углавном захтева да им 
надлежни државни оргад то одобри. Ипак, како држава тешко може да спречи 
престанак берзе која је одлучила да се угаси, законом се обично детаљно рег- 
улишу услови и начин (поступак) њеног престанка. Такво решење је усвојено у 
концепту самосталних и полусамосталних берзи. Са друге стране, ни државе које

9. Чл.5. и 6. Закона о хартијама од вредности од 1989.г.



усвајају те концепте, немају право да укину берзу кад им се прохте, већ само у 
случајевима и на начин предвиђен законом. Таква решења усваја и наше берзан- 
ско право (чл. 72. и 73. ЗОБ).

Насупрот томе, у концепту несамосталних берзи држава има право да укине 
берзу својом одлуком, као што је једино она и овлашћена да је оснује.

Закљ учак

Данас могу да се уоче два општа правца развоја берзанских концепата у 
свету. Први правац се састоји у обједињавању и повезивању берзи на национал- 
ном имеђународном плану. На тај начин се омогућава сваком берзанском суб- 
јекту да тргује свим ефектима који се котирају у свакој берзи која је учлањена у 
одређени национални или међународни савез берзи. Ова тенденција је узроко- 
вана економским и пословним користима који берзијанци имају од таквог пов- 
езивања. Поред тога, савези берзи активно раде и на уједначавању берзанског 
права на националном и међународном плану. Други правац развоја берзанских 
концепата се састоји у све већем осамостаљивању берзи од државног 
управљачког утицаја, али и у све строжијој државној контроли законитосги бер- 
занског пословања. Овај правац изазива све оштрија конкуренција између ефек- 
тних берзи на међународном тржишту капитала и финансијских услуга, која не 
трпи круте оквире државног управљања. За узврат држава предузима све строже 
превентивне и репресивне контролне мере према берзама и берзијанцима, како 
би обезбедила поштено, сређено и несметано функционисање свог финансијског 
тржишта.



Мр Добросав Миловановић, асисшенш Правног факулшеша у БеоГраду 
Снежана Радојевић, правни саветник Тржишта новца

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ 
БЕРЗАНСКОГ ПОСЛОВАЊА

Финансијско тржиште представља један од кључних сегаената интегралне 
тржишне привреде. Његово успешно функиционисање је предуслов правилног 
усмеравања акумулације привреде и штедње становништва у продуктивне и 
профитабилне делатности ради бржегразвоја друштва.

За реализацију овог циља неопходно је да се обезбеде одређени економски и 
инстутуцинални услови. Стога, у раду наводимо неке битне инсгутуционалне 
предпоставке за развој организованог финансијског тржишта. Полазећи од 
новоусвојеног Закона о берзама, берзанском пословању и берзанским посред- 
ницима (у даљем тексту: Закон о берзама или Закон)^ указујемо на одређена 
отворена питања која је потребно на адекватан начин регулисати. При конципи- 
рању решења треба имати у виду развијену светску регулативу и праксу и 
досадашња домаћа искуства у раду овог дела финансијског тржишта.

Потреба за установљавањем и развојем финансијског тржипгга код нас, 
после скоро педесет година паузе, изражена је доношењем Закона о тржишу 
новца и тржишту капитала^ који је пружио основ за институцинализацију 
тржишта новца и тржишта капитала као организација финансијског посредо- 
вања. Убрзо по доношењу овог закона основано је Тржиште новца и крат- 
корочних хартија од вредности, Београд (8.11.1989) и Југословенско тржиште 
капитала -Београд (27.12.1989), које је касније променило назив у Београдска 1

1. "Службени лист СРЈ" бр. 90/94.
2. "Службени лист СФРЈ" бр. 64/89.



берза. Својим вишегодишњим радом ове институцнје су постале назаобилазна и 
сигурна спона међубанкарских новчаних токова, место на коме се уз квалитетну 
услугу и најсавременији облик трговања, обезбеђује задовољење разнородних 
финансијских захтева свих привредних субјеката. Својим деловањем, ове инсти- 
туције су поставиле и унапредиле принципе и институте савремених тржишних 
односа и допринеле афирмацији тржишта ликвидног новца и мало ризичних, 
разноврсних краткорочних хартија од вредности. Наиме, на југословенском фин- 
ансијском тржишту првенствено се трговало жиралним новцем и краткорочним 
хартијама од вредносги, пошто нису створени предуслови за развој тржишта 
акција и дугорочних хартија од вредности.

У склопу даљих активносги на изградњи регулативе у овој области, крајем 
децембра 1994. године донет је Закон о берзама. Овим законом уводе се нови 
правни субјекти: берзе, брокерско-дилерске фирме, есконтне, ломбардне, жиро, 
откупне и друге фирме (берзански посредници), регулишу основи берзанске и 
ванберзанске трговине, дефинише предмет трговања и др.

Међутим, Закон о берзама није донет у системски употпуњеном и 
заокруженом амбијенту, што умногоме може да отежа или чак онемогући 
његову правилну и ефикасну примену. Пре свега овде се мисли на то да још увек 
није донет нов Закон о предузећима, Закон о хартијама од вредности, Закон о 
својинској трансформацији, одговарајуће измене (прилагођавања) Закона о 
девизном пословању, те закона којима би се омогућила значајна улога институ- 
ционалних инвеститора на тржишту.

Наиме, самим Законом о берзама предвиђено је да ће се у погледу оснивања 
берзе, конституисања и надлежности органа берзе (и берзанских посредника) 
примењивати одредбе Закона о предузећима, које се односе на акционарска 
друнггва, ако Законом о берзама није друкчије одређено. ЗОП дакле представља 
lex generalis у погледу оснивања берзи и констутуисања њених органа. Пос- 
матрајући предлог ЗОП-а уочавамо низ новина са којима се по доношењу овог 
закона мора усагласити аутономна регулатива берзи и берзанских посредника. 
Ово се првенствено односи на постојеће фирме које се баве посредничким 
пословима, које требају своја акта, организацију и услове пословања да усагласе 
са Законом о берзама најкасније до 1.7.1995. године.

С друге стране, истовремено доношење Закона о хартијама од вредности са 
Законом о берзама било је неопходно с обзиром да хартије од вредности пред- 
стављају један од главних предмета^берзанског и ванберзанског трговања. 
Међу предметима трговања су и финансијски деривати (финансијски термински 
уговори и опцијски уговори), али они ће тек бити регулисани новим Законом о 
хартијама од вредности.

Такође, Предлогом закона о хартијама од вредности предвиђено је да се 
хартије не морају нггампати и дозвољава се њихова безготовинска трговина, тј.

3. Закон користи термин тржишни материјал.



преношење хартија од вредности с продавца на купца, задуживањем и одо- 
бравањем њихових депо-рачуна.

Принцип дематеријализације хартија од вредности најшире је примењен у 
француском праву, а исти модел је преузело и пољско законодавство. Предности 
овог решења су велике. Његовом применом посгижу се све позитивне особине 
хартија од вредности на име и хартија на доносиоца, а истовремено се избегавају 
њихови недостаци. Наиме, хартије од вредности на доносиоца омогућавају бржи 
промет, што се дематеријализацијом хартија доводи до максимума. Међутим, 
губитком или уништењем хартије на доносиоца губи се и право које је у њој 
инкорпорисано, док тај ризик не постоји у случају да се права, односно "вред- 
ности", налазе у облику компјутерског записа. С друге стране, хартије на име 
могу се амортизовати у случају уништења или губитка, али је њихов промет 
спорији, што се превазилази дематеријализацијом.

Од прихватања овог решења, на друкчијим основама од досадашњих, морају 
се уредити модели трговања хартијама и начин салдирања трансакција.

Поред тога, Законом о хартијама од вредности се у значајној мери 
обезбеђује заштита интереса инвеститора што представља нужан услов за сиг- 
урно и несметано одвијање промета.

Напомињемо и да се без адекватног Закона о својинској трансформацији 
који ће одлучити о преображају друштвене својине и праву власништва, не може 
очекивати да заживи тржиште акција -власничких хартија о вредности.

Значајна новина је да Закон о берзама дозвољава берзанску и ванберзанску 
трговину девизама, златом и племенитим металима, без посебних ограничења. 
Међутим, новим Законом о девизном пословању је прописано да се девизе 
искључиво могу куповати и продавати на јединственом југословенском 
тржишту. Савезна влада, на предлог Народне банке Југославије, прописује 
услове и начин рада јединственог девизног тржишта. Такође, Законом о 
девизном пословању су прецизно дефинисани учесници у промету злата и 
облици злата којима се може трговати, док се други племенити метали не 
помињу. Стога би, у циљу правилног регулисања и несметаног функционисања 
девизног тржишта и тржишта злата (племенитих метала), требало извршити 
одговарајуће усклађивање односних прописа.

Правну регулативу треба допунити и прописима који уређују институциона- 
лне инвеститоре и то инвестиционе фондове, пензионе фондове и осигуравајуће 
организације, без којих нема развијеног финансијског тржишта. Закон о берзама 
међу берзанске посреднике убраја инвестиционе фондове, међутим њихово 
оснивање и пословање није нормирано ниједним прописом.

У свету инвестициони фондови представљају значајне мобилизаторе капи- 
тала појединаца ради улагања у разнородне хартије од вредности.^ Основни циљ

4. Детаљније о инвестиционим фондовима - Б. Васиљевић, "Инвестициони фондови” - Фин-
ансијско тржиште Југославије, Београд, јун 1993, стр. 343-354.



оснивања фондова је диверсификацнја ризика инвестирања. То се постиже про- 
фесионалним вођењем ових финансијских институција на основу знања и метода 
којима индивидуални инвеститори, по правилу, не располажу. Такође, с обзиром 
на ограничена средства појединаца, њихове могућности за улагање у шири круг 
хартиј а су сужене.

Овако пројектоване институције могу код нас да послуже као снажан под- 
стицај за прикупл>ање још увек значајних износа штедње становништва и моби- 
лизације других извора средстава и њихово усмеравање у најпрофитабилније или 
најсигурније хартије.

За пословање фондова од изузетногје значаја правна сигурност. Овај пре- 
дуслов код нас још увек није на потребном нивоу, посебно с обзиром на искуства 
грађана у погледу старе девизне штедње, појединих приватних банака, што је 
озбиљно угрозило поверавање средстава ради инвестирања. Стога, односи 
инвеститора и фонда морају бити детаљно и веома прецизно регулисани нор- 
мама облигационог права, али и нормама и контролом државних органа, 
односно Комисије за хартије од вредности, у циљу заштите инвеститора.^

Једна од основних подела инвестиционих фондова је на фондове отвореног 
(open-end funds) и фондове затвореног типа (closed-end funds). Први прикупљају 
капитал без ограничења, издајући инвеститорима акције, које су на њихов захтев, 
дужни да у сваком тренутку откупе. Стога се њихов капитал свакодневно може 
мењати. Инвестициони фондови затвореног типа издају фиксан број акција. 
Уколико акционар жели да прода акцију овог фонда он то може да учини на ван- 
берзанском тржишту или на берзи.

Истовремено, нису створене ни правне претпоставке за другачију улогу пен- 
зионих фондова који на развијеним финансијским тржиштима играју веома 
значајну улогу. У оквиру пензионих фондова, модерна менаџерска структура 
обезбеђује пласирање средстава у тзв. сигурне инвестиције које истовремено 
доносе већи профит од банкарске камате на депозите. У наведеном смислу, мор- 
ала би се извршити одговарајућа трансформација пензионих фондова. Наиме, 
процес приватизације, без обзира на модалитете, мора обезбедити равноправан 
положај свих грађана. Додељивање одређеног процента капитала у друштвеној 
својини пензионим фондовима путем акција представља начин који испуњава 
дати критеријум јер су корисници пензија сви грађани који су испунили услов за 
пензију без обзира у којој су делатности радили. Истовремено на овај начин би се 
смањио притисак на привреду у виду издвајања средстава за покриће текућих 
исплата пензија.

За доношење правилних одлука у инвестирању средстава значајну улогу 
имају и рејтиш организације, па је неопходно уредити и њихов правни статус. 
Улога рејтинг организација ће све више расти са повећавањем броја корисника 
финансијских информација. Рејтинг организација је у обавези да прати све

5. Ибид, стр. 344



промене у пословању издаваоца хартија од вредности и благовремено врши 
усклађивање њиховог првобитног рејтинга.^

Ради ефикасног извршавања купопродајних уговора из берзанског 
пословања, неопходно је да се законски уреде послови клиринга и депозита. При 
том треба имати у виду развијени информациони систем, једнообразну метод- 
ологију рада уз сва позитивна и негативна искуства везана за обављање послова 
Службе за платни промет и финансијски надзор. У упоредном праву заступљени 
су различити модели. Тако су нпр. у САД Њујоршка берза (NYSE), Америчка 
берза (АМЕХ) и Удружење дилера (NASD), 1976. године основали Националну 
клириншку организацију за хартије од вредности (NSCC). У Словенији према 
Закону о трговини хартијама од вредности клириншко-депозитарну кућу могу 
основати као деоничарско друштво Централна банка и друга правна лица која 
добију одобрење Комисије за хартије од вредности.

Закон  о берзама је успоставио основне институциналне услове за оснивање и 
Пословање берзи и берзанских посредника, док њихова даља разрада и доградња 
у надлежности одређених савезних органа, као и саме берзе и берзанских посред- 
ника (аутономно право) и удружења берзи и берзанских посредника.

Савезна влада треба да донесе Уредбу о издавању дозволе за оснивање берзе 
и издавање дозволе за рад робне берзе, Комисија за хартије од вредносги тре- 
бало би да своја Правила допуни одредбама о поступку за издавање дозволе за 
рад финансијске берзе на којој се тргује капиталом, акцијама, дугорочним харти- 
јама од вредности и финансијским дериватима и дозволе за рад берзанских 
посредника, као и одредбама о основама рада и контроли ових субјеката. У 
надлежности Народне банке Југославије је прописивање поступка за давање саг- 
ласности банкама, Поштанској штедионици и осигуравајућим друштвима за 
обављање берзанске трговине, условима и критеријумима за издавање дозволе 
за рад финансијске берзе на којој се тргује жиралним новцем, меницом, чеком и 
краткорочним хартијама од вредности, као и утврђивање начина контроле 
пословања ових субјеката.

С обзиром да ови подзаконски акти још увек нису донети,^ указујемо на 
нека питања која би истим требало да буду регулисана, као и аутономним бер- 
занским правом.

Полазећи од одредаба Закона које утврђују место, учеснике и предмете бер- 
занске и ванберзанске трговине, сматрамо да би берзанска трговина требало да 
обухвати све уговоре о купопродаји тржишног материјала који се налази на 
званичној листи берзе, закључених за берзанским пултом, између брокера берзе, 
као посредника, и брокера чланова берзе, као купца, односно продавца. Ова

6. Детаљније о рејтинг организацијама, Б. Ћосић, Б. Јоргић, Д. Пујић, Берза хартија од вред- 
ности и берзанско пословање, Београд 1991, стр. 191-194.

7. Рок за доношеше прописа неопходних за извршавање Закона о берзама је истекао 8. 3. 
1995. године.



трговина би се обављала првенствено аукцијиски, на званичним берзанским сас- 
танцима.

Регулисана ванберзанска трговина би обухватила све уговоре о купопродаји 
тржишног материјала који се налази на званичној или на незваничној листи 
берзе, закључених на берзи, ван берзанског пулта, између брокера чланова 
берзе, између независних брокера и између независних брокера и брокера 
чланова берзе, Ова трговина би се обављала на незваничним берзанским састан- 
цима.

У оквиру слободне ванберзанске трговине закључивали би се уговори о 
купопродаји тржишног материјала између брокера чланова берзе, независних и 
нерегистрованих слободних брокера.

Међутим, Закон је битно ограничио исгупање брокера, односно берзанских 
посредника код закључивања уговора о купопродаји тржишног материјала, под- 
водећи под дилерски начин трговања закључивање послова у своје име и за свој 
рачун, а под брокерски начин трговања закључивање послова у туђе име и за туђ 
рачун. На овај начин је берзанским посредницима ускраћено пословање у своје 
име а за туђ рачун (као комисионари), а што би требало да представља главни 
начун иступања и рада берзанских посредника. Тиме се практично онемогућава 
берзанским посредницима брокерског начина трговине да буду чланови берзе и 
да закључују послове на берзи, јер по правилима, закључницу о купопродаји 
тржишног материјала на берзи потписују купац и продавац (чланови берзе), 
дакле они иступају у своје име. С обзиром да би непризнавање комисионог 
начина иступања берзанских посредника знатно успорило и отежало промет, 
поставља се питање да ли је могуће подзаконским актима, а тако и правилима 
берзе и берзанских посредника утврдити овај начин трговине. У том смислу, 
сматрамо да је исправно решење словеначког Закона о тржишту хартија од 
вредности који одређује да берзански посредници могу трговати за туђ рачун, уз 
наплату провизије (посредовање) и за свој рачун, у циљу стицања профита 
(трговање). Ова подела је извршена независно од тога у чије име берзански 
посредник иступа.

По Закону начин и услови трговине, трговачки стандарди, трговачка доку- 
мента и услови који важе за регулисану берзанску, ванберзанску и слободну 
трговину уређују се берзанским актима и правилником о раду берзе. Мислимо да 
ово решење треба третирати као привремено, до оснивања удружења (берзи и) 
берзанских посредника, које би требало да пропише правила и стандарде за ван- 
берзанску трговину. Правила овог удружења би требало да верификује 
Комисија за хартије од вредности, која би вршила и контролу рада удружења.

Закон предвиђа могућност оснивања јединственог удружења берзи и берзан- 
ских посредника у чијој је надлежности прописивање трговинских узанси и коде- 
кса понашања, организовање обуке за брокере и др. Напомињемо да светска 
пракса показује да је правило да се формира једно национално удружење берзан- 
ских трговаца, односно берзанских посредника. У САД је основано удружење



дилера NASD (National Association Securities Dealers Inc). Члансто у удружењу није 
обавезно али за приступање брокери и дилери морају да испуне одређене кри- 
теријуме, који се односе на висину и коришћење њиховог капитала, овлашћена 
лица и др. Удружење се оснива првенствено са циљем јединствене аутономне 
регулације односа из ванберзанског трговања, који нису нормирани актима 
овлашћених државних органа. Тако NASD доноси правила, инсгрукције, упозо- 
рења и препоруке својим члановима. Уколико члан удружења не поштује 
правила, против њега се подноси жалба District Business Conduct Commite, који 
може одбити жалбу или донети одлуку о новчаној казни, суспензији у чланству 
или губитку својства члана удружења.

Поред ове врсте удружења, као посебна, егзистирају удружења берзи, а пос- 
тоји и светска асоцијација берзи. Првенствено због различитог начина рада и 
интереса ових институција који могу бити и супротстављени, страна законо- 
давства не предвиђају јединствено удружење берзи и берзанских посредника. 
Стога би и о наведеном требало водити рачуна приликом јасног дефинисања 
циљева оснивања и надлежносги поменуте асоцијације.



Права индустријске својине





Др Слободан М Марковић
доцент ПравноГ факултета Универзитета у КраГујевцу

ЗАШТИТА И ПРАВНА ПРИРОДА ФИРМЕ

Име је један од атрибута правног субјекта. Предузеће, као и сваки други 
правни субјект, има право и обавезу да буде означено именом. Име (назив) под 
којим предузеће постоји и послује зове се фирма. Фирма је предмет правне 
заштите која је прописана у Закону о предузећима из 1989. године (даље ЗОП)., 
односно предвиђена у Предлогу Закона о предузећима из 1993. године (даље: 
ПЗОП). Међутим, као што је познато, правна заштита имена предузећа не 
исцрпљује се само у прописима о фирми. Имену предузећа заштиту пружају и 
прописи из чл. 22. и 23. Закона о трговини (даље: ЗОТ).^

Проблематика правне заштите имена предузећа је само један сешент тзв. 
права означавања (нем. - Kennzeichnungsrecht).^

Овај рад се бави само једним врло уским сегментом права означавања, који 
се односи на сукоб права два или више предузећа на коришћење исте или сличне 
фирме, и решавање тог сукоба на основу права фирме. 1

1. Сл.л.СФРЈ бр. 32/93
2. Право означавања се бави комплексним питањима односа који настају у вези са личним 

именима и другим ознакама физичких лица, именима и другим ознакама правних лица 
(укључујући предузећа), именима и другим ознакама колективитета који немају својство 
правног лица, називима и другим ознакама робе и услуга који потичу од одређеног суб- 
јекта (укључујући жигове и географске ознаке порекла.
Будући да је реч о врло разуђеној и компликованој правној материји која је уређена у 
различитим правним прописима, могуће су бројне колизионе ситуације између субјеката 
који користе или желе да користе исто или слично име или ознаку за неку од набројаних 
сврха).



1. Елементи фирме (фирма у ужем смислу)

У теорији и законодавној праксије познатода нема јединственогстановишта 
о томе да ли се под фирмом подразумева само име предузећа, или појам фирме 
обухвата, поред имена. и навод о седишту предузећа.^ Чл. 153 ЗОП-а и чл. 27 
ПЗОП-а прописују да је навод о седшпту предузећа обавезни саставни део 
фирме. Сматрамо да, са становишта права означавања, тај приступ није исправан 
и доследан. Наиме, ако су име, ознака типа предузећа, његова делатност и 
седиште саставни делови фирме, онда се не може говорити о истим или сличним 
фирмама које имају исту или сличну делатност на територијама различитих 
регистарских судова (чл. 37 ПЗОП-а). Све указује да ЗОП и ПЗОП. уређујући 
заштиту фирме, пошли од тога да је, са становишта разликовања предузећа, 
најбитнији елеменат фирме управо име предузећа (фирма у ужем смислу), док се 
делатност и седиште предузећа не сматрају само атрибутима који индивидуали- 
зују предузеће, већ имају и значај релативних претпоставки за постојање односа у 
којем заинтересована трећа лида (нпр. учесници у промету) могу доћи у забуну о 
идентитету предузећа.

У овом раду ће се појам "фирма" користити само у ужем значењу регистро- 
ваног имена предузећа.

2. Функција именовања, одн. означавања предузећа

Познато је да име или друга ознака служи да индивидуализује оно што је 
предмет именовања.односно означавања. Међутим, кад је реч о имену као 
атрибуту предузећа, битно је уочити две његове посебне функције. Прва је 
функција административно-техничког разликовања једног предузећа од других 
предузећа. Вршећи ову функцију, име је само индикација на основу које је могуће 
утврдити да је одређено предузеће правни субјект различит од неког другог 
правног субјекта. Ова функција је повезана са јавним интересом да се спречи 
забуна о идентитету предузећа, пре свега у односима предузећа према органима 
власти и другим субјектима који су носиоци јавних овлашћења, али и у односима
са другим учесницима у промету.^ Друга је конкурентска функција у оквиру које 
име постаје симболом целокупног пословног и друштвеног идентитета 
предузећа. Уместо вредносно неутралног средства индивидуализације, име 
предузећа у тржишној привреди спонтано тежи да постане вредност по себи, која 
на концентрисан начин изражава представе потрошача и пословних партнера о 
укупном бонитету тог предузећа.^ Отуда и старање о правној заштити

3. О томе ближе Јовановић, В: Одредница "Организација удруженог рада" у Енциклопедији 
имовинског права и права удруженог рада, Београд 1978., II том, стр. 609

4. Функција административно-техничког разликовања је једина функција имена предузећа у 
нетржишним привредама.



конкурентске функције имена предузећа представља превасходно приватно- 
правни интерес

3. Правна заштита фирме предузећа

3.1. Прописи о фнрми (ЗОП, одн. ПЗОП)

3.1.1. Заштита фирме на територији истоГ регистарскоГ суда (начело 
искључивости)

Чл. 156 ЗОП-а, одн. чл. 36 ПЗОП-а дефинишу начело искључивосги као 
начело по којем је забрањен упис два или више предузећа под истом или сличном 
фирмом, ако та предузећа:

- имају исту или сличну делатност, и
- уписују се код истог регистарског суда.
У случају спора око права на упис фирме, одлучује временски приоритет 

подношења пријаве суду. О примени начела искључивости пази регистарски суд 
ех officio.

Кључна карактерисгика овог начела искључивости јесте његова територи- 
јална ограниченост на простор који "покрива" један регистарски суд. Законода- 
вац полази од тога да истоветност или сличност фирми и делатности предузећа 
нужно води могућности забуне о идентитету предузећа, уколико су она регистро- 
вана (па тиме и активна) на истој, релативно уској, територији. Из тог разлога, а 
имајући у виду пре свега јавни интерес, он је забранио упис таквих фирми у 
регистар, не препуштајући заинтересованим предузећима да сама оцењују степен 
своје конкурентске угрожености и потребу заштите због чињенице постојања 
"имењака" на истој територији.

3.1.2. Заштита фирме на територији друГоГреГистарскоГ суда

За заштиту фирме од другог предузећа које је регистровано на територији 
другог регистарског суда карактеристично је да ни чл. 158 ЗОП-а, ни чл. 37 
ПЗОП-а не предвиђају начело искључивости у горе описаном смислу.

Дакле, у случају уписа два или више предузећа са истом или сличном 
делатношћу и фирмом на територијама различитих регистарских судова, не пази 
се ех officio на сузбијање таквих појава, већ је препуштено заинтересованом

5. У том смислу, име је нематеријално имовинско добро које представља део интелектуалне 
својине предузећа

6. Посматрајући ближе ове две функције у светлу дихотомије јавни интерес - приватни 
интерес, мора се констатовати да је заштитом јавног интереса за спречавање забуне о 
идентитету предузећа, могуће посредно остварити и заштиту приватног конкурентског 
интереса појединог предузећа. Могућ је и обрнут случај: штитећи свој приватни 
конкурентски интерес, предузеће може посредно штитити и јавни интерес (нпр. заштите 
потрошача).



предузећу да одлучи да ли жели да грађанском тужбом штити своју фирму. Што 
је још значајније, суд ће на основу такве тужбе забранити туженом предузећу 
употребу фирме тек ако нађе да је захтев оправдан (чл. 159 ЗОП-а, одн. чл. 39 
ПЗОП-а). Другим речима, предузеће које тражи заштиту своје фирме мора 
имати и доказати посгојањеповреде свог оправданог интереса, а не само чињен- 
ицу да на територији другог регистарског суда постоји предузеће са истом или 
сличном делатношћу и фирмом.

Евидентнр је, дакле, да се, у овом случају, штити само конкурентска 
функција фирме, и то превасходно у приватном интересу.

Од посебног је значаја питање који су то елементи на којима се може засно- 
вати оправданост интереса тужиоца за заштиту фирме.

- Опасност од забуне о идентитету предузећа -

Конкурентски интереси предузећа за заштиту фирме могу бити разноврсни. 
Међутим, у овом случају, захтев за заштиту може бити оправддан једино ако је 
реч о интересу да се спречи или отклони забуна код учесника у промету о идент- 
итету једног предузећа због тога што друго предузеће са истом или сличном 
делатношћу има и користи исту или сличну фирму."^ Тај интерес постоји увек 
кад поменута забуна узрокује или може узроковати штету за тужилачко 
предузеће.

- Територијално простирање заштите фирме -

Заштита конкурентске функције фирме према ЗОП-у. ПЗОП-у делује вир- 
туелно на целој територији земље. Међутим, условљавање заштите 
оправданошћу интереса за заштиту фирме. тј. постојањем забуне или опасности 
изазивања забуне о идентитету предузећа говори о томе да законодавац полази 
од начела толерисања уписа под истом или сличном фирмом два или више 
предузећа са истом или сличном делатношћу, ако се предузећа налазе на тери- 
торијама различитих регистарских судова.^

Дакле, тек изузетно од начела толеранције, предузеће може против другог 
предузећа уписаног на територији другог регистарског суда тражити заштиту 
своје фирме, уколико има оправдани конкурентски интерес, одн. интерес за 
спречавање забуне у промету о идентитету предузећа. Да би до такве забуне 
заиста могло доћи, неопходно је да исти учесници у промету долазе или могу

7. Питање посгојања забуне, одн. опасности од забуне, па у вези с тим и питање слнчности 
делатности и сличностм фирми решава се на основу релативно добро разрађених правила 
о сузбијању нелојалне конкуренције и жиговног права

8. Поменуто начело толеранције добија посебно на значају с обзиром на чл. 25. и 26. ПЗОП- 
а, по којима фирма предузећа личности мора садржати лично име најмање једног члана, 
одн. комплементара, а фирма предузетника мора садржати лично име предузетника. 
Будући да ове фирме не садрже тзв. изборна имена, већ лична мена, јасно је да ће се 
ускоро неминовно појавити сразмерно велики број предузећа имењака



доћи у пословни контакт са оба предузећа. Тако се територијално простирање 
заштите фирме по овом основу реално сужава на простор на којем предузеће 
ефективно обавља своју привредну делатносг,^ одн. на којем фирма ефективно 
врши функцију разликовања.^

На основу реченог, јасно је да сукоб два предузећа због фирме не мора пос- 
тојати од почетка постојања касније регистрованог предузећа, већ да може нас- 
тати и накнадно, тј. тек кад, на пример, једно од предузећа територијално или 
предметно пропшри своју делатност, улазећи тако у простор ефективног
пословања другог предузећа.^

- Снага обележавања -

Основаност захтева за заштиту фирме према чл. 158 ЗОП-а, одн. чл. 38 
ПЗОП-а може зависити од снаге обележавања, коју има фирма чија се заштита 
тражи. У примени овог критеријума могућа је потпуна аналогија са релативно 
детаљно разрађеним правилима жиговног права.-^)

Пракса код нас да се као фирма региструју и недистинктивни (описни) 
називи (као нпр. "Аутопревоз", "Аутосаобраћај". "Аутотранспорт") доводи до 
тога да је неопходно да се приликом оцене основаносги захтева за заштиту 
фирме примењује принцип по којем степен дистинктивности фирме стоји у про- 
порционалном односу са обимом заштите фирме. Другим речима, предузећа са 
мање дистинктивним фирмама морају у већој мери рачунати на колизије са 
другим предузећима око фирме, а да при том не могу остварити заштиту на 
основу чл. 158 ЗОП-а, одн. чл. 37 ПЗОП-а.

Иницијално недовољно дисгинктивна фирма може временом стећи велику 
снагу обележавања предузећа, уколико се афирмише у промету као име за 
одређено предузеће (нпр. "Дневник" за новинско-информативно предузеће из 11

9. Н а пример, угоститељско предузеће "Плажа" у Херцег Новом, које има објекте само у 
том граду и околини, и угоститељско предузеће "Плажа" у Новом Саду, које такође има 
своје објекте само у том граду и околини, не могу, или тешко могу доћи у ситуацију да 
основано туже једно друго због повреде фирме

10. "Ефективна заштита имена не може имати већи домашај од његове снаге обележавања у 
промету”. Види Baumbach/Hefermehl: Wettbewerbsrecht, Muenchen 1983., стр. 1531.

11. У том смислу се већ изјаснила и наша теорија у вези са применом прописа о фирми из 
Закона о удруженом раду. Види Јовановић, В: Одредница "Организација удруженог рада" 
у Енциклопедији имовинског права и права удруженог рада, Београд, 1978., II том, стр. 
612.

12. Из жиговног права је познато да степен тзв. снаге обележавања коју има одређени жигом 
заштићени знак, утиче на обим заштите коју тај жиг ужива. Снага обележавања, пак, 
зависи од дистинктивне снаге ознаке, као и од афирмације коју је та ознака стекла у 
промету као средство индивидуализације одрећене робе одређеног произвођача. Дистинк- 
тивна снага јесте општа подобност једне ознаке да служи као средство индивидуализације 
и разликовања. Афирмација ознаке је једна динамична категорија која у времену подлеже 
варирању, зависно од конкретних прилика на тржишту и понашања самог титулара жига.



Новог Сада). У том случају, сразмерно се увећава и обим заштите коју та фирма 
ужива.

За оцену снаге обележавања фирме пресудно је схватање учесника у 
промету.

- Питање јачег ирава -

Тужилац и тужени у спору за заштиту фирме на основу чл. 158 ЗОП-а. одн. 
чл. 37 ПЗОП-а најчешће су легални корисници своје фирме или имена. Стога, 
спор обично није усмерен на утврђивање бесправног коришћења фирме или 
имена од стране туженог, већ је усмерен на утврђивање да ли тужилац или 
тужени имају јаче право на фирму, одн. име у конкретном случају.

Критеријуми за утврђење јачег права су досга компликовани јер подразуме- 
вају вагање оправданих интереса обе стране у спору. Ипак, као кључни критери- 
јум се мора узети временски приоритет употребе фирме. Почетком употребе 
фирме се, за потребе разрешавања колизионих ситуација, може сматрати датум 
уписа у регистарском суду, али, зависно од случаја, и неки каснији датум. 
Сложеност примене начела временског приоритета употребе произлази из горе 
описане релативности територијалног и временског просгирања заштите 
фирме.

У вези са релативношћу територијалног простирања заштите фирме, битно 
је стално имати у виду принцип да не може бити међусобног угрожавања 
оправданих интереса два предузећа у вези са фирмом уколико та предузећа 
ефективно не делују на истом привредном простору. Следствено томе:

- кад два предузећа од апсолутног почетка употребе фирме ефективно делују 
на истом простору, о јачем праву одлучује приоритет регистрације фирме;

- кад два предузећа иницијално не делују ефективно на истом простору, па 
једно предузеће прошири своју ефективну делатност и на простор на којем 
делује друго предузеће, одлучује приоритет ефективне употребе фирме на прос- 
тору на којем је дошло до колизије; другим речима," староседелачка" фирма има 
јаче право иако је можда касније регистрована од придошле фирме;^

- кад једно предузеће има недистинктивну фирму, па се та фирма временом 
афирмише у промету и стекне велику снагу обележавања, због чега дође до 
колизије са фирмом другог предузећа, временски приоритет употребе фирме 
првог предузећа се рачуна од времена стицања велике снаге обележавања, а не 
од тренутка почетка употребе.^

У случају да се судским путем не може утврдити јаче право тужиоца, 
тужилац мора толерисати употребу фирме или имена од стране туженог. У 
случају, пак, да се утврди јаче право тужиоца, суд ће забранити туженом да упо-

13. Emmerich, V: Das Recht des unlauteren Wettbewerbs, Muenchen 1987, стр. 267.
14. У том смислу Baumbach/Hefermehl: Wettbewerbsrecht, Muenchen 1983, стр. 1510.



требљава спорну фирму. и према околностима, тужиоцу досудити накнаду штете 
(чл. 195. ЗОП-а, одн. чл. 38 ПЗОП-а).

- Питање временског ограничења права на тужбу -

Чл. 37 ПЗОП-а, следећи традицију нашнх прописа из ове области, 
ограничава право на тужбу за заштиту фирме са територије истог или 
различитог регистарског суда на три године од уписа у регисгар фирме туженог 
предузећа. Сматрамо да такво временско ограничење није оправдано.

Наиме, у случају подизања тужбе за заштиту фирме против предузећа које је 
уписано на територији истог регистарског суда, постоји контрадикторност овог 
ограничења са принципом искључивости: ако је код истог регистарског суда, из 
разлога заштите јавног интереса, забрањен упис под истом или сличном фирмом 
два или више предузећа која обављају исту или сличну делатност, онда је недос- 
ледно да се, у случају пропуста регистарског суда, примена тог правила доводи у 
зависност од временски ограниченог приватног права на тужбу. Другим речима, 
ако суд грешком пропусти да примени правило искључивости, а заинтересовано 
предузеће не подигне тужбу за заштиту своје фирме у року од три године од 
уписа друге фирме, правило искључивости, па и јавни интерес у вези са њим, 
бивају дезавуисани.

Кад је реч о заштити фирме од предузећа које је уписано у територији другог 
регистарског суда, из претходних излагања је видљиво да је та заштита, по својој 
природи, заштита приватног интереса од аката нелојалне конкуренције. Иста 
таква заштита се може постићи и тужбом на основу прописа о сузбијању нело- 
јалне конкуренције из ЗОТ-а. Како у ЗОТ-у нема прописа о трајању права на 
тужбуЛ^ поставља се питање који је разлог због којег би једно предузеће 
штитило своју фирму под тежим условима (прописи о фирми) кад то може 
учинити под лакшим (прописи о нелојалној конкуренцији). Уз то, сам начин 
рачунања рока од три године није адекватан идеји заштите од нелојалне 
конкуренције. Наиме, принцип по којем нема оправданог интереса за заштиту 
све док не дође до стварне забуне или опасности забуне о идентитету тужилачког 
предузећа, логично намеће принцип да се временско ограничење права на тужбу 
везује за тренутак настанка оправданог интереса, а не за тренутак регистрације 
туженог предузећа (што је чињеница за коју тужилац и не зна док не дође до пов- 
реде његовог оправданог интереса).

15. Један од најтежих пропуста законодавца у вези са ЗОТ-ом јесте да уопште није нормирао 
инструменте грађанскоправне заштите од аката нелојалне конкуренције, па тако ни рок- 
ове у којима се тужба може подносити. Према Закону о сузбијању нелојалне утакмице и 
монополистичких споразума из 1974. право на подношеше тужбе за заштиту од нелојалне 
конкуренције било је ограничено на преклузивни рок од три године од повреде права 
актом нелојалне конкуренције, одн. једне године од сазнањаза повреду права.



3.2. Прописи о сузбијању нелојалне конкуренције (ЗО Т )

Без намере да анализирамо заштиту фирме на основу ЗОТ-а, скрећемо 
пажњу само на оне аспекте заштите фирме који нису обухваћени прописима о 
фирми (ЗОП, одн. ПЗОП), а који постоје на основу прописа о сузбијању нело- 
јалне конкуренције (ЗОТ):

- тужени субјект у спору не мора бити предузеће, већ може бити и сваки 
други субјект упривредном промету (нпр. власникрадње);

- акт нелојалне конкуренције није ограничен само на изазивање забуне или 
опасности од забуне у промету о идентитету предузећа, већ се може односити и 
на сваку другу повреду оправданог конкурентског интереса у вези са фирмом 
(нпр. разводњавање фирме, срозавање угледа фирме);

- начин повреде оправданог конкурентског интереса није ограничен само на 
употребу исте или сличне фирме, већ се односи и на употребу других имена и 
ознака у промету (нпр. ознака робе или услуга);

- субјект заштите фирме није само предузеће које је уписано код југословен- 
ског регистарског суда, већ заштиту уживају и инострани привредни субјекти 
који послују на територији С Р Ј;^

- преклузивни рок за подизање тужбе није ограничен на три године од уписа 
у регистар туженог предузећа.

4. П р а в н а  природа ф и рм е

Одредбе о праву фирме, садржане у ПЗОТ-у, наговепггавају новине у 
погледу могућности тумачења правне природе фирме. Наиме, до сада је фирма 
била атрибут предузећа као субјекта права схваћеног у формално-правном 
смислу. Дакле насганак и престанак фирме су се везивали за формално 
(регистарско) постојање предузећа.

Сад, међутим, чл. 25 и 26. ПЗОП-а предвиђају обавезу коришћења личног 
имена у фирми предузећа личности. Такође, чл. 40 ПЗОП-а предвиђа обавезу 
коришћења фирме (другим речима, обавезу рада предузећа). У супротном, 
фирма се брише из регистра.

На овај начин, разматрања о предузећу као субјекту права на фирму добијају 
нову димензију. Наиме, види се да предузеће није апстрактна правна творевина, 
већ да иза њега сгоје физичка лица (власници, оснивачи); такође, видљиво је да 
предузеће није субјект права на фирму само зато пгго је уписано у регистар, већ 
зато што представља реалан ентитет, схваћен као целина удружених персоналних 
и материјалних ресурса који су ангажованн у одређеној привредној делатности.

16. На основу чл. 2. и 10бис Париске конвенције за заштигу индустријске својине, Југославија
је у обавези да страним субјектима који имају држављанство или домицил у некој од
земаља Париске уније пружи заштиту од нелојалне конкуренције на принципу национал-
ног третмана.



Ови моменти појачавају личноправни карактер фирме, не дирајући, наравно, 
у њену природу као имовинског права на нематеријалном добру. Резултат тога 
би у судској пракси требало да буде да привремено брисање предузећа из регис- 
тра, као и разни облиди статусних трансформација, цепања и припајања 
предузећа у којима се губи регистарски континуитет фирме, не би смелад а буду 
фатална за право на фирму, уколико је предузеће сачувано као ентитет у својој 
укупности интерних и екстерних пословних односа.^

ЗАКЉУЧАК

Прописи о фирми штите две функције означавања, које фирма има: 
функцију административно-техничког разликовања предузећа и конкурентску 
функцију. Прва функција се штити превасходно у јавном интеесу, док се друга 
функција штити претежно у приватном интересу.

Садржински, заштита фирме је ограничена само на спречавање забуне одн. 
опасности од забуне о идентитету предузећа.

Заштита фирме од предузећа уписаног на територији истог регистарског 
суда посгоји у јавном интересу и почива на принципу искључивости. У кон- 
традикцији са овим принципом је прописани преклузивни рок за подизање тужбе 
за заиггиту фирме.

Заштита конкурентске функције фирме има карактер ограничења начела 
толерисања уписа под истом или сличном фирмом два или више предузећа са 
истом или сличном делатношћу, ако је упис извршен на територијама 
различитих регистарских судова. Нужан услов за заштиту јесге постојање пов- 
реде оправданог конкурентског интереса предузећа у вези са фирмом. Повреда 
оправданог интереса може постојати једино ако два или више предузећа ефек- 
тивно послују на истој територији, одн. ако ефективни домашај снаге 
обележавања фирме једног предузећа интерферира са ефективним домашајем 
снаге обележавања фирме другог предузећа.

Спор за запггиту конкурентске функције фирме добија она страна која има 
јаче право. Основни критеријум за утврђење јачег права на фирму јесте времен- 
ски приоритет употребе фирме на територији сукоба оправданих интереса два 
или више предузећа око фирме.

Нови прописи о фирми, садржани у чл. 25 и 40. ПЗОП-а, наглашавају 
личноправну природу права на фирму, не дирајући у њен карактер имовинског 
права на нематеријалном добру. У недостатку с чптих прописа о праву на име у 
нашем правном систему, та чињеница би (под условом да јој судови поклоне 
дужну пажњу) требло да има далекосежне импликације на разрешавање спорова 
у области права на фирму.

17. У том смислу, али с позивом на право на име из чл. 12 БГБ-а, Baumbach/Hefermehl: Wettbe- 
werbsrecht, Muenchen 1983., стр. 1549-1551. Моменти који могу бити релевантни приликом 
одлучивања о последицама које регистарски дисконтинуитет фирме може имати на право 
на фирму су: дужина прекида, намера поновног активирања, разлози прекида.



Др Божин Влашковић,
ванредни професор на Правном факултету у Крагујевцу

НАЧЕЛО СПЕЦИЈАЛНОСТИ 
У ПРАВУ О ЖИГОВИМА

1. П о ја м  н а ч ел а  сп е ц и ја л н о сти  и и стоврсни х производа

По схватању које је заступљено у већини законодавстава заштита жига се 
заснива на принципу специјалности. Он значи да титулар жига има искључиво 
право да жиг користи за обележавање производа или услуга које је навео у при- 
јави.^ Но, његово право да трећим лицима забрани коришћење истог или 
сличног жига има шири домашај. Њиме нису обухваћени само роба и услуге које 
су наведене у пријави, него и оне које су исговрсне или сличне.^) Појмом 
истоврсне или сличне робе (услуге) одређен је крајњи домашај зашите која се 
стиче жигом. То значи да се жиг може слободно употребљавати за означавање 
робе која није исговрсна оној која је наведена у пријави жига. У том случају се не
може говорити о повреди жигар)

Ширина заштите која се стиче жигом зависна је од начина на који се тумаче 
основни појмови "опасност замењивања" и "истоврсност производа". Екстен- 1

1. Baumbach-Hefermehl, Warenzeichengesetz, 12. Auflage, Munchen, 1985, стр. 443.
2. Koppenhofer, Auf welche Waren kann jeweils Kennzeichenschutz ausgedehnt werden?, Хамбург, 

1968, стр. 11; Bussmann, Die Festlegung der Warengleichartigkeitsgrenzen, GRUR 9/1968, стр. 
498. и многн други.

3. Од овог правила постоје изузеци везани за заштиту славних или и познатих жигова. О 
томе: Влашковић, Јединствени систем заштите славних и познатих жигова, ГлП, кн>. 1/4, 
1992, стр. 165.



зивније тумачење има за последицу да је титулар жига пре у позицији да забрани 
трећим лицима његово коришћење. Другим речима, последица ширег тумачења 
је да се у осетнијој мери ограничава право трећих лица да се користе заштићеном 
ознаком за обележавање сопствених производа.^ У томе се огледа привредни 
значај појма истоврсних или сличних производа. Екстензивније тумачење 
погодује интересима титулара жига и његовој тежњи да стекне што ширу 
заштиту.

Појам истоврсних производа није дефинисан у законима који се њиме 
користе. Теорији и пракси је остављен задатак да одреде његове границе и 
суштину, уважавајући реалности привредног живота.^ Том одређивању припада, 
како је већ речено, велико значење за привредни живот. Оно не може узимати у 
обзир само интересе титулара жига за игго широм заштитом. Напротив, у истој 
мери се морају узети у обзир и интереси других учесника у промету да им 
коришћење неког знака не буде ограничено у сувишној мери, јер се тиме умањује 
могућност рекламирања сопствених производа.

Дефинисање и тумачење појма истоврсних производа је условљено функци- 
јама које жиг остварује у привредном животу, а које су правно заштићене. По 
традиционалном схватању основна је функција означавања порекла производа 
који су обележени жигом. Полазећи од таквог смисла запггите која се остварује 
жигом, наиме, од спречавања заблуде у промету у вези с пореклом робе, може се 
одредити и појам истоврсне робе. О њој се говори онда када је могуће да 
потрошач мисли да производи који се упорсђују потичу из истог погона, иако то 
у стварности није случај. Та могућност је искључена онда када су производи 
толико међусобно различити да било који релевантни део потрошача не може да 
гтомисли да они имају заједничко порекло, без обзира пгго се продају на истим 
или сличним продајним местима.^

Схватања која истичу као примарну функцију жига као средства за 
означавање порекла њиме обележених производа, која је и једино правно
заштићена, су све више изложена критици.^) Промењене околности у привред- 
ном животу истичу и друге функције, као што је рекламна или пропагандна. 
Њихова заштита у оквиру самог права о жиговима имала би, пак, за последицу да 
се целокупни систем заиггите постави на садржински другојачије основе. Тиме 
би и важење начела специјалносги било ограничено у већојили мањој мери. Овај 
принцип је напуштен први пут када је у питању заштита славних жигова. Њихова 
појава је иницирала судску праксу да размотри заштиту и независно од појма 
истоврсних производа. Новија решења иду и корак даље и под одређеним услов-

4. Koppenhofer, isto, str. 16; Miosga, Querschnitt durch aktuele Probleme des Zeichenrechts, GRUR
6/1961, стр. 266.

5. Bussmann, исто, стр. 499.
6. РГ, одлука од 12.7.1932, MuW 1932, стр. 525.
7. Нарочито су карактеристична Heydt-oea разматрања овог питања.



има пружају заштиту познатом жигу, који још увек није славан, иако се користи 
за обележавање неистоврсних производа.^ Нека законодавства пружају дирек- 
тну заштиту жиговима за случај употребе на производима који нису исговрсни, 
без потребе да се то образлаже посебним и врло често спорним правним кон- 
струкцијама.^

Но, упркос свих изузетака којима је сужено деловање принципа специјал- 
ности, он је и даље један од доминантних у праву о жиговима. Измењене окол- 
носги у привредном животу. пре свега модерна и агресивна реклама, 
трансформисале су жиг и показале његову вишеслојност. Наиме, поред 
функције означавања порекла жигу припадају и неке друге, пре свега иденти- 
фикације и пропаганде.^ Упркос тога, од процене сваког законодавца зависи да 
ли ће жиг штитити у свим или само у неким аспектима његовог испољавања.

2. К р и т е р и ју м и  за одређи вањ е и сто вр си о сти  производа

С обзиром да принцип специјалности има и даље посебну важност, 
неопходно је у основним цртама изложити битне критеријуме за одређивање 
истоврсних производа.

Појам истоврсних производа се може одредити апсолутно и релативно. 
Појам релативне истоврсности производа сусрећемо у судској пракси неких 

земаља већ почетком овог века. У једној одлуци је, на пример, истакнуто да се 
круг истоврсних производа не може одредити једном заувек. Напротив, 
неопходно је узети у обзир и степен међусобне сличности жигова којима су
обележени производи који се пореде.^ Релативна истоврсност производа, 
дакле, значи да се као један од критеријума за њено одређивање узима и степен 
сличности жигова којима су обележени производи који се пореде. Такав појам је 
у каснијим одлукама већ примењиван с ограничсњима и резервама. Суштинско 
ограничавање је изражено на следећи начин у једној одлуци немачког Патентног 
уреда: "Посебно значење неког жига у промету може, додуше, да буде подстицај 
да се у спорним случајевима прошири круг истоврсних производа у односу на оне 
за које је жиг регисгрован. Но, оно никада не може имати за последицу да се као 
истоврсни сматрају они производи који су у судској пракси увек сматрани 
неистоврсним, па макар да је реч и о жигу који је славни знак квалитета." ̂

8. BGH, одлука од 29.11.1984 ("Dimple"), GRUR 7/1985, стр. 550.
9. Verkade, Unlautere Ausnutzung und Beeintrachtigung des guten Rufs bekannter Marken, Namen 

und Herkunftsangaben, ein Beitrag auf den Benelux-Staaten, GRURR Int. 1/1986, стр. 17.
10. Heydt, Zur Funktion der Marke, GRUR Int. 7/19776, str. 339; Gerda Kruger-Nieland, Neue Beurta- 

lungsmasstabe fur die Vervvechslungsgefahr im Warenzeichenrecht, GRUR 5 B/1980, str. 428; de 
Wilmars, Die Funktionen des Warenzeichens und die Gemeinschaftsrechtsprechung, GRUR Int. 3/ 
1976, стр. 93.

11. Daniels, Warenabstand und Venvechslungsgefahr, Хамбург, 1967, стр. 34.
12. Цитирано према: Daniels, исто, стр. 37.



Новија судска пракса је лагано напуштала појам релативне истоврсности 
производа. Питање опасности замењивања у погледу самих ознака испитује се 
одвојено од истоврсности производа. Није доведено у сумњу да између истоврс- 
ности производа и опасности замењивања постоји одређена веза. Међутим, она 
је сада дефинисана на квалитативно другојачији начин. Наиме, истакнуто је да је 
опасност замењивања у погледу порекла производа утолико већа уколико су 
производи међусобно сличнији према својем привредном знадењу и циљу
примене.^) У начелној одлуци у вези с овим питањем БГХ је истоврсност произ- 
вода одредио апстрактно и независно од познатости жига и међусобне сличности 
употребљених жигова. Одлучујуће је, напротив, да ли: "Производи који се 
пореде, сходно својем привредном значају и начину примене, посебно у вези с 
уобичајеним местима производње и продаје, имају такве додирне тачке да се 
намеће закључак да производи потичу из истог и з в о р а Г ^ )

Прелазак с релативног на апсолутни појам истоврсних производа био је, пре 
свега, словљен разлозима правне сигурности. Наиме, релативно схватање овог 
појма омогућава суду да производе који се пореде некада сматра истоврсним, а 
некада неистоврсним, све у зависности од степена међусобне сличности жигова 
којима су обележени. То има за последицу велику правну несигурност у привред- 
ном промету. Поред тога, појам релативне истоврсности замагљује околносг да 
се опасносг замењивања односи на погон из којег потиче роба и да се она заснива 
на два основна критеријума. То су замењивост самих жигова, тј. степен њихове 
међусобне сличности, и истоврсност производа који су њима обележени. Ако би 
круг истоврсних производа био одређиван зависно од степена међусобне 
сличности жигова, то би значило да је мера сличносги једино одлучујућа за 
утврђивање заблуде о правом пореклу робе. )

У теорији и пракси је постављено питање какав значај имају критеријуми 
који су наведени у цитираној одлуци БГХ о овом питању. Сам БГХ се осетио поз- 
ваним да ближе изложи свој став и то је учинио на следећи начин: "Овај често 
коришћени опис појма је само помоћно средство настало на основу смисла и 
циља законских одредби, а за њихову примену у типичним случајевима. Реч је о 
упућивању на околности које су врло често од посебног значаја за оцену истоврс- 
носги производа, али то не спречава да се други случајеви решавају непосредно, 
на основу циља и смисла законских прописа, а без коришћења овог описа ... 
Свако утврђивање истоврсности производа мора се заснивати на томе под којим 
околностима промет сматра да производи које сусреће, означене истим или 
сличним жигом, потичу из истог погона. Нема препреке да се поред критеријума 
који су наведени у уобичајеном опису узму у обзир и други, већ према околнос- 
тима конкретног случаја, које могу да подстакну промет на погрешну представу

13. BGH, GRUR 1955, стр. 487.
14. BGH, GRUR 1956, стр. 172.
15. Daniels, исто, стр. 40.



о томе да производи који су обележени истим или сличним жигом потичу из 
истог погона. „16)

Оцена о истоврсности производа доноси се, дакле, на основу схватања које је
о томе формирано у промету.^ Увек се мора поставити питање какво је 
схватање промета у сусрету с производима који су означени истим жигом, а у 
вези с њиховим пореклом. За истоврсност производа није неопходно да сав 
промет или његов претежни део буде доведен у заблуду у вези с пореклом робе. 
Довољно је да било који релевантни део промета закључи да роба има исто 
порекло. Схватање промета о истоврсним производима се, начелно, формира на
стварннм односима који постоје у привредном животу.^ Другим речима, 
уобичајена места производње и продаје, циљ примене производа, његов матери- 
јални састав итд., су чињенице које утичу на схватање промета о истоврсности 
производа. Међутим, оно може бити и у супротности с оним што се стварно 
дешава. На пример, ако се на територији неке земље ни у једном погону истовре- 
мено не производе теписи и одређене врсте намештаја, то је снажна индиција 
која говори против истоврсности производа. Међутим, она није одлучујућа ако 
промет, упркос стварном дешавању, сматра да се производи добијају у истом 
погону.^

Појам промета се у овом контексту односи на просечне потрошаче неког 
производа. Према томе, када је у питању истоврсност производа мора се 
истражити ко је просечни потрошач и извршити диференцирање у погледу
њихове моћи и способности разликовања.^ На пример, ако су потрошачн 
стручна лица, тада је могућносг заблуде у погледу порекла робе битно смањена, 
него када је реч о лаицима. Ако производи имају сасвим различит круг купаца, 
тада се, по правилу, не може рећи да су производи истоврсни.^ Чест је случај да 
се кругови потрошача међусобно просецају. Тада се мора установити који круг 
потрошача долази у обзир за оба производа. На основу њиховог схватања ће се 
онда одлучивати о могућности заблуде у вези с правим пореклом производа.^ 

Промењене околности у савременом привредном животу утичу да се круг 
истоврсних производа за неке категорије стално проширује. Ту је, пре свега. реч 
о ситуацијама у којима се производња проширује и на друге производе, о 
стварању великих производних фирми итд.^)

16. BGH, GRUR 9/1958, стр. 441 C'Tricoline")
17. Koppenhofer, исто, стр. 26.
18. Woesler, Warengleichartigkeit-, GRUR 7/1971, стр. 295.
19. BGH, GRUR 8/1958, стр. 393 ("Ankerzeichen”)
20. Koppenhofer, исто, стр. 28.
21. Koppenhofer, исто, стр. 28.
22. Koppenhofer, исто, стр. 30.
23. Woesler, исто, стр. 295; Micsga, исто, стр. 269.



У сваком сл}'чају се мора нмати на уму да се појмом истоврсних производа 
одређују само максималне границе у чијим оквирима се уопште може ост- 
варивати заштита путем жнга. То, другим речима, значи да опасност заме- 
њивања у вези с пореклом робе неће постојати у сваком случају у којем су 
производи који се пореде истоврсни. Напротив, опасност замењивања је детер- 
минисана с неколико битних фактора. То су: међусобна сличност жигова у 
питању, међусобна блискост производа, који су њима обележени, а која је 
различита у границама подручја истоврсних производа, као и степен снаге 
обележавања који припада жигу на основу којег се тражи заштита.^

У садејству свих наведених фактора тек се може одлучити о томе да ли у 
конкретном случају постоји опасност замењивања. На пример, БГХ је у једној 
одлуци решавао о опасности замене коришћењем жига "Фан", регистрованог за 
пенушава вина и жига "Фанта", који је раније регистрован за обележавање беза-
лкохолних пића и минералне воде.^  Суд је негирао опасност замене у вези с 
пореклом. Истакао је да су, додуше, лимунада и пенушаво вино истоврсни произ- 
води, који у извесној мери имају заједничка места производње и продајне путеве. 
Њихова истоврсност је, пак, ограниченог карактера, јер су велике разлике у 
односу на начин производње, коришћење сировина и циљ примене. Суд понавља 
да је већ у ранијој пракси заступано становиште да се снага обележавања жига не 
може јединствено одредити за све производе који су наведени у регистру. Раз- 
лике могу проистећи већ из тога што симболично, потенцирано значење може 
жигу припадати само за неку врсту производа који су наведени у регистру, а не и 
за другу. Дуготрајна употреба жига за одређени производ не мора имати за пос- 
ледицу да промет у истој мери буде изложен опасности замене када се жиг упо- 
треби за означавање производа који нису истоврсни онима за које је до тада 
употребљаван. У каснијим одлукама је потврђено схватање о узајамној вези 
између снаге обележавања коју поседује жиг и привредне блискости производа и 
када су у питању производи исте врсте. Другим речима, снага обележавања коју 
жиг поседује опада и на подручју истоврсних производа, а у мери у којој су они 
међусобно привредно удаљенији. Високи степен снаге обележавања жига за 
одређени производ још увек не омогућава да се закључи о његовом исто таквом 
карактеру и у односу на истоврсне производе.^

РЕЗИМЕ

Начело специјалности је једно од основних начела у Праву о жиговима. Оно 
значи да је титулар жига искључиво овлашћен да жиг корисги за обележавање 
производа (услуга) које је навео у пријави и да трећим лицима забрани његово

24. Baumbach-Hefermehl, исто, стр. 866.
25. BGH, GRUR 3/1978, стр. 170 ( ”FAN")
26. Исто, стр. 171.



коришћење за обележавање не само истих него и исговрсних производа (услуга). 
Од овог принципа постоје изузеци посебно у вези са занггитом славних жигова.

Појам истоврсних производа се одређује апсолутно, полазећи од критери- 
јума који су формирани у судској пракси. Њиме су одређене максималне границе 
заштите која се сгиче жигом. То значи да релевантна опасносг замењивања не 
мора постојати у сваком случају у којем су производи који се пореде истоврсни- 
слични.



Мира Радивојевић
начелник одељења за знаке распознавања 
Савезног завода за патенте

НОВИ ПРАВНИ РЕЖИМ 
ОЗНАКЕ ПОРЕКЛА ПРОИЗВОДА

УВОД

Ознаке и имена порекла постале су предмет индустријске својине, у фор- 
мално правном смислу, 1883. године када су први пут на међународном нивоу 
прокламоване Париском конвендијом за запггиту индустријске својине. Након 
Париске конвенције, коју је међу првих једанаест земаља потписала и тадашња 
Краљевина Србија, 1928. године Краљевина Југославија потписала је Уговор о 
трговини и пловидби са чешкословачком, а затим 1929. са Француском, преузи- 
мајући, између осталог, и обавезу узајамне заштите имена и ознака порекла. 
Националних прописа о запггити ознака и имена порекла као права индусгријске 
својине није било све до 1981.године када је донет Закон о заштити проналазака, 
техничких унапређења и знакова разликовања. Све до 1981. године географске 
ознаке порекла уживале су заштиту само по основу Закона о сузбијању нело- 
јалне конкуренције и монополистичких споразума, касније Закона о трговини - 
одредбе о нелојалној конкуренцији.

У време доношења Закона о заштити проналазака, техничких унапређења и 
знакова разликовања у праву индустријске својине уопште, у међународним кон- 
венцијама и законима свих земаља које познају географске ознаке порекла, 
познати термини за обележавање ове две категорије права индусгријске својине 
били су: имена и ознаке порекла. Међутим, код нас је то време обиловало 
правним специфичносгима и самосвојносгима у односу на све до сада познате



правне системе, тако да је Законом уведена нова категорија знакова разлик- 
овања - "ознаке порекла производа" која је дефинисана као "географски назив 
производа чија су битна својства условљена местом, односно подручјем на коме 
је произведен, ако су та својства настала под утицајем поднебља или тла, или 
устаљеним начином производње" и као "назив производа који је дугом употре- 
бом у привредном промету постао оппггепознат као ознака да производ потиче 
из одређеног места или подручја”.

Ознаке порекла производа појмовно су одговарале именима порекла, али су 
се у свему другом разликовале од ове категорије географских ознака порекла. 
Полазећи од овако непрецизног терминолошког одређења појма, затим, 
сложеног и недовољно регулисаног поступка заштите, подељене надлежности 
између различитих савезних и републичких органа, у Југославији, која обилује 
специфичним и свуда у свету познатим пољопривредним и занатским произ- 
водима, за 14 година примене овог Закона регистровано је само 11 ознака 
порекла производа.

Све ово условило је да се приликом ове последње реформе права индустр- 
ијске својине "ознаке порекла производа" назову својим именом и регулишу 
посебним законом - ЗАКОНОМ О ГЕОГРАФСКИМ ОЗНАКАМА 
ПОРЕКЈ1А, за који се слободно може рећи да представља НОВИ ПРАВНИ 
РЕЖИМ ДОСАДАШЊЕ ОЗНАКЕ ПОРЕКЛА ПРОИЗВОДА.

ПОЈАМ - ПРЕДМЕТ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ

Нови правни режим ознаке порекла производа огледа се, пре свега, у 
увођењу ГЕОГРАФСКИХ ОЗНАКА ПОРЕКЛА које су у закону дефинисане 
као "право којим се штите ознаке порекла и географске ознаке којима се 
обележавају производи које физичка или правна лица производе на одређеном 
географском подручју".

Закон уводи две основне врсте географских ознака порекла: ОЗНАКЕ 
ПОРЕКЛА И ГЕОГРАФСКЕ ОЗНАКЕ. Наиме, досадашња терминологија - 
имена порекла и ознаке порекла, претрпела је последњих три до четири године 
извесне промене, тако да се у Директивама Европске уније, на пример, имена 
порекла називају ознакама порекла, док се раније ознаке порекла називају 
географским ознакама. Ова савремена терминологија уграђена је и у Закон о 
географским ознакама порекла.

ОЗНАКЕ ПОРЕКЛА одговарају појму "имена порекла" из Лисабонског 
аранжмана о међународном регистровању имена порекла (1958.), али су терми- 
нолошки и по дефиницији усаглашене са Директивама ЕУ. Закон дефинише 
ознаке порекла као "географски назив земље, региона или места којим се 
означава производ који из њих потиче и чији су квалитет и посебна својства 
искључиво или претежно условљени географском средином која обухвата 
природне и људске факторе и чија се производња, прерада или дорада одвијају на



одређеном ограниченом подручју", а може је представљати и "назив који није 
географски назив одређене земље, региона или места, а који је дугом употребом 
у промету посгао онштепознат као назив производа који потиче из тог из тог 
краја, уколико испуњава претходно наведене услове".

ГЕОГРАФСКЕ ОЗНАКЕ одговарају појму "ознака порекпа" из Мадрид- 
ског аранжмана о сузбијању неистинитих и преварних ознака порекла (1891.), 
али су терминолонжи усклађене са одговарајућим појмом из Директива ЕУ. 
Закон дефинише географске ознаке као "географски назив који се употребљава 
да означи да одређени производ потиче из одређене земље, региона или места", с 
тим да као географске ознаке заштиту уживају и оне ознаке порекла које нису 
регистроване у смислу Закона.

Ознаке порекла и географске ознаке дефинисане су у закону као компле- 
ксне правне категорије. То су, пре свега, права, и то права индустријске својине; 
субјекти права су само она физичка и правна лица која на одређеном географ- 
ском подручју производе оне производе који су обележени том одређеном озна- 
ком и, најзад, и ознаке порекла и географске ознаке уживају заштиту само ако су 
регистроване под условима и на начин који су предвиђени законом.

У погледу услове заштите закон прописује само три општа услова због којих 
се одређени географски називи не могу запггитити географском ознаком 
порекла: када су противни закону или моралу; када вређају туђа ауторска права 
или права индустријске својине и када својим изгледом или садржајем могу да 
створе забуну у промету у погледу врсге, порекла, квалитета, начина производње 
или других својстава производа.

Пошто су ознаке порекла по својој природи и по дефиницији "вшиа" кате- 
горија географских ознака порекла - посебни, стварни услови за установљење 
ознаке порекла строжији су од оних који се захтевају за установљење географске 
ознаке.

ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ

У новом правном режиму ознаке порекпа производа посебна пажња 
посвећена је поступку заштите, који је, за разлику од ранијег закона, детаљно 
регулисан. Поступак за установљење ознаке порекла производа био је подељен 
између Привредне коморе Југославије и Завода, који је обављао само формално 
правни део посла - упис у Регистар ознака порекла производа; посгупак за упис 
овлашћених корисника био је подељен између привредне коморе републике и 
Завода, који је и у овом случају обављао само формално правни део посла - упис 
у Регистар овлашћених корисника.

Закон о географским ознакама порекла, најпре отклања дилему око тога ко 
може поднети пријаву за установљење географске ознаке порекла - то могу само 
физичка или правна лица која производе на одређеном географском подручју 
производе који се обележавају том географском ознаком порекла. Закон, затим,



прописује поступак за установљење географске ознаке порекла и поступак за 
признање својства овлашћеног корисника географске ознаке порекла.

Поступак за установљење географске ознаке порекла покреће се 
подношењем Заводу пријаве која садржи захтев за установљење географске 
ознаке порекла - садржина захтева прописаана је законом, и, ако се ради о при- 
јави за установљење ознаке порекла: податке о географском подручју на којем 
се производи одређени производ и елаборат о начину производње и посебним 
својствима и квалитету тих производа.

Поступак за признање својства овлашћеног корисника географске ознаке 
порекла покреће се, такође, подношењем Заводу пријаве која садржи захтев за 
признање својства овлашћеног корисника - садржина захтева, такође, је законом 
прописана и, ако се ради о пријави за признање својства овлашћеног корисника 
ознаке порекла, доказ о обављању одређене делатности и доказ о извршеној 
контроли тих производа.

Завод испитује да ли је пријава уредна и цени приложене доказе, чиме 
утврђује да ли су испуњени законом предвиђени услови за усгановљење географ- 
ске ознаке порекла, односно признање својства овлашћеног корисника. Посту- 
пак доношења решења, уписа признатог права у одговарајуће регистре, 
објављивања географске ознаке порекла и издавања исправе о признатом 
својству овлашћеног корисника одређене географске ознаке порекла, овог пута 
детаљно су регулисани.

САДРЖИНА И ОБИМ ПРАВА КОРШПБЕЊА 
ГЕОГРАФСКЕ ОЗНАКЕ ПОРЕКЛА

Овлашћени корисници географске ознаке порекла могу бити само она лица 
којима је то својство признато и која су уписана у одговарајући регистар. Они 
имају искључиво право коришћења одређене географске ознаке порекла, док је 
садржина њиховог овлашћења законом посебно прописана. Закон у посебној 
норми изричито забрањује свим другим лицима која нису уписана као овлашћени 
корисници да тај географски назив, његове, транскрипције и транслитерације 
користе за обележавање било којих производа, чак и ако представљају име, део 
фирме или раније регистровани жиг тог лица. Анализом и упоређивањем 
садржине права географске ознаке порекла и овлашћених корисника, може се 
видети да је ово право јаче од других права индустријске својине, а нарочито од 
жига. То је резултат, не само особене природе овог права, већ и потребе да се у 
нашој земљи, која је одувек имала све предуслове за постојање једног квалитет- 
ног и развијеног система географских ознака порекла, успостави и заживи 
систем који у низу европских земаља са сличном привредном структуром скоро 
читав век даје значајне резултате.

Географска ознака порекла представља једно колективно право свих лица, 
садашњих и будућих, која "припадају” том одређеном географском подручју и



зато, овлашћени корисници одређене географске ознаке порекла, за разлику од 
титулара других права индусгријске својине, могу имати само овлашћење 
коришћења те ознаке, а не и "право на географску ознаку порекла". Збогтога се 
географска ознака порекла не може преносити, уступати, давати у залогу и сл., 
чак и када је предмет пријављеног или регистрованог жига. Уколико географска 
ознака порекла има више овлашћених корисника, она може бити предмет само 
колективног типа.

Трајање географске ознаке порекла није ограничено, што значи да једном 
успостављена географска ознака порекла траје све док постоје одређени 
природни, материјални услови на том одређеном географском подручју.

СТИЦАЊЕ И ТРАЈАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 
ГЕОГРАФСКЕ ОЗНАКЕ ПОРЕКЛА

Овлашћени корисник географске ознаке порекла стиче право коришћења 
одређене ознаке даном уписа признатог права у одговарајући регистар. Правне 
сигурности ради, приликом одређивања рока од којег важи овлашћење, 
направл>ен је изузетак у односу на друга права индусгријске својине која важе од 
дана подношења пријаве, тако да се код географских ознака порекла овлашћење 
коришћења стиче и важи од дана уписа признатог овлашћења у одговарајући 
регистар. Овлашћење коришћења те ознаке траје 5 година и, под одређеним 
условима, може се неограничено продужавати.

ПРЕСТАНАК ПРАВА КОРИШЋЕЊА 
ГЕОГРАФСКЕ ОЗНАКЕ ПОРЕКЛА

Право коришћења географске ознаке порекла може престати и пре истека 
рока од 5 година, и то: одрицањем; судском одлуком или одлуком Завода и 
пресганком правног лица, односно смрћу физичког лица, ако то право није 
прешло на правне следбенике, односно наследнике.

У закону је посебна пажња посвећена институтима оглашавања ништавим и 
укидања решења о признању права. Оглашавање ништавим решења о признању 
права посгојало је и у ранијем закону. Међутим, ознаке порекла производа се по 
својој правној природи и свом усгројству битно разликују од других права индус- 
тријске својине, тако да је овај институт био практично неприменљив у Заводу. 
Зато је новим законом оглашавање ништавим прилагођено правној природи и 
поступку установљења географских ознака порекла, односно поступку 
признања својства овлашћеног корисника и обрађено у посебном поглављу 
Закона, које носи назив:



Оглашавање ништавим решења о установљењу географске ознаке порекла, 
односно признању својства овлашћеног корисника

Решење о установљењу географске ознаке порекла, односно признању 
својства овлашћеног корисника огласиће се ништавим на предлог заинтересо- 
ваног лица или по службеној дужности само ако се утврди да у време доношења 
тог решења нису били испуњени законом предвиђени услови.

Поред оглашавања ништавим одређеног решења, које по својим правним 
последицама одговара познатом институту из ЗУП-а правне последице делују 
ретроактивно, тако да се у конкретном случају сматра да одређена географска 
ознака порекла никада није ни усгановљена, односно да одређено лице никада 
није ни било овлашћени корисник, било је неопходно у материју географских 
ознака порекла увести још један институт управног права, а то је:

Укидање решења о признању својства овлашћеног корисника

Наиме, специфична правна природа ове области индустријске својине, 
наметнула је потребу да се законом предвиди ситуација када је лице, које је 
уписано у Регистар овлашћених корисника, накнадно престало да испуњава 
законом прописане услове. За разлику од оглашавања нииггавим решења о 
признању својства овлашћеног корисника када ти услови нису постојали ни у 
време доношења одговарајућег решења, решење којим се укида решење о 
признању својства овлашћеног корисника доноси се када се у поступку пред 
Заводом утврди да су ти услови накнадно престали да постоје, тако да ово 
решење производи правно дејство тек наредног дана од дана његове право- 
снажности.

ГРАЂАНСКОПРАВНА ЗАШТИТА

Закон о географским ознакама порекла, попут других закона из области 
индустријске својине, посебну пажњу посвећује грађанскоправној заштити 
географских ознака порекла и то заштити у случају повреде географске ознаке 
порекла. Поступак по тужби због повреде права је хитан. Према Закону о 
судовима, за поступак по наведеној тужби, стварно су надлежни привредни 
судови. Што се тиче месне надлежности, овим новим законом је, имајући у виду 
посебан значај ове области и потребу за адекватном и ефикасном заштитом 
овлашћених корисника, прописана посебна месна надлежност судова - према 
седишту, односно пребигалишту овлашћених корисника те ознаке, који пред- 
стављају јединствене солидарне тужиоце, тако да пресуда донета у спору по 
тужби једног од њих делује према свим овлашћеним корисницима.

Повреду географске ознаке порекла, према новом закону, представља свако 
неовлашћено коришћење географске ознаке порекла од стране било ког 
учесника у привредном промету, као и њено подражавање. Тужба се може под-



нети у року од три године од сазнања за повреду и учиниоца и то у објективном 
року од пет година од дана учињене повреде, а активно легитимисани су: 
овлашћени корисници те географске ознаке порекла, удружење потрошача и 
јавни тужилац.

Лице које повреди регистровану географску ознаку порекла одговара за 
штету по општим правилима одговорности за штету, с тим да се, у случају да је 
штета проузрокована намерно, накнада штете може досудити у троструком 
износу стварне штете и измакле добити. При томе, одговорност за повреду 
географске ознаке порекла не искључује одговорност за дело нелојалне 
конкуренције. Код географских ознака порекла, поред објављивања пресуде у 
средствима јавног информисања, тужилац има на располагању и могућност да 
тражи и истицање пресуде на улазним вратима пословних просторија туженог. 
Обзиром да је досадашња судска пракса у вези са одређивањем привремене мере 
због повреде права индустријске својине, била прилично неуједначена, у овом 
закону, попут остала три закона из ове области, посебно је регулисана обавеза 
суда да у одређеним случајевима одреди привремену меру забране вршења 
радњи којима се повређује географска ознака порекла и меру привременог одуз- 
имања производа или привременог искључења из промета производа којима се 
та ознака повређује. Осим тога, изричито је предвиђено да се привремена мера 
може тражити и пре подношења тужбе, под условом да се иста поднесе у року од 
петнаест дана од подношења тужбе са предлогом за одређивање привремене 
мере.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Повреда географске ознаке порекла санкционисана је Кривичним законом 
Југославије који, у оквиру кривичних дела против привреде, у члану 165. проп- 
исује кривично дело неовлашћене употребе туђе фирме, које обухвата и 
неовлашћену употребу ознаке порекла. За ово кривично дело прописана је казна 
затвора до три године за лице које се, у намери да обмане купца или кориснике 
услуга, послужи туђом фирмом, туђим жигом или заштитним знаком или туђом 
посебном ознаком.

Повреда географске ознаке порекла представља и привредни преступ за 
који је прописана казна у износу од 5.000 до 50.000 динара за правно лице, 
односно од 500 до 5.000 динара за одговорно лице у правном лицу.

Законом су прописане и казне за прекрша; почињен неовлашћеним засту- 
пањем страних правних и физичких лица и крећу се, за правно лице од 1.000 до 
15.000 динара, за одговорно лице у правном лицу од 500 до 1.500 динара и за 
физичко лице од 500 до 1.500 динара.



НОВИ ПРАВНИ РЕЖИМ ДО САДА ЗАШТИЋЕНИХ 
ОЗНАКА ПОРЕКЛА ПРОИЗВОДА

У Савезном заводу за интелектуалну својину до ступања на снагу новог 
закона регистровано је 11 ознака порекла производа. То су: Дингач, Поступ, 
Говеђа ужичка пршута, Свињска ужичка пршута, Ужичка сланина, Сремски 
кулен, Сремска домаћа кобасица, Сремска салама, Пожаревачка кобасица, 
Ртањски чај и Кривовирски качкаваљ. Ознаке порекла производа регистроване 
према ранијем закону остају и даље на снази, преименују се у географске ознаке 
порекла и на њих ће се примењивати одредбе новог закона.

Сва питања везана за формално правну страну поступка по захтеву за 
установљење географске ознаке порекла, односно захтеву за признање својства 
овлашћеног корисника, као и сва друга питања која, по природи сгвари, нису 
могла бити предмет закона, биће регулисана Правилником о поступку за 
установљење географске ознаке порекла и признање својства овлашћеног 
корисника географске ознаке порекла.

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ СТРАНАЦА

Обзиром да неке, нарочито индустријски развијене земље, попут Немачке на 
пример, не познају географске ознаке порекла као категорију индустријске 
својине, питање реципроцитета и правног положаја странаца решено је тако да 
је страним правним и физичким лицима омогућено да траже заштиту географ- 
ске ознаке порекла и упис овлашћених корисника географских ознака порекла 
само ако су им та права призната у земљи порекла и ако испуњавају законом 
предвиђене услове или када то произилази из међународних уговора о узајамној 
заштити географских ознака порекла које је Југославија закључила или које је 
потврдила.

МЕЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЗАШТИТИ 
ГЕОГРАФСКИХ ОЗНАКА ПОРЕКЛА

Поред Париске конвенције, која садржи само најопштије одредбе о праву на 
ознаке или имена порекла, на мултилатералном нивоу постоје још две конвен- 
ције из ове области, којима Југославија до данас није приступила мада за то не 
постоје никакве правне сметње. То су: Лисабонски аранжман о међународном 
регистровању имена порекла из 1958. и Мадридски аранжман о сузбијању неис- 
тинитих и преварних ознака порекла из 1891. године.

Применом принципа правног континуитета, у СР Југославији су на снази 
само два билатерална уговора, која, између осталог, предвиђају обавезу узајамне 
заштите ознака и имена порекла: Уговор о трговини и пловидби, закључен 1928. 
између чешкословачке и Краљевине Југославије и Уговор о трговини и плов-



идби, закључен 1929. године између Француске и Краљевине Југославије. На 
основу Уговора са Француском, 1930. године донета је Наредба о заштити вин- 
ских производа пореклом из Француске, која у Анексу садржи листу француских 
имена порекла, која и данас на територији Југославије уживају заштиту. Југо- 
славија, међутим, до данас није доставила Француској листу својих производа.

Југославија је 1986. године приступила и Међународном споразуму о масли- 
новим уљима и стоним маслинама који, такође, предвиђа обавезу узајамне 
запггите имена и ознака порекла наведених производа. Овај споразум, међутим, 
није наишао на одзив међу нашим произвођачима, а чињеница да су Законом о 
ратификацији наведеног споразума као надлежни органи за његову примену 
предвиђени само Савезни завод за стандардизацију и Савезно министарство за 
трговину, говори управо о томе колико је ова област индустријске својине иначе 
до сада била позната.

ЗАКОН О ВИНУ И РАКИЈИ Р. СРБИЈЕ

У контексту свега претходно изложеног, неопходно је осврнути се и на 
Закон о вину и ракији Србије (Сл. гласник РС, бр. 70/94), који посебну пажњу 
посвећује заштити географског порекла вина и ракије и тиме даје значајан 
допринос новом правном режиму ознаке порекла производа.

Овај закон, најпре, утврђује смисао и суштину заштите географског порекла 
вина и ракије, која се обезбеђује контролом производње грожђа и воћа на 
одређеном географском подручју које се одликује посебним климатским, 
земљишним и осталим условима, контролом одређених технолошких поступака 
у производњи грожђа, воћа, вина и ракије, контролом, квалитета вина и ракије и 
утврђивањем ознаке географског порекла. У посебном поглављу закона 
детаљно је регулисан посгупак за утврђивање ознаке географског порекла, 
почев од рејонизације виноградарства и воћарства, добијања сагласности за 
производњу вина, односно ракије са ознаком географског порекла, контроле 
грожђа, односно воћа које се користи за производњу вина, односно ракије са 
одређеног географског подручја, све до контроле самог процеса производње 
вина, односно ракије и самих готових производа који носе одређену ознаку 
географског порекла.

Зашгита географског порекла вина и ракије, према овом закону, несумњиво 
представља значајан корак који ће Закону о географским ознакама порекла 
омогућити да на прави начин заживи у обл сти производње вина и ракије. 
Међутим, географско пореклу вина и ракије које је установљено и заштићено 
према Закону о вину и ракији представља само "техничку категорију", која није 
категорија индустријске својине у смислу Закона о географским ознакама 
порекла. Тако заштићено географско порекло представља само један корак у 
заштити географског порекла вина и ракије као права индустријске својине. 
Због тога, овај корак мора бити праћен подношењем пријаве за установљење



географске ознаке порекла Савезном заводу за интелектуалну својину. Тек када 
одређена географска ознака и њени овлашћени корисници буду уписани у одго- 
варајуће регистре у Заводу, може се говорити о заштити географског порекла 
вина и ракије у правом смислу те речи. Све до тада, произвођачи вина и ракије са 
заштићеним географским пореклом немају оно право индустријске својине које 
би им иначе припадало, и зато се не могу позивати на Закон о географским 
ознакама порекла ни тражити друге погодности које им овај закон пружа у 
заштити њихових права.

*

Географске ознаке порекла свој прави смисао права индусгријске својине 
добијају само као регистрована права. Овлашћени корисници географских 
ознака порекла, и то како домаћи држављани и домаћа правна лица, тако и при- 
падници страних држава, само на овај начин обезбеђују паралелну запггиту по 
основу прописа о нелојалној конкуренцији и прописа о индустријској својини.

Производи који носе заштићену географску ознаку порекла уживају посебан 
углед на тржишту и представљају значајно конкурентско средство у односу на 
исге или сличне производе других произвођача који не носе заштићену географ- 
ску ознаку порекла. Посебну вредност стичу у свести и убеђењу потрошача да 
производи са заштићеном ознаком порекла имају посебна својства и квалитет. 
Географске ознаке порекла, у односу на друга права индустријске својине, пред- 
стављају далеко значајније средство привредне пропаганде и рекламе, и то како 
лојалне, тако и нелојалне. Учесници у промету робе склони су да, у циљу бржег и 
лакшег остваривања профита, своју робу обележавају познатим ознакама, а 
нарочито када се ради о роби са посебним својствима, која потиче из познатог 
географског подручја. Обзиром да су облици злоупотребе географских ознака 
порекла разноврсни и да је штета која услед тога настаје често непроцењива за 
привреду једне земље, нови правни режим ознака порекла производа 
установљен је по угледу на најмодернија европска законодавства из ове области, 
и у њега су инкорписана сва савремена решења садржана у најновијнм одредбама 
ГАТТ-а и Директивама ЕУ.

Све ово само потврђује уверење да су доношењем Закона о географским 
ознакама порекла, који представља нови правни режим овог права индустријске 
својине, створени правни оквири који ће, имајући у виду привредну структуру, 
значајне природне ресурсе и стварне потребе, омогућити нашој земљи несметано 
укључивање у светске токове и адекватно остваривање и заштиту својих интер-
еса.



Павле Тијанић
судија Привредног суда у Београду

ПОВРЕДА ПРАВА НА ЖИГ И НЕЛОЈАЛНА 
КОНКУРЕНЦИЈА КРОЗ ПРАКСУ 

ПРИВРЕДНИХ СУДОВА

На међународном плану извор права индустријске својине је Париска кон- 
венција за заштиту индустријске својине из 1883 огд. чији је подписник била 
Краљевина Србија. На основу ове конвенције донето је више међународних спо- 
разума који чланицама Париске уније омогућују запггиту права на основу једне 
међународне пријаве. Ову конвецију и Мадридски споразум о међународној рег- 
исграцији жигова из 1891 год. наша земља је потписала и ратификовала. 
Наведени аранжман предвиђа систем међународне регистрације жигова по коме 
подношењем пријаве преко надлежног националног тела Међународном бироу у 
Швајцарској, добија се правна запггита жига у свим земљама које су потписале и 
ратификовале овај споразум.

У СРЈ у пакету од 4 закона донетих (Службени лист СРЈ бр. 15 од 24 март 
1995) из обласги индустриске својине: Закон о патентима, Закон о жиговима, 
Закон о моделима и узорцима, Закон о географским ознакам порекла, на нов 
начин је регулисана ова материја. Раније донети Закон о спољно-трговинском 
пословању (Сл. лист бр. 46/92) и Закон о трговини (Служ. лисг СРЈ бр. 32/93,) 
исцрпно дефинишу правила о нелојалној конкуренцији.

Што се тиче односа између жига и нелојалне конкуренције неопходно је 
подвући да је повреда жига субсумирана под генералну клаузулу о нелојалној 
конкуренцији.



По наведеном Закону о жиговима: жиг је право којим се штити знак који у 
промету служи за разликовање робе одн. услуга једног физичког лида или 
правног лица од исте или сличне робе одн. услуга другог физичког или правног 
лица. (чл.1 ст 2 Закона о жиговима) Жигом се штити знак који служи за разлик- 
овање робе, одн. услуга у промету, који се може графички претставити. Знак се 
може састојати од речи, слогана, слова, бројева, слика, цртежа, распореда боја, 
тродемензионалних облика, комбинација тих знакова, као и од музичких фраза 
које се могу графички приказати (чл. 4 нав. Закона о жиговима) Нелојална 
конкуренција је радња која је противна добрим пословним обичајима и 
пословном моралу и којом се наноси штета или се може нанети штета другом 
трговцу, другом правном лицу и купцу односно потрошачу (чл.22 Закона о 
трговини). У члану 23 истог закона се исцрпно набраја пгга се нарочито сматра 
нелојалном конкуренцијом. У чл 84 закона о спољно трговинском пословању 
(Сл. лист СРЈ- бр. 46/92 опедељено се наводи када нелојална конкуренција у 
смислу овог закона посгоји.

Битно је да жиг спада у знаке разликовања, претставља искључиво право. 
Ово право делује према свим другим знацима разликовања: фирми, знаку који 
није заштићен жигом, опште познатом знаку који није заштићен жигом, моделу 
и узорку, а пре свега узорку који је посгао знак разликовања итд. У свим овим 
односима најзначајније је право првенства. Дистунктивна функција жига- 
посебно биће жига чине његов знак и његов сгшсак производа и услуга, сас- 
тављен сагласно међународној класификацији, а ова два елемента чине једну 
целину. Следећа битна карактеристика бића жига јесу посебни матерјални 
услови за његову заштиту, чије постојање се испитује у посебном управном пос- 
тупку. Нема жига без пријаве жига, нема запггите ако и знак и списак не испу- 
њавају законске услове. Постоје и друге специфичности бића жига, зависно од 
тога да ли је жиг индивидуални или колективни, да ли је сложени или простији-да 
ли има више дистинктивних делова или само један дистинктивни део, да ли је 
мешовит или не итд. У овим случајевима закон предвиђа посебан правни режим 
за одређене врсте жигова.

Следеће питање које ваља размотрити јесте садржина предметног права. да 
би се могло говорити о повреди права, морају да се имају у виду и таксативно да 
се наведу права која има носилац жига. У новом Закону о жиговима та права су 
навена у чл.31 до 40. Што се тиче повреде права из чл.31 Закона наводи се и пов- 
реда права неовлашћеним располагањем заштићеним знаком што је новост у 
Закону.

Према истом члану, повредом права сматра се и подражавање заштићеног 
знака. У наредном ставу члана 50, наводи се да увек постоји повреда права ако се 
ради о истоветним знацима или битно сличним знацима у смислу члана 32 
Закона.

Наведеним одредбама Закона остаје се при ранијој подели случајева повреде 
права на случајеве квалификоване повреде и на случајеве подражавања. Код



квалификоване повреде, коју суд утврђује, без помоћи вештака води се рачуна 
само о томе да ли су знаци идентични или представљају транслитерацију, тран- 
скрипцију или превод жига. Суд увек па и том приликом има у виду списак произ- 
вода и услуга жига и постојање колизије у вези с њим.

Новост је у Закону изостављање просечног потрошача и његовог реаговања 
и целог института субјективне оцене сличности и подражавања.

Просечни потрошач, без познавања језика (он не зна значење наставака 
"цид", ”ал" "цок" итд) и без познавања ове сложене материје представља несигу- 
ран критеријум, тим пре што се у зези с њим исгиче правило "знак којим се 
просечни потрошач може довести у заблуду" Што се тиче реаговања просечног 
потрошача, нарочито су спорни они случајеви кад се уз преузети дистинктивни 
део жига користе бројни подаци у називу фирме и подаци о адреси произвођача у 
којим случајевима се не би могло рећи да је потрошач доведен у заблуду у 
погледу порекла производа.

Ако се тежи заштити носиоца жига, онда се мора заштити сваки дистинк- 
тивни део његовог жига, кога у не малом броју случајева просечан потрошач не 
примећује или за који једноставно не зна да је заштићен жигом.

У циљу пгго објективнијег оцењивања да ли постоји повреда жига, 
неопходно је користити семантички аудитивни, визуелни критеријум, критери- 
јум оцене по сличносги, а не по разликама, критеријум строже оцене у случају 
повреде чувеног жига, критеријум "наслањања" на туђи жиг ради стицања 
користи и бројне друге критеријуме.

Новост у Закону је да тужилац може да поднесе и предлог за одређивање 
привремене мере, коју је суд обавезан да донесе ако се ради о квалификованој 
сличности.

Новосг у Закону јесте и могућност накнаде штете до троструког износа. Ово 
право би тужилац могао да исходује у случајевима кад је тужени показао високи 
степен несавесности.

У погледу месне надлежности привредног суда, неопходно је имати у виду да 
је у овим предметима носилац жига овлашћен да бира између суда опигге 
надлежности и месно надлежног суда по основу члана 52 ст 1 ЗПП. Чињеница да 
у овим случајевима носилац жига може да захтева само накнаду штете и да је 
пггета увек главни тужбени захтев. У том смислу су се изјаснили судови.

Што се тиче лица које је овлашћено да поднесе тужбу, Закон то право даје и 
носиоцу искључиве лиценце. Стицалац лиценце који није уписан у Регистар 
жигова, није стекао права према трећим лицима и без обзира што има исклучиву 
лиценцу, нема право на тужбу у којој се тражи забрана даље повреде жига. 
Међутим стицалац лиценце и у случајевима када нема право на тужбу у којој се 
тражи забрана даље повреде жига, имао би право на накнаду штете.



В р с т е  ж и го ва

Жиг може бити индивидуални или колективни. Колективни жиг имају право 
да користе више лица из чл.1 став 2 овог зак. за обележавање своје робе одн. 
услуга. Корисник колективног жига има право да користи тај жиг само на начин 
предвиђен општим актом о колективном жигу. Жигом у смислу овог закона, не 
сматрају се печат, штамбиљ, и пунц (службени знак за обележавање драгоцених 
метала, мера и сл.) У члану 5 Закона исцрпно је наведено који се знаци не могу 
жигом заштитити. (на прим. знак који својим изгледом или садржајем повређује 
ауторска права или права индустриске својине, знак који је несумњиво познат 
као знак високог реномеа којим своју робу, услуге обележава друго лице - чувени 
жиг) итд.)

Страна физичка и правна лица у погледу заштите знака жигом у Југославији 
уживају иста права као и домаћа физичка и правна лица ако то произлази из 
међународних уговора или из начела узајамности. Посгојање узајамности дока- 
зује лице које се на узајамност позива.

П о с т у п а к  з а ш ти те

Посгупак сгицања права на жигје јединствен. Правна заштита знакова који 
се користе у промету робе, услуга, остварује се у управном поступку који води 
савезни орган, одн. организација која обавља послове интелектуалне својине. 
Одлуке су коначне и против њих се може водити управни спор. (чл.7 Закона о 
жиг.) Надлежни савез. орган води регистар пријава за признање жигова и 
Регистар жигова. Поступак за признање жига покреће се пријавом. Битни 
делови пријаве су: 1/ захтев за признање жига, 2/ знак који се жели заштити, 3/ 
списак робе и услуга на које се знак односи. Садржина битних делова пријаве 
одређена је у чл.14 и 15 Зак. о жигу. У Регистар пријава уписују се подаци о бит- 
ним деловима пријаве. Уписује се број пријаве, датум, час њеног пријема. Под- 
носилац пријаве има право првенства од датума подношења пријаве у односу на 
сва друга лица. У члановима од 20 до 24 Зак. одређена су исцрпно правила права 
првенства. Испитивање уредности пријаве, услова за признање права, решење о 
признању жига, упис-пријаве, услова за признање права, решење о признању 
жига, упис- жига у Регистар жигова, издавање исправе о жигу и објављивање- 
признатог права, дефинисана су у члановима од 25 до 30 Зак. о жигу.

Наше право прихвата ситем регистрације жига. Жиг има више функција у 
пословном промету: означава порекло робе, име произвођача, вршиоца услуга, 
индивидуализује робу, услуге, гарантује квалитет, врши пропаганду, рекламу. 
Неопходно је да се ради о дистинктивним знацима, нов оригиналан, да индивиду- 
ализује робу, услуге-начело специјалности жига. Знак да је употреб.љаван у 
промету-услов претходне употребе. Захтева се и употреба жига после регист- 
ације да би се спречили тзв. дефанзивни жигови.



Садржина права на жиг чини ауторско право на жиг - аутор има право да 
буде означен (има и право на накнаду).

И нелојална конкуренција ужива ауторску правну заштиту. (у складу са 
Законом о трговини чл.22 и 23 Сл. лист СРЈ бр. 32/93)

Код жига повреда може да буде потпуна или делимична. Правило о асими- 
лацији може се применити и код повреде жига. Ради се о искључивом праву и 
свака повреда тог права је радња којом се наноси штета. Код жига се износ 
штете одређује према томе да ли се жиг користи или не, да ли се ради о 
конкурентским фирмама, нсгим купдима и истим производима. Жиг током вре- 
мена континуираном употребом, захваљујући квалитету производа итд., постаје 
јачи у погледу атрактивности и дистинктивности. Због тога се код утврђивања 
иггете узима у обзир, депресијација жига, његово разводњавање и претварање у 
генетички знак (случај жигова: тетрапак, ималин итд)

Ова опасност увек постоји, те повреда жига претставља радњу којом се 
његовом носиоцу наноси нематерјална штета (прес. Окружни привредни суд у 
Беогр. П бр. 30570/87)

Што се тиче кривице води се рачуна да ли је жиг објављен, познат јавности, 
привредницима. Намера штетника постоји и у слусчају ако је био опоменут, да 
врши повреду права (Врховни суд Војводине Рев,- И-22/90). Тужилац као носилац 
жига не може да тражи превентивну заштиту права која му по закону припадају, 
све док ова права на одређени начин не буду повређена. (Пресуда Врховног суда 
Србије Прев 87/92) У складу са чл.6 бис и чл.8 бис Париске конвенције, штите се 
и нерегистровани знаци ако су ноторно познати у привредном промету и право 
на употребу фирме, односно назива који су исговетни са жигом другог лица. 
Међутим ова заштита остварује се кроз оспоравање права на жиг, тужбом про- 
тив носиоца жига (Иста Пресуда Врховногсуда Србије Прев. 87/92)

Тужилац може кад је реч о месној надлежности да поднесе тужбу н суду на 
чијем је подручју штетна радња извршена, штетна последица наступила. 
(Врховни суд Србије ГЖ - 854/81)

Уговор о лиценци је уговор суи генерис, двострано обавезан, теретан уговор, 
којим се давалац лиценце обвезује да уступи право привредног искоришћавања- 
употребе жига уз накнаду.

Износ накнаде пггете код повреде жига судови одређују по слободној про- 
цени.

С ад р ж и н а, сти ц ањ е, о б и м  права

Носилац жига има искључиво право да знак заштићен жигом корисги за 
обележавање робе, услуга, да другим лицима забрани да исти или сличан знак 
неовлашћено користе. У члановима 31-33 Закона о жиговима исцрпно је рег- 
улисана садржина, стицање и обим права на жиг. Носилац жига не може да заб-



рани другом лиду да исти или сличан знак користи за обележавање робе, услуга 
друге врсте, осим ако је у питању чувени жиг.

Жиг се стиче уписом признатог права у Регистар жигова, а важи од датума 
подношења пријаве.

Жиг траје 10 година, рачунајући од датума подношења пријаве, с тим што се 
његово важење, уз плаћање одговарајуће таксе, може продужавати неограничен 
број пута.

П р о м е т  права

Жиг, одн. право из пријаве може бити предмет уговора о преносу права, 
лиценци, залоги, франшзи сл.

Уговор се саставља у писменој форми уписује се у одговарајући регисгар, на 
захтев једне од уговорних страна. Уговор који није уписан у регистар не произ- 
води правно дејство према трећим лицима.

П р е н о с права

Носилац жига, подносилац пријаве може уговором пренети жиг, право из 
пријаве, за све или само за неку робу, одн. услугу. Уговор се саставља у писменој 
форми, а мора да садржи: назначење уговорних страна, број жига, број пријаве, 
висину накнаде ако је уговорена. Колективни жиг не може бити предмет уговора 
о преносу права (а ни право на његово коришћење)

Л иценца

Носилац жига, подносилац пријаве, може уступити право коришћења жига 
односно права из пријаве. Уговор о лиценци саставља се у писменој форми 
садржи време трајања лиценце, обим лиценце, висину накнаде ако је уговорена. 
Колективни жиг не може бити предмет уговора о лиценци.

Уговор о лиценци као угувор суи генерис, двосграно обавезан, теретан уго- 
вор, практикује се у нашем праву скоро искључиво у односима са иносграним 
партнерима као даваоцима лиценце.

Поред робног жига, често се користи и услужни жиг, којим се штити знак 
намењен за разликовање услуга: банкарство, осигурање, транспорт, туризам, 
угоститељство и сл.

П р е с т а н а к  права

Жиг престаје истеком рока од 10 година за који је плаћена такса ако се 
његово важење не продужи. Жиг престаје и пре истека рока: 1) ако се носилац 
жига одрекне свог права, 2) на основу судске одлуке, одлуке надлежног савезног



органа, 3) ако је престало правно лиде, ако је умрло физичко лице које је носи- 
лац права, осим ако је жиг прешао на правне слебенике, наследнике физичког 
лица. Ако је у Регистру жигова уписано одређено право у корист трећег лица, 
лиценца. залога и др., носилац жига не може се одрећи жига без писмене саглас- 
ности лица на чије име је уписано то право.

Ако носилац жига у одређеном року не плати прописану таксу, а у Регистру 
жигова је уписана лиценца, залога или неко друго право у корист трећег лица, 
надлежни савезни орган ће то лицеобавестити да није плаћена такса и да је може 
платити у року од 6 месеци од дана пријема обавештења и тиме одржати важење 
жпга.

Ако жиг престане због неплаћања прописане таксе, носилац жига има 
искључиво право да захтева у року од 1 године од дана престанка важења жига да 
се, уз поновно подношење пријаве, поново региструје на његово име за исту 
робу, одн. услуге.

У члановима 44 до 46 регулисано је оглашавање нипттавим решења о 
признавању жига одн. међународног регистровања, а престанак жига због 
некоришћења исцрпно је одређен у чл. 47 и 48.

З а ш т и т а  у с л у ч а ју  повреде ж и га

Лице које повреди жиг или право из пријаве одговара за штету по општим 
правилима о накнади штете. Ако је штета проузрокована намерно, накнада 
штете може се захтевати до троструког износа стварне штете и измакле добити. 
Одговорност за повреду права из става 1 овог члана не искључује одговорност за 
дело нелојалне конкуренције. У члану 22 и 23 Закона о трговини Служб. лист 
СРЈ Бр. 32/93, исцрпно се дефинишу правила о нелојалној конкуренцији.

Лице чије је право повређено може, поред накнаде штете тржити да се лицу 
које је повредило његово право забрани даље вршење радње којом се чини пов- 
реда и да се пресудом којом се утврђује повреда објави о трошку туженог. (Чл.49 
Закона о жиговима).

Повредом жига или права из пријаве сматра се свако неовлашћено 
коришћење заштићеног знака од стране било ког, учесника у промету у смислу 
чл. 31 овог закона, као и неовлашћено располагање заштићеним знаком. Повре- 
дом сматра се и подржавање заштићеног знака. Приликом утврђивања да ли пос- 
тоји повреда жига, суд нарочито води рачуна о томе да ли постоји исговетност 
или битна сличносг, у смислу члана 32 овог Закона. (чл.50)

Тужбу због повреде жига може поднети носилац жига, подносилац пријаве и 
стицалац искључиве лиценце. Поступак по тужби због повреде права из пријаве 
суд може прекинути до одлуке надлежног савезног органа о признању жига. (чл. 
51)

Тужба због повреде жига одн. повреде права из пријаве може се поднети у 
року од 3 године од дана када је тужилац сазнао за повреду и учиниоца, а најдоц-



није у року од 5 година од дана учињене повреде. Тужбом због повреде жига одн. 
права из пријаве, може се тражити да суд одреди привремену меру забране 
вршења радњи којима се повређује жиг одн. право из пријаве и меру привре- 
меног одузимања робе или искључења из промета робе која повређује та права. 
Изузетно привремена мера се може тражити и пре подношења тужбе, под усло- 
вом да се тужба поднесе у року од 15 дана од дана подношења захтева за 
одређивање привремене мере. У случају истоветности или битне сличности у 
смислу чл. 32 овог закона, суд је обавезан да одреди привремену меру. Жалба 
против решења којим се одређује привремена мера не задржава извршење 
решења. Поступак по тужби због повреде жига, одн. повреде права из пријаве, је 
хитан. (чл/53 Зак. о жигу.)

О сп о р ава њ е ж и га

Физичко или правно лице које у промету користи знак за обележавање робе, 
одн. услуга, а за који је друго лице поднело пријаву или га регистровало на своје 
име за обележавање исте или сличне робе одн. услуга, може тражити да га суд 
огласи за носиоца права, подносиоца пријаве, само ако докаже да је тај знак био 
општепознат за обележавање његове робе одн. услуга пре него пгго је тужени 
поднео пријаву. Ако тужени докаже да је исти или сличан знак користио у 
промету за обележавање исте или сличне робе, одн. услуга исто колико и 
тужилац - или дуже од њега, суд ће одбнти тужбени захтев. Тужба не може да се 
поднесе по истеку рока од 5 година од дана уписа у регистар жига. (чл.54 Зак. о 
жигу).

Ако се судском одлуком усвоји тужбени захтев из чл 54 овог закона, 
надлежни савезни орган ће по пријему пресуде, или на захтев тужиоца, уписати 
тужиоца у одговарајући Регистар као носиоца жига, односно подносиоца пријаве.

Право које је треће лице прибавило од ранијег носиоца жига, однос. подно- 
сиоца пријаве важи и према новом носиоцу права односно подносиоцу пријаве 
само ако је било уписано у одговарајући Регистар или уредно пријављено за упис 
пре подношења тужбе.

Према изнетом у нашем праву усвојен је принцип јединства жига, принцип 
акцесорности права на жиг. Услов претходне употребе жига, систем регис- 
трације жига, употреба истог после регистрације. Жиг индивидуализира робу 
одн. услуге - начело специјалности жига. Садржина права на жиг чини ауторско 
право на жиг, - аутор има право на накнаду и да буде означен у пријави за 
признање права на жиг. И нелојална конкуренција ужива ауторску правну 
заштиту. (нав. чл 22 и 23 Закона о трговини).

У погледу односа између жига и нелојалне конкуренције треба нагласити да 
је повреда жига субсумирана под генералну клаузулу о нелојалној конкуренцији.



У чл. 49 ст 2 Закона о жиговима прописано је да одговорност за повреду 
права на жиг или из пријаве, не искључује одговорност за дело нелојалне 
конкуренције.

ПРИМЕРИ ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

За решавање спора о повреди права на жиг-заштићени робни жиг ако су 
странке предузећа стварно је надлежан привредни суд (Решење Врховног суда 
Србије гЖ-451/91)

Тужилац може, кад је реч о месној надлежности, да поднесе тужбу и суду на 
чијем је подручју радња извршена, или на чијем је подручју штетна последица 
наступила. (Врховни суд Србије гЖ 854/91)

Тужилац не може да тражи занггиту као носилац жига, пошто у поступку 
није утврђено да је тужиоцу ово право на прописан начин и признато. (Пресуда 
Врховног суда Србије Прев. 76/92)

Тужилац не може да тражи превентивну запггиту права која му по самом 
закону припадају, све док ова права не буду на одређени начин повређена. (Прес. 
Врхов. суда Србије Прев 87/92)

И трговац који продаје гуме за жвакање "Спеарминт" којима се чини пов- 
реда права на заштићени жиг, чини и сам повреду права на жиг и дужан је да 
накнади штету (Пресуда Вишег привредног суда у Београду ПЖ-1457/94 од 16. 
маја 1994 год.)

Суд је дужан да приликом оцене сличносги утврди степен пажње потребан да 
просечни потрошач може да уочи разлику између жигова тужиоца и спорних гума 
за жвакање које дистрибуира тужени пошто заблуда може да се сгвори уколико 
нешто не може да се разликује без обраћања нарочите пажње. Наиме треба узети 
у обзир да ли целокупан утисак оставља производ, који дистрибуира тужени, асо- 
цира на заштићене жигове тужиоца како својим појединим деловима тако и у 
целини (Виши привредни суд у Београду П Ж 1456/94 од 16. маја 1994 год.)

За оправданосг захтева да се забрани употреба фирме туженог, потребно је да 
из обавезних састојака фирме, делатности којом се странке баве, те седишта 
фирме, постоји могућност замене фирми код просечног потрошача и самим тим 
забуна на пггету тужиоца. (Врховни суд Србије Прев. 96/94 од 20 априла 1994 год.)

Дело нелојалне утакмице неовлашћеном употребом робног жига извршено је 
даном уписа у судски регистар назива организације, у ком, је употребљен робни 
жиг па од тада почиње да тече објективни рок застарелости од 3 године за 
подизање тужбе, којом се тражи, забрана употребе жига. (Врховни суд Хрватске 
Рев. бр. 84/83)

Нема дела привредног преступа за нелојалну утакмицу ако предузеће, 
увезени производ доради и преради тако да увезени производ буде увећан за 
преко 50% а тиме његова вредност буде увећана за преко 50%. (Виши привредни 
суд Србије ПКЖ-1727/85).



Подражавање иггампаних образаца конкурентског предузећа у робном 
промету недопуштеном употребом његове оригиналне номенклатуре прет- 
ставља дело нелојалне утакмице. При томе, нелојалним конкурентом се сматра. 
независно од издавача и штампара и трговац који продаје такве обрасце 
(Врховни привредни суд Југославије СЛ- 823/66)

Сама чињеница да је једна привредна организација извршила дело нелојалне 
утакмице, упућује на то да је другој привредној организацији нанела пггету која 
може да се манифестује, не само у губљењу одређеног посла, већ и у нарушавању 
репутације па је дужна да накнади причињену штету (Врховни привредни суд 
Југославије СЛ.228/68).

Не сматра се да постоји нелојална утакмица злоупотребе туђе ознаке ако 
такмичар на амбалажи свог производа означи да она садржи резервни део за 
мотор, који производи други такмичар са ознаком тог мотора ако је на амбалажи 
јасно и одређено назначен произвођач тог резервног дела тако да просечни 
потрошач, не може да дође у заблуду, да купује ориганални фабрички резервни 
део, па ни онда када не обраћа на то нарочиту пажњу. (Врховни привредни суд 
Југославије (СЛ - 327/68)

Судска забрана будуће употребе заменљиве амбалаже која потрошаче може 
да доведе у заблуду, у погледу порекла робе, није гаранција, да је тиме и укло- 
њена опсносг понављања дела нелојалне утакмице. Због тога је основан захтев 
тужиоца да се туженом нареди да уништи сву спорну амбалажу с којом 
располаже, а која још није стављена у промет, уколико сумња у такву могућност 
још постоји. Попгто је тужени део робе са спорном амбалажом ставио у промет 
основан је захтев да се пресуда објави у дневној штамгш (Врховни привредни суд 
Југославије-Сл-231/60). (Савремена пракса " Стваралаштво у тржишној привреди 
и његова заштита бр. 5/93).

ПОСТОЈАЈБЕ РОБЕ ИСТОГ КВАЛИТЕТА Односно порекло може да се 
- ПРЕТПОСТАВИ само ако је исговремено путем лиценце уступљено и 
искоришћавање проналска односно техничког знања и упутства. (Врховни суд 
Србије ПРЕВ 69/80).

Уништење робе као санкција за заштиту права на жиг може де се наложи 
само изузетно кад ову заштиту с обзиром на природу повреде жига није могуће 
постићи на други начин (Врховни суд Србије Рев. 383/78)

Лиценцна употреба робног жига противна је принудним прописима ако тим 
уговором истовремено није уступљено искоришћавање проналска (Врховни суд 
Србије РЕВ. 1728/79).

Нема робног знака без ознаке одређене врсте робе како би потрошачи прил- 
иком куповине били информисани о каквој се врсти робе ради. Према томе дока- 
зивање врсте робе онд. у конкрет. случају порекла дувана - англофонско порекло 
дувана, чија се заштита жига тржи, и по налажењу Савезног суда, неопходно, да би 
се спровео поступак запггите. Због тога је тужени орган правилно поступио када



носиоцу жига није дозвојшо заштиту у СРЈ. (Савезни суд Ус бр. 403/91,14 новембар 
1991 год.).

Чињеницу некорипћења није могуће доказивати, већ се у поступку доказује 
само коришћење односно оправдани разлози некоришћења жига. Како жигови 
као право идустриске својине улазе у имовину власника фирме, тражено је да се 
доставе докази из којих се види судбина фирме. Након пресганка постојања 
фирме, жиг заједно са другом имовином морао је бити неком правном лицу 
распоређен. Уколико је идеја тужиоца била да поново региструје жиг, пошто 
имовина фирме, није распоређена - онда се то није могло учинити у поступку за 
престанак важења жига због некоришћења. Тужени орган је основано нашао да 
докази о томе да је носилац права на међународни жиг престао да постоји, не 
значи да је међународни жиг престао да постоји односно да се не корисги. 
(Савезни суд Ус бр.965 од 30. јуна 1992.)

Институт сличности постоји не само ради заштите носиоца права на раније 
регистровани жиг, већ у првом реду ради заштите просечног потрошача. У 
конкретном случају, и по налажењу суда, ради се о таквој сличности која би 
могла да доведе у заблуду просечног потрошача. (Савезни судУс. бр. 596/91)

Првосгепени суд је одбио захтев тужиоца да се туженом забрани даља дис- 
трибуција и промет брошура "кош Европа - Југославија НБА" и "Мајстори 
кошарке - Кош Баскет", да се ове брошуре са налепницама униште, да се 
тужиоцу накнади штета због повреде робног знака и да се пресуда објави о 
трошку туженог. Виши привредни суд је одбио жалбу и потврдио првостепену 
одлуку. Судови су утврдили да је тужилац поднео захтев савезном заводу за пат- 
енте З.Х.1989. год., за заштиту робних знакова са правом првенства од 26 1 1990 
год. а да се тужилац пре тога није појављивао на тржишту Југославије са овим 
брошурама, нити је учествовао у домаћем промету са спорним ознакама, а да су 
ове брошуре продаване пре 30 УШ 1987 год. и 30IX 1989 год. тј. пре заштите роб- 
ног знака од стране тужиоца. Врховни суд Србије је одбио ревизију и захтев за 
заштиту законитости, против наведених одлука. (Пресуда Вишег привредног 
суда Србије ПЖ.-50-83/91 и пресуда Врховног суда Србије Прев. 87/92 - Ј 
МИТРОВИЋ, -Накнада штете са међународним елементом пред привредним 
судом - "Правни живот" 11-12/92).

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ПРЕДУЗЕЋИМА  
И НЕЛОЈАЛНА КОНКУРЕНЦИЈА

Предлог Закона о предузећима у чл.92 и 93 изричито забрањује конкурен- 
цију тј. регулише пигање конкуренције и сукоба интереса.

Чланови друштва не смеју да раде у било ком својству у другом правном лицу 
исте или сродне делатности или делатности која би била конкурентна друштву. 
Члан одртачког друштва, комплементар, члан командитног друштва, члан 
друштва са ограниченом одговорношћу, члан управе, надзорног одбора и



извршног одбора директора друштва са ограниченом одговорношћу, члан 
акдионарског друштва и друштвеног и јавног предузећа не може да има то 
својство нити бити запослен, одн. не може бити прокуриста или пуномоћник у 
било ком другом предузећу - чл. 92 ст.1. Чланови друштва не могу да буду 
предузетници-појединци са таквом делатношћу.

Посебна занггита фирме односи се на заштиту према одредбама о нелојалној 
конкуренцији и према Закону о ауторском праву. Једно предузеће послужи се 
фирмом другог предузећа и на својој роби стави жиг који представља фирму 
другог предузећа (чл. 37 ст. 4 ЗОП). Санкције које се изричу код ове заштите су: 
забрана употребе фирме и брисање фирме у регистру, као и накнада штете (38 
ЗОП).

Код фирме могу се појавити и спорови везани за пренос фирме - фирма се 
може пренети на дуго лице само заједно са предузећем (39 ЗОП).

Ако се фирма не користи без оправданог разлога дуже од 2 год. непрекидно 
брисаће се из регистра на захтев лица које има интерес за то. Овде може да дође 
до спора. (чл. 40 ЗОП).

Може се основано закључити да је судска пракса била претеча појединих 
решења у Закону о жиговима.

Ради се о усаглашавању и хармонизацији ове материје у односу на законе 
европских земаља. Права која су регулисана уживају најкомплекснију заштиту 
коју права могу да уживају.

Привредно правна заштита

Казниће се за привредни преступ, новчаном казном од - 5.000 до 50.000 нових 
динара, предузеће или друго правно лице које на било који начин прописан овим 
законом повреди жиг или право из пријаве. (чл.50). Казниће се за наведене радње 
и одговорно лице у предузећу или другом правном лицу, новчаном казном од 500 
до 5.000 нових динара. (чл.57 Закона)

Казниће се за прекшај, новчаном казном од 1.000 до 15.000 нових динара, 
предузеће или друго правно лице, које се неовлашћено бави заступањем страних 
правних и физичких лица (чл.11). Казниће се за наведене радње и одговорно 
лице у предузећу или другом правном лицу, новчаном казном од 500 до 1-500 
нових динара. Казниће се за прекршај физичко лице које се неовлашћено бави 
заступањем страних правних и физичких лица, новчаном казном од 500 до 1.500 
нових динара. (чл..58 Закона)

ЈОШ НЕКОЛИКО ПРИМЕРА ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Није повређено право првенства робног знака и заштите графичког решења 
укупне амбалаже и ако постоји извесна сличност у идејним решењима, али која 
се не уочава на први поглед док је разлика очита. Ако се поред идејне сличности 
графичког решења указује и на сличност облика, начин паковања u тежину



производа тада се повреда интереса произвођача има ценити полазећи од одред- 
аба прописа о нелојалној конкуренцији (Одлука Врховног суда Црне Горе 
Пу.151/90 од 15. маја 1990. год).

Ако предузећа нису уписана у исти судски регистар, забрана коришћења 
сличне фирме изриче се само изузетно, уколико се докаже да постоји реална 
могућност да дође до пометње на тржишту. (Пресуда Врховног суда БиХ Пу, 
537/90 од 26.7.1990. год.)

Наиме према налазу туженог органа у конкретном случају постоји разлика 
између супростављених жигова не само у аудитивном већ и у визуелном смислу 
тако да просечни потрошачи не могу бити доведени у заблуду да се ради о роби 
другог лица, а што би представљало разлог за ништавосг. И према налажењу 
суда правилно је, и на закону засновано, поступљено када је одбијен предлог 
тужиоца за оглашавање жша ништавим речи "Ток и графичком решењу", јер 
овај жш  није сличан раније регистр. жшовима у речи "Stock" другог лица за 
сличну врсту робе а та сличност не постоји ни у аудитивном ни у визуелном 
смислу. Осим тога не посгоји ни сличност у. етимолошком па ни фонетском 
пореклу речи. (Савезни суд Ус. 428/91)

Закон о жигов. у чл.38 наводи да жш однос. право из пријаве, може бити 
предмет уговора о преносу права, лиценци, залози, франшизи.. Поред великог 
значаја лиценце и франшиза добија све виттте на значају у пословном промету. 
Уговор о франшизи је сложени уговор, чији су главни предмет-лиценца жига и 
натпис фирме, а као допунски предмет уговора, саопштавање комерцијалног - 
know - how -а а у оквиру њега техничке и комерцијалне помоћи.

Ваља подвући да Закон о жигов. у члановима 20 и 21 - употребљава термин 
"Припадник земље Париске уније" у вези са - правом првенства.

Наиме: Припаднику земље Париске уније који је у некој земљи чланици под- 
нео уредну пријаву, признаће се у Југославији право првенства од датума 
подношења те пријаве ако у Југославији за исти знак поднесе пријаву у року од 6 
месеци од дана подношења пријаве у - у односној земљи, а у захтеву за признање 
жига назначи датум подношења, број пријаве и земљу у којој је пријава поднесена.

У члану 5 Закона о жшовима у коме се набраја, који се знаци не могу жшом 
заштити помиње се Париска конвенција о заштити индустриске својине. Наводи 
се следеће: Заштићеним знаком из става 1, тач.8 и 9 овог члана, сматра се и знак 
који је предмет пријаве за признање жига, под условом да жиг по тој пријави буде 
признат, као и знак који је познат у Југославији у смислу члана 6 - бис - Париске 
конвенције о заштити индустриске својине. (чл.5 т.2).

Треба готово увек имати у виду да коришење жига представља једно од сред- 
става конкурентске борбе, технолошке доминације.

Нове технологије у развијеним земљама у просеку имају по 6 жигова 
(основни, прилагођени за одређена тржишта, офанзивни, дефанзивни, резервни 
итд). Производи и услуге поред осталог морају да имају стварни назив и да буду 
класификовани сагласно међународној класификацији жшова.



Давалац технологије најчешће преноси и лиценцу свог жига, а власник је и 
назива производа. Назив, током употребе, може да се идентификује са произво- 
дом и да по том и другим основама стекне изузетну економску вредност. У 
случају спора може по основу права на жиг да забрани даљу употребу и продају 
производа.

Као што је наведено знак чија је заштита тражена жигом код савезног 
завода за интелектуалну својину може да буде заштићен једном пријавом, те се 
смањују трошкови заштите.

Корисно је пре подношења пријаве жига извршити решерш знака на новост. 
Уз такав решерш може да се тражи и правно мшшвење о подобности знака за 
заштиту жигом.

На овај начин отклања се могућност повреде туђих права која може да има 
штетне последице, избегавају се непотребни трошкови у вези са пријавом жига, а 
подносилац решерша показује и своју савесност.

Неопходно је указати на ново законско решење у погледу оцене повреде 
жига у случају постојања квалификоване сличности. Повреда жига постоји ако 
су два знака исговетна или битно слична у смислу чл32 Закона о жигов. по коме 
квалификована сличност постоји ако је преузет дистинктивни део знака или се 
ради о транскрипцији, транслитерацији и преводу знака. У овом случају суд не 
ангажује вештака, већ сам утврђује повреду, а може ако је тужилац поднео одго- 
вар. предлог, изрећи привремену меру (чл.53 ст.З)

Што се тиче подражавања заштићеног знака, Закон више не спомиње 
просечног потрошача, с обзиром да просечни потрошач не може да оцени пов- 
реду жига, чија је материјална садржина дргачија од знака разликовања који није 
заштићен жигом. Заштита знака жигом одобрава се под посебним законским 
условима, а просечни потрошач не зна који су све знаци запггићени жигом. У 
неким случајевима је немогуће да се одреди који је део жига дистинктиван. (То су 
случ. вишеструких жигова, сложених зиг. жигова који нису опште-познати). 
Умесго критеријума просечног потрошача неопходно је користити објективне 
критеријуме: семантички, аудитивни, визуелни критеријум, правило строже 
оцене подражавања, у случају интерференције и колизије са општепознатим 
жигом, стицај индикатора у намери подражавања, коришћење еквивалентних 
решења итд.

У м е с т о  за к љ у чк а

Жигови као и остала права индустриске својине вреде онолико колико су 
заштићени, те је улога судова од изузетног значаја. Целисходно је да судови буду 
специјализовани (специјализована већа)-. Концентрација судова, врши се и у 
оквиру ЕЗ. (чл.1 протокола о решавању спорова., који се односе на важење и 
повреду патената ЕЗ. "Жигови морају говорити истину и увек говорити исту 
истину" Каже се у Зборнику америчког права који се односи на нашу материју. 
(Corpus iuris secundum).



Радни односи





Др Зоран Ивошевић, 
судија ВрховноГ суда Србије

ПРАВИЧНО СУЂЕЊЕ У СПОРОВИМА 
ИЗ РАДНИХ ОДНОСА

I Праведно право и правично суђење

У нашој науци после Другог светског рата више деценија је владала догма да 
је право "воља владајуће класе”% изведена из Лењинове тезе да је право мера 
политичке власти.

Исто толико дуго сузбијана је идеја о преведеном праву, инспирисана Про- 
тагорином синтагмом да је човек мера свих ствари, коју је у нас промовисао проф 
др Божидар С.Марковић, докторском дисертацијом "Essai sur les rapports entre la 
notion de Justice et l'elaboration du Droit prive positif'.^ Живећи и стварајући изнад 
оппггег метежа, он је ову идеју продубљивао многим доцнијим радовима.^

Суштина идеје о праведном праву је да "позитивно право (постојеће право) 
не обухвата право у целини, него да упоредо са њим и изнад њега постоји још 1

1. Види сва издања уџбеника Увод у право РЛукића и Р.Лукића и Б.Кошутића.
2. Дисертација одбрањена на Правном факултету у Паризу 6. јуна 1930. године.
3. Правичност као мисао и правно искуство. Архив за правне и друштвене науке, септембар 

1930. године; Правичност и правни поредак, Архив за правне и друштвене науке, јануар - 
фебруар 1938. године; Правичност као извор права, Архив за правне и друштвене науке, 
јануар 1939. године; Суђење по правичности, Југословенска адвокатура, број 3-4,1969. год- 
ине; О позитивном и праведном праву, Зборник за теорију права САНУ, 1990. године, стр. 
33-34; Односи између позитивног и праведног права, Анали Правног факултета у Бео- 
граду, бр. 1-3 1991. године.



једно право које се у разним епохама називало на различите начине: правда, 
морал, природно право, објективно право, живо право или најзад социјално 
право" ... "дакле, да има нешто трајно нгго је изнад закона или, воље, позитивног 
права" и што садржи "начела која уређују и саме законе".^ То "трајно и изнад 
закона" је вечити природни закон који, независно од појединачних и групних 
(класних) интереса људи, опредељује шта је праведно а шта неправедно у 
друштву одређене епохе.

Још је Аристотел уочио да је правда стожерна врлина да се сваком призна 
оно што му припада, у једнаком поступању са једнаким стварима (комутативна 
правда) и у неједнаком поступању са неједнаким стварима сразмерно њиховој 
неједнакости (дистрибутивна иравда), као и да поступање према другоме буде 
једнако поступању према себи (етичка правда).^ Та надвременска и надзаконска 
врлина је, наравно, недостижна, али свако цивилизовано друштво ипак тежи да је 
достигне. "Недостижну апсолутну истину код човека па и у поимању правде 
замењује постојећи природни нагон за самоодржањем, виталистички принцип 
консервације и развоја живота. Тако су људски живот, уз опстанак и развитак 
друштва, највиши критеријуми материјалне правде и мерила за оцењивање 
друштвених вредности, тј. шта коме припада, пгга је право а шта неправо" А'

Пошто правне прописе доносе људи (са свим својим врлинама али и манама), 
позитивно право се никад не може подударити са природним. Отуда "позитивно 
право није увек и праведно право"^ Зато они којн примењују прописе морају то 
чинити правично. То нарочито важи за судије, којима је посвећен следећи исказ:

"Суђење по правичности никако не значи произвољно суђење по личним и 
субјективним мерилима судије, било да су та мерила заснована на некој апстракт- 
ној норми (индивидуална слобода, друштвена солидарност), идеологијама 
уогалте или на неком етичком принципу или осећању (алтруизам, хуманост, 
болећивост и сл.). Суђење по правичносги није ни идеолошко ни сентиментално 
суђење.

Насупрот томе, судити по правичности значи пре свега судити по извесним 
објективним, рационалним и друштвеним, тј. научним критеријумима, као што 
су идеја једнакости и једнаког поступања, идеје нормалног и разумног. владајућа 
друштвена мерила, објективан друштвени интерес и сл. Судити по правичности 
значи дакле судити по одређеним објективним нормама извученим из друпггвене 
законитости, то треба да буде пре свега и по превасходству једно научно засно- 
вано суђење.

4. Изводи из два рада Б.С.Марковића: чланка О позитивном и праведном праву, Зборник за
теорију права САНУ, 1990. године, стр. 33-34 и докторске дисертације, страна 10.

5. Аристотел: Никомахова етика, 1970. година, књига V стр. 111.
6. Б.С.Марковић: Односи између позитивног и праведног права, Анали Правног факултета

у Београду, бр. 1-3,1991. година.
7. Б.С.марковнћ у резимеу истог рада.



Услед овога, рећи "правично је" није ни последњи ни самодовољан аргумент 
којим се може образложити одређена судска одлука. Иза њега мора да стоји, да 
га допуни, "оправда", и некп ближи и конкретнији логички и реалан друштвени 
разлог, био овај рационалан, етички, економски, политички, технички, просто 
практичан или све то заједно.

При вредновању овог крајњег разлога на коме се заснива правичност мора 
се, међутим, истовремено водити рачуна како и сировој друштвеној чињеничној 
грађи (о тзв. друиггвеном, економском, етичком, техничком итд. фактицитету), 
тако и о чисто нормативним факторима односа, тј. о сувереној правној 
заповести, о политичкој и друштвеној идеологији, владајућем економском 
систему, итд. - реч)у, о ономе што би се могло назвати правним и друштвеним јав- 
ним поретком одређене заједнице.

Нарочито, правичност, у начелу, не може дејствовати насупрот 
општепризнатим и установљеним јуристичким елементима, то јест противно 
закону, или слободно и јасно израженој вољи странака, или опште прихваћеним 
принципима права и правне технике, него јој је улога битно супсидијарна, тј. она 
делује по правилу као допунски инструмент правног одлучивања, што значи нор- 
мално у случајевима празнина, нејасности и контрадикторности јуристичке 
норме (законске или уговорне). Јер је формулисана и позитивна правна норма - 
под претпоставком да постоји и да је јасна - искључиво надлежна да каже шта је у 
конкретном позитивном поретку и право и правично. Друкчије речено, не пос- 
тоје и не могу истовремено постојати у оквиру једног правног поретка два упор- 
еда и међусобно неусклађена, а још мање међусобно противречна, правна 
метода суђења, од којих би један био суђење "по праву" а други суђење "по 
правичности". Изузетно, само правичност може, и под одређеним условима, да 
дејствује насупрот закону - наиме, кад треба да исправи очигледно погрешан или 
застарео пропис...

Захваљујући тој околности што делује и изван правне норме, правичност, 
тражећи решење, непосредно улази у све оне друштвене елементе из којих се 
излучује одређени правни однос и који представљају, тзв. реалне и материјалне 
изворе права. Другим речима, судија је, при суђењу по правичности, ослобођен 
обавезе да резонује искључиво по правичним конструкцијама и категоријама. 
Улазећи без њиховог посредовања у живу друпггвену стварност, судија је овде у 
стању да избегне опасност разних изопачавања до којих искључива примена 
строге правничке технике и принудног резоновања по правним формулацијама. 
Тако је суђење по правичности истовремено, у знатној мери, и суђење путем 
директне правне методе, али која при свем том мора остати у оквирима пози- 
тивног правног поретка и оппгге прихваћених начела права ...

Судити по правичности практично значи, дакле, судити и резоновати на 
двоструком плану. У првом плану, наиме, мора се стартовати са чисто 
јуристичким елементима и разлозима (као што су правни пропис или уговор) па 
тек тамо где ови нису довољни, тј. у области јурисгичких вакуума-празнина и



нејасности, треба допуњавати и решења тражити на секундарном праву 
правинности, која - како је напред показано - са своје стране значи непосредно 
залажење у конкретан однос и истраживање објективне друштвене норме коју 
на тај однос треба применити".^

Нека нам проф. Марковић опрости што смо га издашно цитирали, јер нико 
тако уверљиво, а са толико мало речи, не би могао да објасни правично суђење у 
свој његовој сложеносги и суптилности.

Ако је правда стожерна врлина једнаког поступања у једнаким стварима, 
односно неједнаког поступања у неједнаким стварима сразмерно њиховој нејед- 
накости, онда се позитивно право преображава у праведно право управо 
правичним суђењем. Ту "магију” чини судија, "живи праведник", "субјективна 
објективност", "уметник права" (како су га све називали), разумевањем живота, 
правничким знањем и моралним сензибилитетом. Тиме он постаје и "архитекта" 
судске праксе.

Судска пракса није официјелни извор права, јер се јавља у сфери примене 
права а не његове продукције. Суд суди на основу прописа а они су у Усгаву, 
закону и општем акту.^ Али, живот је инвентивнији од прописа и увек измиче 
његовој потпуној контроли. Он је динамичан па се сталним променама супрод- 
ставља прописима, који су статични. Зато судска пракса није пуко пресађивање 
устајалих прописа у живот, већ њихово стваралачко укрпггање са стварношћу, 
које увек даје свеже илодове на библијском "зеленом стаблу живота". Ако 
корене тог стабла стално наливају бистри потоци теорије, онда ће судија 
продужити живот прописима и кад су безнадежно болесни. Отуда право живи и 
кад су прописи у кризи. О томе сведочи и време у коме живимо.

Да правичним суђењем и болесни прописи могу бити "претворени" у 
праведно право, показује судска пракса у решавању спорова из радних односа.

II Пракса правичног суђења

Пракса правичног суђења у радним споровима је богата и разноврсна. Зато 
је сврставамо у три групе: прва се односи на услове за подношење тужбе, друга - 
на праведну примену процесних правила и трећа - на праведену примену матери- 
јалних прописа.

1. Праведна оцена услова за подношење тужбе
Радник не може тражити судску запггиту права пред надлежним судом, ако 

претходно није тражио заштиту права пред надлежним органом у својој радној 
средини. Ово правило, изражено у члану 97. став 1. Закона о радним односима^,

8. Б.С.Марковић: Суђење по правичности, Југословенска адвокатура бр. 3-4,1969. година.
9. Члан 96. став 1. Устава Р Србије.
10. "Службени гласник CPC', бр. 45/92 и 18/92.



значи да без приговора (којим се покреће поступак интерне заштите) нема ни 
тужбе (којом се покреће поступак сз'дске заштите).^ Тужба се иначе, подноси у 
року од 15 дана од достављања коначне одлуке, односно од исгека рока у коме је 
она требало да б)'де донета, што је предвиђено чланом 97. став 1. Закона о рад- 
ним односима.

Правило о допуштености тужбе има само један изузетак: тужба ради 
нсплате зараде, накнаде зараде или другог личног примања, може се поднети и 
без претходног подношења приговора. У свим другим споровима интерна 
заштита је апсолутни услов допуштености радног спора. Тако је по закону, али 
не увек и у судској пракси. Апсолутност овог услова судови су релативизирали 
још у две ситуације.

Правило о благовремености тужбе је без законског изузетка, али су и њега 
судови релативизирали једним изузетком.

Постоје, дакле, три ситуације релативизирања услова за подношење тужбе.
1) Релатшвизација допуштености тсужбе кад нема органа коме се приговор 

подноси. - Прва ситуација ставља суд пред искушење како да примени услов 
допЈЧПтености тужбе, кад нема органа коме се приговор подноси. Одговор на ово 
питање даје решење Врховног суда Србије (Рев.4в36/93 од 2.02.1994. године): 
"Према члану 97. став 2. Закона о радним односима, радник не може тражити 
заштиту права пред надлежним судом, ако претходно није тражио заштиту права 
пред надлежним органом у предузећу, осим у споровима о новчаном 
потраживању. Претходно обраћање органу интерне заштите је процесна прет- 
поставка за осгваривање судске заштите. Али, она подразумева да је орган 
интерне заштите образован. Радник не може сносити штетне последице због 
непостојања пршовора, ако га није имао коме поднети. Одсуство другостепеног 
органа је пропуст предузећа, па оно не може имати користи од своје срамоте. 
Пошто првостепено решење о престанку радног односа не садржи поуку о праву 
на приговор, наводи ревизије да приговор није могао бити поднет пропустом 
туженог добијају на значају, јер се тичу правилне примене члана 97. став 2. 
Закона о радним односима. С обзиром на то, овај суд је, у смислу члана 395. став
2. ЗПП, укинуо другостепено решење и предмет вратио Окружном суду на 
поновно суђење. При поновном одлучивању, другостепени суд ће размотрити 
процесну претпоставку о допуштености радног спора и са становишта органа 
коме је приговор могао бити поднет. Штетне последице због одсутности тог 
органа не може да сноси радник, без обзира да ли је тај орган требало да буде 
образован у предузећу, или изван њега у смислу чл. 39. и 40. Општег колективног 
уговора. Ако не буде имао све елементе потребне за примену члана 97. став 2. 
Закона о радним односима, Окружни суд ће првостепеном суду пружити прил- 
ику даихиспита".

И. З.Ивошевић: Коментар Закона о радним односима, Савремена администрација, 1992. год- 
ина, стр. 284-285.



Правило о условљености судске заштите претходном интерном заштитом 
ригидно је, као и свака процесна претпоставка. Али, његова доследна примена 
подразумева да орган коме радник подноси приговор постоји. Образовање тог 
органа је у рукама предузећа. Радник нема могућности да било како утиче на 
његово формирање. Отуда, пропусг предузећа да установи другостепени орган, 
не може утицати на остваривање судске заштите, без обзира пгго је она 
условљена претходном интерном заштитом. Како је управо овим пропустом 
предузеће онемогућило радника да поднесе приговор, оно не може имати 
користи од своје срамоте. Самим тим, ни радник не може сносити иггетне пос- 
ледице због неподношења приговора. Он га, заправо, није ни имао коме поднети.

У конкретном случају, предузеће је било свесно своје срамоте, пошто у 
првосгепеној одлуци није ставило поуку о праву на приговор, знајући да не пос- 
тоји орган коме би се он имао поднети. Зато се оно сада и не може позивати на 
недозвољеност тужбе због неподношења приговора.

О приговору радника одлучује другостепени орган. Он се, по правилу, обра- 
зује у радној средини. Али, посгоје и случајеви када се другостепени орган обра- 
зује изван те средине. Реч је о другостепеном органу кога образују представници 
послодаваца и синдиката на начин утврђен појединачним колективним уговором 
(у радним срединама без органа управљања), односно представници послодаваца 
и синдиката на нивоу општине (за радне средине са мање од десет радника), у 
смислу члана 39. ст. 3, 4. и 5. односно члана 40. Општег колективног уговора.^ 
Ако се узме у обзир невероватан податак да комисије за одлучивање о приговору 
нису образоване ни у једној општини, може се претпоставити да би број жртава 
непринципијелне примене члана 97. став 2. Закона о радним односима био огро- 
ман. Правично суђење то не сме да дозволи.

2) Релатшвизација допуштености тужбе кад нема одлуке против које се 
приговор подноси -Друга ситуација ставља суд пред искушење како да применп 
услов допупггености тужбе, кад нема одлуке против које би се приговор имао 
поднети. Одговор на ово питање даје пресуда Врховног суда Србије Рев. 3638/93 
од 7.12.1993. године: "Према члану 97. Закона о радним односима. радник може 
поднети тужбу у радном спору, ако је претходно поднео приговор надлежном 
другостепеном органу у предузећу. Приговор се, по члану 94. став 1. Закона о 
радним односима, подноси против првостепене одлуке са којом радник није 
задовољан. Из ових одредаба произлази да остваривање права на приговор 
подразумева: постојање органа коме се приговор подноси и постојање одлуке 
против које се приговор подноси. У овом случају, приговор није поднет, јер 
тужиља није добила одлуку против које би га изјавила. Тужиљи је одлуку о 
пресганку радног односа, по члану 90. Закона о радним односима, био дужан да 
достави тужени. Попгго то није учинио, онемогућио ју је да се користи правом 
приговора. Због тога се тужени сада не може позивати на одсуство процесне

12. Службени гласник РС", бр. 18/90



претпоставке из члана 97. став 2. Закона о радним односима. Суд не слуша оног 
ко износи своју срамоту. Повреда права на приговор, које је иначе зајемчено 
чланом 22. став 2. Устава Р Србије, не може користити оном ко је то право 
наруишо. Неподношење приговора искључило би судску заштиту да је тужени 
првостепену одлуку доставио тужиљи. Али, није. Отуда, тужиља не може 
сноситиштетне последице због пропуста који је учинио тужени.”

Приговор има уставно порекло. Одредба члана 22. став 2. Устава Р Србије, 
сваком зајемчују право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом 
се решава о његовом праву или на закону заснованом интересу. Приговор није 
жалба, али јесте друго правно средство. Њиме се побија одлука којом се решава 
о праву радника из радног односа. На тај начин се обезбеђује двостепеност у 
одлучивању. Ње, по природи ствари, не може бити без првостепене одлуке, која 
се приговором побија и у којој се износе разлози који су радника довели у стање 
потребе да тражи заштиту права.

Али, право из радног односа може бити повређено и без одлуке, фактичком 
радњом. Радника коме се то деси не треба остављати да чека доношење првосте- 
пене одлуке да би поднео приговор који је услов судске заштите (јер је неће ни 
дочекати), него му ту заштиту треба обезбедити и без претходне интерне 
заштите. Ако приговор није могао бити поднет зато игго предузеће није донело 
или досгавило одлуку која треба да буде предмет побијања, његово неп- 
одношење није пропуст радника већ предузећа. Према члану 94. ст. 1. и 2. Закона 
о радним односима, раднику се у писменом облику доставља свака одлука о 
његовом праву, обавези и одговорности, са поуком о приговору који се подноси у 
року од 15 дана од уручења. Отуда предузеће које повређује право радника 
фактичком радњом (дакле, без доношења, односно достављања одлуке), чини 
двоструку повреду: врши насиље над правима из радног односа и онемогућава 
остваривање уставног права на приговор. Зато се оно и не може позивати на 
одсуство процесне претпоставке из члана 97. став 2. Закона о радним односима. 
Суд не слуша оног ко износи своју срамоту.

Пошто радник коме је повређено право без доношења, односно достављања 
одлуке, није одговоран што је приговор изостао, он не треба да сноси штетне 
последице одсуства процесне претпоставке за покретање радног спора. Другим 
речима, његова тужба не треба да буде одбачена као недопуштена. То не би било 
правично.

Уосталом, ако судска пракса допушта судску заштиту без интерне заштите 
кад нема органа коме би се приговор поднео, треба да је допусти и кад нема 
одлуке против које би се приговор поднео.

3) Релативизација благовремености тужбе кад радник није способан за 
расуђивање. -Трећа ситуација ставља суд пред искушење како да примени услов 
благовремености тужбе, ако радник, због душевне болести, није способан за 
расуђивање. Одговор на ово питање даје решење Врховногсуда Србије Рев. 2517/ 
92 од 2.07.1992. године: "Према лицу које није у стању да схвати значај својих



радњи и да управља својим постуштима, уколико нема сгараоца, не делују рокови 
у којима се може покренути поступак интерне или судске заштите права. Такво- 
лице није у стању да предузме било коју вољну радњу, па ни радњу пријема 
одлуке за коју се везује почетак и крај преклузивног рока".

Пропуштање преклузивног рока доводи до губитка права на тужбу и права 
које је требало да буде предмет судске заштите. Ово се објашњава тиме игго се 
узима да је радник, пропуштањем рока за тужбу прихватио губитак ових права. 
Прихватање ових последица преклузије, подразумева нормалан ментални склоп 
радника и нормално функционисање његове свести и воље. Стога је јасно да 
дејство преклузивног рока не може бити изложен душевно болестан радник. Он 
није у стању да схвати значај преклузивно орочених радњи, нити да њима 
управља. Таквог радника преклузија може погодити само ако има стараоца, 
коме је одлука достављена. Душевно оболело лице без стараоца није у стању да 
преузме било коју вољну радњу. Дакле, ни радњу пријема одлуке за коју се везује
рачунање преклузивног рока.^

Из реченог произлази да одредба о року за подношење тужбе из члана 97. 
став 2. Закона о радним односима, није имала у виду душевно оболелог радника, 
тим пре што је здравље општи услов за заснивање радног односа. Али радник 
може да оболи и после заснивања радног односа. Ако би и њега изложили прек- 
лузији, онда би исти пропис применили на различите случајеве, изједначавајући 
здравог и душевно оболелог радника. Тиме би се тешко огрешили према болес- 
ном раднику.

4) Узроци релативизације допуштености и благовремености тужбе. - Сва 
три искушења Врховни суд је савладао инстиктом опште правде, тим вечитим 
природним нагоном "консервације и развијање живота", идући испред закона, 
али не и без њега.

Суд је ишао испред закона, јер да је инсистирао на примени одредаба ст. 1. и
2. члана 97. Закона о радним односима, довео би их до апсурда, тако да би, у сва 
три случаја, одбацивање тужбе сведочило како и "највише право може постати
највећа неправда".^ Зато ови примери говоре и о томе да суд који право 
примењује праведно, може, у извесном смислу, да суди и contra legem, али у духу 
закона. У овим случајевима Врховни суд Србије, да би био праведан, није хтео да 
слуша оног ко се позива на сопствену срамоту, следећи принцип Nemo auditur pro- 
priam turpitudinemalegans,нити je хтео да, "јашућинапараграфу",жртвујечовека, 
следећи принцип Fiat ius, pereat mundus.

Суд je ишао испред закона али са законом, јер није пошао од буквалног 
исказа у одредбама ст. 1 и 2. члана 97. Закона о радним односима већ од суштине 
ових одредаба.

13. З.Ивошевић: наведени коментар стр. 275-276.
14. Summum ius, suma inuria (Цицеро: O дужностима, 1.10.30.)



Супггина става 2. тога члана је да се судска заштита не допусти раднику који 
Hiq'e поднео приговор, иако је имао могућности да то учини. Она се, дакле, не ост- 
варује кад радник није поднео приговор, зато што није било органа коме би га 
поднео или одлуке против које би га поднео. Радник који није поднео приговор а 
могао је, не може се изједначити са радником који није поднео приговор зато 
што није могао да га поднесе. Исти пропис се примењује на исте случајеве. Тада 
је његова примена и праведна. Примена истог прописа на различите случајеве 
није ни легална ни праведна. зато став да се одредба о условљености тужбе пре- 
тходним подношењем приговора не примењује на радника који није имао коме 
или против чега да га поднесе, није само праведан него је и у духу закона. 
Наравно, у конотацији телеолошког тумачења, без којег се не може доспети до 
циља, односно суштине прописа.

Суштина става 1. тога члана је да се судска заштита не допусти, ако радник 
пропусти рок за подношење тужбе а способан је да схвати значај свог пасивног 
држања и да управља својим поступцима. Самим тим, она се не остварује према 
рднику који пропусти рок за подношење тужбе а није способан за расуђивање. 
Ментално здрав и душевно оболео радник не могу, у погледу услова заштите, 
бити изједначени пред одредбом која има у виду само здравог радника, упркос 
члану 22. ст. 1. Устава Р Србије о праву на једнаку заштиту свих пред судом. То би 
значило велику неправду према оболелом раднику. Врховни суд Србије не 
пристаје на ту неправду и не допушта да преклузивни рок за тужбу делује према 
раднику који није способан за расуђивање а нема стараоца.

2. Праведна примена процесних правила

У споровима из радних односа примењују се одредбе посебног поступка из 
чл. 433. до 437. Закона о парничном поступку. АКо тих одредаба нема супсид- 
ијарно се примењују опште одредбе тога закона. Овде, међутим, неће бити речи 
о посебним правигшма поступка (хитност решавања, могућност одређивања 
привремених мера, краћи парициони рок, краћи рок за жалбу), али хоће о про- 
цесним ситуацијама у којим долази до изражаја правично посгупање судова. Ево 
неких од тих ситуација:

1 Мериторно одлучшање о неблаговремеиом приговору . - Другостепени 
орган интерне заштите суверено одлучује о приговорима против првостепених 
одлука: неблаговремене одбацује а о благовременим одлучује мериторно. Може 
се, међутим, десити да мериторно одлучи и о неблаговременом приговору. У том 
случају, суд не треба благовремену тужбу против коначне одлуке да одбаци као 
недопуштену, због неблаговремено поднетог приговора. Приговор се не подноси 
суду него другостепеном органу интерне заштите. Ако је он о неблаговременом 
приговору донео мериторну одлуку, и суд треба мериторно да одлучује. Њега не 
треба да "мучи туђа брига". Ако надлежном органу није сметало што је приго- 
вор неблаговремен, не треба да смета ни суду. Зашто би он био "већи католик од
папе"? Поготову, ако не би био ни праведанЛ̂  Да је Врховни суд Србије и овде



на страни праведног суђења, показује пресуда Рев.6048/94 од 18.01.1995. године: 
" Ако другостепени орган интерне заиггите донесе мериторну одлуку о одбијању 
приговора, тужиоцу се отвара могућност судске заиггите, без обзира да ли је 
пригововор поднео у року или после његовог истека. Суд нема овлашћење да 
залази у сферу интерне судске заштите, па ако другостелени орган донесе мери- 
торну одлуку и судска заштита има да буде мериторна".

Праведно суђење у овом случају подстиче и сам закон. Према члану 97. 
Закона о радним односима, суд испитује законитост коначне одлуке, ако радник 
поднесе тужбу у року од 15 дана од дана њеног достављања. Ако постоје коначна 
одлука и благовремена тужба, мора постојати и обавеза суда да одлучује о 
тужбеном захтеву. На то упућује и члан 2. став 2. Закона о парничном посгупку, 
по коме суд не може одбити да одлучује о захтеву за који је надлежан.

2) Закаснело одлучивање о приговору . - Према члану 95. став 1. Закона о 
радним односима, надлежни орган интерне заштите дужан је да о приговору 
одлучи у року од 30 дана од дана његовог подношења. АКо то не учини, радник, 
по члану 97. став 1. Закона о раедним односима, може у наредном року од 15 дана 
затражити судску заштиту. Тада је предмет радног спора првостепена одлука. 
(Другостепене одлуке, услед ћутања о приговору, и нема.) Уколико радник про- 
пусти рок за обраћање суду, губи право на тужбу, али пошто се тај губитак тиче 
првостепене одлуке, његов статус остаје неизмењен због суспензивног дејства 
прпговора, које по члану 100. Закона о радним односима, траје до доношења 
коначне одлуке. Рок за одлучивање о приговору је директиван а не преклузиван. 
Зато коначна одлука може бити донета и после његовог истека.^

У случају закаснелог одлучивања о приговору, достављање другостепене 
одлуке отвара могућност побијања коначне одлуке, па радник добија нову шансу 
да оствари судску заштиту. Наравно, ако поднесе тужбу у року од 15 дана од 
њеног достављања. Тиме преклузија упогледу побијања првостепене одлуке 
постаје неактуелна.

Овај став релативизује преклузију у случају ћутања о приговору. Зато је и 
праведан. Он је изражен у решењу Врховног суда Србије Рев. 1566/94 од 
11.05.1994. године: "Пропуштање рока за подношење тужбе против првостепене 
одлуке у случају ћутања другостепеног органа, нема за последицу губитак права 
из радног односа, упркос губитку права на тужбу, јер приговор радника задржава 
извршење одлуке све док се о њему не одлучи. Како је коначна одлука донета јер 
је о приговору макар и са закашњењем ипак одлучено, тужилац је стекао право 
да у року од 15 дана од пријема те одлуке, затражи судску заштиту. Кад је 
другостепена одлука донета, рок за подношење тужбе се рачуна од њеног 
достављања, без обзира да ли је о приговору одлучено у оквиру или после рока 
од 30 дана из члана 95. став 1. Закона о радшш односима".
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Став из ове одлуке нема конкуренцију у судској пракси. Стога приговор 
преклузије у погледу првостепене одлуке остаје без ефекта, ако надлежни орган 
интерне заштнте после истека рока за тужбу ипак донесе другостепену одлуку и 
достави је раднику.

3 ) Конверзија тужбе у приговор . - Дешава се да радшж поднесе тужбу без 
претходног подношења приговора. Ако је рок за приговор истекао, тужбу треба 
одбацити због недопуштености.

Али, ако у моменту подношења тужбе, рок за подношење приговора није 
био истрошен, судови примењују процесну конверзију па тужбу упућују 
надлежном органу интерне заштите да о њој одлучују као о приговору, при чему 
траже да се благовременосг оцењује према дану подношења конвертоване 
тужбе. О томе сведочи решење Врховног суда Србије Рев. 1542/93 од 13.05.1993. 
године: "Ако није било пршовора суд ће, процесном конверзијом, тужбу узети 
као приговор и уступити је другостепеном органу интерне заштите да о њему 
одлучи, уколико нађе да је у моменту подношења тужбе рок за приговор још био 
отворен”.

Ако је у моменту подношења тужбе рок за приговор био истрошен, конверз- 
ија нема оправдања због преклузије у погледу интерне заштите. Али, кад је 
тужба поднета пре истека рока у коме је приговор могао бити поднет, конверзија 
спречава губитак права на приговор, омогућујући раднику судску заштиту ако
нову тужбу поднесе благовремено.^ Могућност конверзије је прилика да суд 
ублажи строгост правила о условљености радног спора интерном заштитом, и 
тако буде правичан, не жртвујући члан 94. став 2. Закона о радним односима. 
Ако би, "јашући на параграфу", инсистирао на строгој примени ове одредбе, 
кажњавао би нестрпљење, необавештеност или незнање радника.

4) Прекид поступка ради споразумевања о накнади штете . - Према члану 
85. сгав 2. Закона о радним односима, радник стиче право да у поступку пред 
судом захтева накнаду штете, коју трпи на раду или у вези са радом, тек ако се у 
року од 30 дана о томе захтеву не споразуме са предузећем.

Ако радник поднесе тужбу одмах, суд не треба да примени процесну кон- 
верзију (као у претходном случају), јер покретање поступка споразумевања није 
везано за рок. Стога, преурањеност тужбе треба да буде санирана прекидом пос- 
тупка до окончања споразумевања а најкасније до исгека рока од 30 дана од 
накнадног обраћања радника послодавцу.^ Радника који је поднео тужбу без 
претходног обраћања послодавцу, суд не треба да казни одбијањем преурањеног 
захтева. То не би било праведно.

Да је Врховни суд Србије и у овој ситуацији праведан, показује решење Рев. 
3561/92 од 9.07.1992. године:"Према члану 85. став 1. Закона о радним односима, у 
спору о накнади штете по тужби радника, судска заиггита је могућна ако се рад-
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ник и предузеће не споразумејуо накнади у року од 30 дана. У списима нема пода- 
така да је овај услов испуњен, што указује да нижестепени судови нису водили 
рачуна о овој одредби. На тај начин су повредили материјално право. Повреда 
захтева укидање побијаних пресуда да би се у поновном посгупку испитало да ли 
је испуњена процесна претпоставка за вођење поступка о захтеву радника за 
накнаду штете. Ако та претпоставка није испуњена, првостепени суд ће преки- 
нути поступак и упутити тужиоца да се надлежном органу предузећа обрати 
захтевом за накнаду иггете. Уколико по овом захтеву споразум не буде постиг- 
нут суд ће насгавити поступак у року од 30 дана.

5) Погрешна правна поука . - Остваривање и заштита права радника 
условљени су одређеним роковима. Ти рокови су утврђени законом а тичу се 
подношењем приговора, тужбе, жалбе и других правних средстава. Пошто имају 
преклузивни карактер, њихово пропупггање доводи до губитка права на заштиту 
односно права које је требало да буде предмет заштите.

С обзиром на изнето, радник мора знати у ком се року подносе ова правна 
средства и какве су последице пропуштања рока. Зато се и узима да радниккоји у 
одређеном року не поднесе приговор, тужбу, жалбу или друго правно средство, 
конклудентно пристаје на последицу. Управо зато, радник који пропусти рок не 
сме бити жртва заблуде о његовом трајању. У ту заблуду радника може увести и 
погрешна правна поука. Због тога решење Врховног суда Србије Ре. 4754/93 од 
19.01.1994. године, упозорава: "Раднику се доставља оверен препис одлуке са 
упутством о праву на правни лек. Зато сгранка не може сносити пггетне пос- 
ледице услед пропуста да се у поуци тачно означи рок у коме се правни лек има 
поднети". То, другим речима, значи да ће се узети да је правни лек благовремен 
ако је поднет у року означеном о поуци, без обзира што је у моменту његовог 
подношења већ истекао рок одређен законом.^

И овај став иде у сусрет правичности, настојећи да надвлада строгост проп-
иса.

6) Реинтеграција без захтева . - Суд у радном спору (као и у сваком другом) 
одлучује у границама захтева који су стављени у посгупку, у складу са чланом 2. 
став 1. Закона о парничном поступку.

У радном спору поводом незаконитог престанка радног односа, радник 
обично поставља два захтева: да се поништи одлука о престанку радног односа и 
да се одреди његово враћање на рад. То је и разумљиво, јер је реинтеграција у 
ранију радну средину нужна последица поништавања одлуке о престанку радног 
односа, које делује ретроактивно.

Али, догађа се да радник постави захтев за поништавање одлуке о престанку 
радног односа без захтева за враћање на рад. Суд, међутим, и тада треба да 
одлучује о враћању радника на рад .^  На то указује пресуда Врховног суда
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Србије Рев. 2746/92 од 24.09.1992. године: "Поншптавање коначне одлуке о 
престанку радног односа, прати реинтеграција радника, јер у противном, судска 
заштита не би имала смисла. Реинтеграција се подразумева и кад је радник није 
изричито тражио, осим ако изјави да не жели враћање на рад".

На овај начин судска пракса је увела правну фикцију о постављању захтева 
на враћање на рад и кад он формално није истакнут. Њоме се поправља положај 
радника у радном спору. Зато је и праведна.

3. Праведна примена материјалних прописа

Радни спорови се решавају на основу материјалних прописа радног права. 
Њих садрже закони, колективни уговори и општи акти. Указаћемо на неке прим- 
ере у којима долази до изражаја праведна примена тих прописа:

1) Правна фикција о постојању радног односа на неодређено време. - Радни 
однос на неодређено време је правило а радни однос на одређено време, 
изузетак. Радни однос на одређено време може се засновати само у случајевима 
из члана 10. ст. 1. Закона о радним односима: 1) за рад на изради одређеног про- 
јекта, до његовог окончања, 2) кад се привремено повећа обим рада, али не дуже 
од шест месеци, 3) кад треба заменити привремено одсутног радника, и 4) ради 
специјализације здравственог радника. Попгго се ови случајеви, као изузеци, 
морају стриктно примењивати, заснивањер адног односа на одређено време није 
могућно ван њиховог домашаја. Отуда, ако је радник засновао радни однос на 
одређено време ван случајева када је то могућно, треба узети да је засновао 
радни однос на неодређено време.

Ова правна фикција је била, али сада више није, предвиђена Законом о рад- 
ним односима. Међутим, она се сада подразумева, јер тамо где не постоји 
изузетак влада правило.^ Да је судови и даље уважавају, показује пресуда 
Врховног суда Србије, Рев. 1163/93 од 8.04.1993. године: "Важећи Закон о радним 
односима, не садржи изричиту одредбу да се радни однос заснован на одређено 
време ван случајева одређених законом, сматра радним односом на неодређено 
време. Али, она се подразумева. Радни однос на одређено време може се 
успоставити само у случајевима који су, као изузеци, предвиђени законом. 
Пошто је тужилац засновао радни однос на одређено време ван случајева када је 
то допуштено, завладало је правило: радни однос на неодређено време".

Ова подразумевајућа правна фикција, нема ослонца у одређеној одредби 
закона, али произлази из саме његове суштине. Попгго Закон о радним односима 
одређује да се радни однос успоставља на неодређено време а само изузетно на 
одређено време, јасно је радни однос заснован на одређено време ван случајева 
када то закон предвиђа, може бити једино радни однос на неодређено време. То 
је и логично и праведно.

21. З.Ивошевић: наведени коментар страна 69.



2) Преношење Годишњег одмора због породиљскоГ одсуства. - Према члану 
39. сгав 4. Закона о радним односима, радник који због одсусгвовања са рада у 
смислу прописа о здравственом осигурању није могао да искористи годишњи 
одмор у току календарске године, има право да тај одмор искористи до 30. јуна 
наредне године.

Породиљско одсуство се не одређује "у смислу прописа о здравственом осиг- 
урању", па би ригидна примена ове одредбе онемогућила породиљу да свој 
годишњи одмор пренесе у наредну годину. То би, наравно, било неправедно, уто- 
лико пре, што породиља ужива посебну заштиту на раду.

Врховни суд Србије има праведан став, јер сматра да разлог за преношење 
годишњег одмора може бити и породиљско одсуство. То показује решење Рев. 
1683/93 од 27.05.1993. године: "Тужиља је због породиљског одсусгва била 
спречена да годишњи одмор из 1991. године искористи у тој години, па га је, у 
смислу члана 39. став 4. Закона о радним односима, у целини искорисгила у првој 
половини 1992. године. Тужени је правилно поступио што је под одсуствовањем 
са рада у смислу прописа о здравственом осигурању, подвео и одсуствовање услед 
породил>ског одсуства, које је регулисано прописима о радним односима, будући 
да је здравствено осигурање, по самом Уставу, право из радног односа".

3) Оправданост изостшјања са посла. - Неоправдано изостајање са посла је 
повреда радне обавезе, а која траје пет узастопних радних дана и основ за 
пресганак радног односа без сагласности радника.

Један од најчешћих разлога за одсуствовање с посла је болест, односно 
боловање радника. Болест и боловање се најчешће подударају. Али, постоје и 
случајеви кад болест није праћена боловањем, односно кад је боловање отворено 
без болести.

У дилеми да ли изостајање са посла оправдава боловање или болест, треба 
имати у виду став из пресуде Врховног суда Србије Рев. 436/95 од 14.02.1995. год- 
ине: "Оцена законитосги одлуке о пресганку радног односа зависи од тога да ли 
је изостајање тужиоца са посла било оправдано или не. Према исказу неуропси- 
хијатра, сгање здравља тужиоца у периоду изостајања било је такво да је "сиг- 
урно требао бити на боловању”. Ординирајући лекар боловање ипак није 
отворио. Нижесгепени судови су оценили да је пресганак радног односа законит, 
сматрајући одлучним игго боловање на прописан начин није отворено, а не што 
су постојали услови за његово отварање. Тиме су, међутим, погрешно применили 
материјално право. Изостајање са посла је релевантно за престанак радног 
односа, само ако је неоправдано. Његова оправданост се не оцењује према фор- 
малним, већ сгварним мерилима. Отуда суд, у смислу члана 230. ст. 3. ЗПП, и 
може испитивати истинитост чињеница из исправе о боловању ако посумња да 
не посгоји сгварни разлог. С друге стране, одсуство исправе о боловању не мора, 
само по себи, значити да не постоји оправдан разлог за изостајање са посла. То 
нарочито важи за психогене разлоге, којима је и тужилац био изложен, јер је 
познато да лица са психичким тегобама пружају отпор лечењу и лекарима.



Према томе, ако постоји стварни разлог за отварање боловања, изостајање са 
посла је извињавајуће, без обзира што боловање није отворено".

Опредељујући се за стварне а не формалне разлоге правдања одсутности, и 
ова пресуда преферира праведно право.

4) Подједнака одговорност више радника за штету.- Према члану 82. став 
2. Закона о радним односима, ако штету на раду или у вези са радом проузрокује 
више радника, а не може се утврдити колики је удео сваког од њих у њеном нас- 
танку, сматра се да су сви радници подједнако одговорни и штету накнађују у јед- 
наким деловима.

Ово правило одговара комутативној правди, па га треба применити кад пос- 
тоје једнаки услови за све пггетнике. Комутативна правда одговара начелу "јед- 
наког поступања према једнаким стварима у истим ситуацијама".^ Деоба штете 
на једнаке делове биће подједнака ако су штетници у целом периоду њеног нас- 
тајања били на послу. Али, ако нису, комутативна правда неће бити праведна, јер 
се неће односити на исту ситуацију. Зато тада ваља применити начело "неједна- 
ког поступања са неједнаким стварима и ситуацијама, сразмерно њиховој нејед- 
накости"^, које одговара дистрибутивној правди. Аритметичка једнакост у 
различитим ситуацијама доводи до неједнакости. Ако је, на пример, пггета у 
самоуслузи нестајала у периоду од три месеца а један од пет радника у том вре- 
мену није био на раду месец дана, онда деоба укупне штете на пет једнаких 
делова за њега неће бити ни подједнака ни праведна. Подједнака деоба треба да
буде сразмерна њиховом неједнаком времену учешћа у настајању штетеЗД На 
то указује решење Врховног суда Србије Рев. 2079/93 од 24.06.1993. године: 
"Према члану 82. ст. 2. и 3. Закона о радним односима, ако иггету проузрокује 
више радника, сваки од њих је одговоран за део иггете коју је проузроковао, а 
уколико се за сваког од њих не може утврдити тај део, узеће се да су сви радници 
подједнако одговорни и пггету накнађују у једнаким деловима. Да би се овај про- 
пис могао применити, потребно је да се утврди колико је укупно радника 
учествовало у настанку штете, игго зависи не само од броја радника који су 
радили у периоду настанка мањка, него и од броја радника који су у том периоду 
били одсутни са рада".

Овај пример речито говори како математичка једнакост, при различитом 
временском учешћу радника у настајању иггете, може бити неједнака. Комута- 
тивну правцу треба применити у једнакој ситуацији а дисгрибутивну - у неједна- 
кој, сразмерно неједакости. И правила правде треба, дакле, примењивати 
праведно.

22. Б.С.Марковић: Односи између позитивног и праведног права, Анали Правног факултета
у Београду бр. 1-3,1991. година.

23. Б.С.Марковић у истом чланку.
24. З.Ивошевић: наведени коментар, стр. 219-220.



5) Самостална реинтеграиија. - Враћање радника на рад је нужна пос- 
ледица поништавања одлуке о престанку радног односа. Отуда, суд који 
поништи ту одлуку, налаже и враћање радника на рад. Овде је реч о зависној 
реинтеграцији, која се одређује кад је поништена коначна одлука о престанку 
радног односа.

То правило, међутим, не важи кад је због ћутања о приговору, предмет спора 
првосгепена одлука о престанку радног односа Овде је реч о независној реин-
теграцији, услед суспензивног дејства приговора. Према члану 100. Закона о рад- 
ним односима, приговор одлаже извршење до доношења коначне одлуке.

Ако је одлука о престанку радног односа извршена пре но што је о приго- 
вору одлучено, суд налаже враћање радника на рад независно од тога да ли је 
одлука о престанку радног односа законита или не. Она се одређује искључиво 
због суспензивности приговора и делује до доношења коначне одлуке. На то 
опомиње пресуда Врховног суда Србије Рев. 6070/94 од 28.12.1994. године: "Кад 
длука о приговору није донета, захтев за враћање радника на рад је независан од 
основаности захтева за поништај одлуке о престанку радног односа. Тада се о 
њему одлучује искључиво са становишта прописа о суспензивном дејству приго- 
вора. Због тога одлука о враћању радника на рад и делује само до доношења 
другостепене одлуке".

Суспензивно дејство приговора је разлог због којег суд налаже враћање рад- 
ника на рад и кад је тужба против првостепене одлуке о престанку радног односа 
неблаговремена. У случају ћутања о приговору, преклузија је непотпуна: радник 
губи право на тужбу против првостепене одлуке, али не и радни однос (кога 
одржава суспензивносг приговора). Стога одбацивање тужбе у погледу захтева 
за поништај одлуке неће бити праћено одбацивањем тужбе у погледу захтева за 
враћање радника на рад. Попгго тада радни однос, због суспензивног дејства 
приговора, још траје, суд налаже враћање радника на рад и кад је тужба за 
поништај одлуке о престанку радног односа неблаговремена. На то скреће 
пажњу решење Врховног суда Србије Рев. 683/93 од 11.03.1993. године: "После 
доношења првосгепене одлуке о престанку радног односа, радник има право да 
ради до коначности одлуке, па ако му је превремено престао радни однос, суд га 
има вратити на рад до доношења одлуке о приговору, без обзира да ли је насгу- 
пила или не преклузија у погледу побијања првостепене одлуке. У овом случају 
преклузија је непотпуна, јер се односи на губитак права на тужбу, али не и на 
губитак радног односа. Радник не може побијати донесену одлуку због преклуз- 
ије, али је ни предузеће не може изврпшти због суспензивног дејства приговора. 
Отуда, одлука о враћању радника на рад овде делује само до доношења другосте- 
пене одлуке. Ако она буде донета предузеће ће моћи да изврши одлуку о

25. З.Ивошевић: Престанак радног односа и независна реинтеграција због суспензивног 
дејства приговора. Право u привреда, бр. 9-12/94, стр. 24-31.



престанку радног односа, али ће и радник моћи да побија другостепену одлуку, 
јер се преклузија не односи на њу".

Овакав однос према захтеву за враћање радника на рад у случају ћутања о 
приговору, још је један пример праведног суђења у радним споровима.

III Закључак

Изнети примери не исцрпљују праведно суђење у споровима из радних 
односа. Зато они више говоре о менталитету ових спорова, него о случајевима 
њиховог праведног решавања. Праведно суђење у овим споровима није 
случајност. Права из радког односа имају снажну, моралну и социјалну основу, па 
су ближа правди него класична грађанска права. Ово потврђује тезу проф. Лам- 
бера да је "радничко право најзначајније право правичности", којој се при- 
дружује и проф. М арковић.^ Можда је тако и због тога што се радно право још 
од самог настанка са уважавањем односи према начелима: In dubio рго laboratore i 
In favorem laboratore.

26. Б.С.Марковић: Правичност као извор права, Архив за правне и друштвененауке, јануар 
1939. године.



Др Боривоје Шундерић, 
ванредни професор ПравноГ 
факултета у БеоГраду

СОЦИЈАЈШЕ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

1. ПОСТАВЉАЊЕ ПРОБЛЕМА

Реформа привреде и друштва је могућа само онда ако субјекти, тј. носиоци 
привредног и друштвеног живота своје организовање и деловање прилагоде 
гтотребама и условима тржишног привређивања. Прилагођавање треба схватити 
као мењање посгојећих субјеката које ће се заснивати на идеји пожељних. У 
овом смислу се у литератури и истиче да се реформама врши обликовање 
друштвених установа заснованом на "скупу неповратних корака". Дакле, да би се 
реформисала привреда, као систем односа који се успостављају поводом вршења 
производних и непроизводних делатности у области производње, промета и 
потрошње економских добара и услуга, неопходно је да реформа отпочне и да се 
заврши у предузећу као привредном субјекту. У јавности је устаљ>ено схватање, 
није ни познато да ли је оно наметнуто или је израз уверења, да се предузеће у 
југословенској привреди налази у транзицији, тј. на путу преласка од предузећа 
које је функционисало у договорној економији ка предузећу које се прилагођава 
условима и потребама тржишне економије. Свакако да би било занимљиво 
знати на ком делу овог пута се налази савремено предузеће у Југославији, тј. да 
ли је ближе договорној економији а удаљеније од тржишне економије или је 
ближе тржишној економији а удаљеније од договорне економије или је, пак, на 
средокраћи између почетне и завршне тачке овог пута.

Обимна књижевност о овој проблематици (нису ретке у издавачкој делат- 
ности књиге које носе назив: "Предузеће у транзицији") не даје одговор на ово



питање. Пажљиви аналитичари су ишчитавањем објављене литературе уочили 
да се највећи број, како оних стручних тако и оних публицистичких, радова бави 
предузећем из периода договорне економије или описом садашњег стања. 
Међутим, чини се да недостају радови у којима би били дати више или мање 
искрнсталисани на истраживању (како реалног стања односа код нас тако и 
упоредних искустава земаља код којих се обавља овај исги процес и земаља код 
којих постоји традиција тржишног предузећа засновани предлози ефикаснијег 
изласка из овог процеса.

Између многобројних проблема о које се саплиће реформа предузећа, поред 
идеолошког, свакако треба навести и један проблем који је социјалне природе а 
наслеђен је из претходног периода. Ради се о проблему вишкова запослених који 
је у својој суштини економске и организационе природе. Овај проблем се не тиче 
само предузећа и радника него и друштва, тј. оних који врше политичку власт. 
Све док се не пронађе решење овог проблема, а оно мора бити праведно, тешко 
је претпоставити да се може извести реформа предузећа као мера раскида са ста- 
рим односима, Може се успоставити само стање прилагођавања старих односа 
новим условима, а то, разуме се, није реформа. Управо полазећи од овог проб- 
лема, који је, иначе, настао као последица законске обавезе пријема приправника 
и уставне гарантије сталности запослења оличеног у праву рада друштвеним 
средсгвима, без уважавања економских потреба за радом, у литератури и у сред- 
ствима информисања скоро једногласно се указује на потребу, а притом и 
захтева, да се предузеће ослободи социјалних функција како би могло да се бави 
економијом.

У начелу се једном оваквом захтеву или сгаву не могу ставити примедбе. 
Предузеће заисга не треба да решава проблем вишка запослених већ само да 
испуни обавезе које му правни систем у вези са њим намеће. Дакле, није у 
природи предузећа да се бави овим проблемом, већ то треба да чини држава у 
оквиру социјалне функције коју она врши а свакако да то треба да чине и јавне 
службе које су зарад решавања ових проблема и основане. Међутим, спорно је 
пгго писци у својим предлозима не именују овај социјални проблем и не предлажу 
га као конкретан социјални проблем од којег предузеће треба ослободити, него 
имајући баш у виду њега предлажу да предузеће треба ослободити социјалних 
функција, тј. социјалне функције. Но, треба истаћи да има и писаца који истичу 
да предузеће треба ослободити од социјалне функције, а да при томе немају у 
виду конкретан социјални случај. Они једноставно мисле да економска функција 
предузећа није спојива са социјалном функцијом.

Став да предузеће треба ослободити социјалне функције трпи критику, неза- 
висно од тога што хшсци који га заступају не одређују садржину социјалне 
функције тако да се не зна шта све они под тим појмом подразумевају. Она је, као 
што ће у излагањима која следе бити показано, иманентна предузећу али не као 
баласт него као функција која обезбеђује сгабилност и економску ефикасност 
предузећу. Поред тога, није спорно да предузеће не треба да пружа заштиту



лицима за чијим радом је престала потреба, али је спорно да ли се на основу једне 
привремено наметнуте функције предузећу, која му у нормалним привредним 
условима не припада и не може припадати, може извући закључак да предузећу у 
условима тржипше привреде не припадају никакве социјалне функције. Ово 
схватање или схватања једноставно речено не одговарају стварности нити, пак, 
потребама предузећа. Социјална функција се врши у предузећу јер зато постојп 
објективна потреба. Гентано Кортеси је за ову функцију рекао да она "није израз 
сентиментализма, већ један од начина вођења предузећа".

2. ПОЈАМ СОЦИЈАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ

Дужност је сваког аутора да приликом употребе одређеног термина одреди 
његово значење, тј. да одреди смисао његове употребе. Тиме се указује на 
садржину односно на домен односа које он покрива и на саму сврху његовог 
одређивања. Према томе, појам социјалне функције треба да омогући да се сазна 
шта чини њену садржину, у ком делу друштвених односа се она врши и игга је 
циљ њеног вршења. Проблем одређивања значења кованице "социјална 
функција'1 произлази, пре свега, из неадекватног одређивања значења термина 
"социјално". Кад је у питању други део ове кованице, тј. термин "функција" онда 
треба рећи да су његова значења релативно прецизније одређена. Од његових 
многобројних значења, која су дата у енциклопедијама и речницима, овом прил- 
иком ће бити узета два значења која ће бити уграђена у један појам. Једно 
значење је уже и према њему термин "функција" значи вршење одређене делат- 
ности или неке дужности. Друго значење овог термина је шире и према њему 
овај термин се употребљава за означавање вршења подручја неке делатности.

Можда се помоћу горе реченог може усгврдити да термин "социјална 
функција" означава вршење одређене делатности у области социјалног домена. 
Пошто се та делатност врши у области социјалног онда је у питању и социјална 
делатносг. Међутим. овим се ни изблиза не одређује појам социјалне функције 
пре свега њена садржина и њен циљ. Зашто? Одговор није тешко дати. Због тога 
што није прецизирано значење термина "социјално".. Писци који су се бавили 
одређивањем појма социјалне политике и појма социјалног права углавном у 
својим расправама наводе три значења овог термина. Једно значење се изводи из 
самог значења корена, тј. речи из које се овај термин изводи. Термин "социјално" 
је изводница из латинске речи socijalis што значи друштвени који се тиче 
друштва. Тако се из ове речи изводе термини као што су: социјално право пгго 
значи друштвено право, социјални развој шго значи друшгвени развој, социјална 
функција што значи друштвена функција, социјална реформа што значи прео- 
бражавање друштвених односа набоље итд. Ово значење је дато у речницима 
односно лексиконима и из њих је пренето и у стручну лнтературу. Друга два 
значења су углавном дата од стране аутора који се баве или су се бавили проб- 
лемима социјалне политике, социјалног развоја, социјалног права или другим-



проблемима чије проучавање је посредно или непосредно везано за употребу 
овог термина. Посматрана са аспекта покривености друштвених односа и, 
разуме се, њихових субјеката једно од ова два значења је шире а друго уже. 
Такође, треба истаћи да су оба ова значења ужа од претходног. Према ширем 
значењу реч социјално обухвата оне односе који се успостављају поводом 
обезбеђења животних и радних услова у једном друиггву. Подразумева се да су у 
питању животни и радни услови појединаца и друштвених група. По трећем 
схватању ова реч се односи на оне друштвене односе који се успостављају у 
друштву као последица наступања одређених социјалних ризика који угрожавају 
егзистенцију људи. Термин "социјално" у кованици "социјална функција у 
предузећу" према мом мишљењу односи се на оне односе који се успостављају 
поводом вршења одређених делатности које имају за циљ да спрече угрожавање 
сигурности радника на раду и у вези са радом, а ако до угрожености дође да им за 
одређени период обезбеде социјалну сигурност.

Уобичајено је да се термин "социјално" свакодкевно употребљава уз неку 
именицу и да се његово значење не проблематизује у смислу да се не појављује 
потреба да се у тренутку употребе одреди његово значење. Он се, дакле, користи 
без посебног одређивања или изјашњавања о његовој садржини. Обичан човек 
(у питању су људи који се не баве стручно овим питањима) кад у разговору чује 
овај термин он га одмах лоцира на онај део односа у структури једног друштва 
који су настали као последица наступања одређеног социјалног случаја (ради се, 
уствари, о друиггвеном или природном догађају који је угрозио животне и радне 
услове појединца или их може угрозити). Везује се дакле, за социјалне случајеве 
који погађају појединце или друштвене групе и доводе их у стање социјалне 
потребе. Због тога често лаици па чак и писци стручних радова из области соци- 
јалног права кажу за појединца да је социјални случај. То је отприлике она област 
друштвеног живота где се указује потреба да се некоме пружи помоћ. У овом 
правцу се, дакле, усмерава смисао и значење речи социјално у свакодневном 
животу. Овај термин означава, дакле, стање социјалне угрожености лица која не 
могу својим радом или имовином да обезбеде основне животне услове. Међутим, 
употреба овог термина уз именицу која означава економског субјекта какво је 
привредно предузеће теже је прихватљива не само за лаике него и за људе, како 
се то каже, од струке. Ово збуњује баш због тога нгго је мање више свима 
познато да се предузеће оснива и организује ради вршења делатности у области 
производње роба и пружања услуга на тржишту. Зашто би неко ко је основао 
предузеће ради стицања добити вршио у њему социјалне функције које прет- 
постављају чињење и давање а не добијање. Оне, дакле, значе захтеве упућене 
према послодавцу. Такође је устаљено схватање да је социјално зависно од екон- 
омског и да представља терет за економску организацију. С тога, сматрају про- 
тивници социјалног, се економска организација не може стављати у исту мешину 
са социјалном организацијом. Они социјалну организацију нротивстављају екон- 
омској организацији, односно "социјално" стављају насупрот "економском".



Сматрају присталице овог схватања да се ове две организације баве различитим 
проблемима. Социјална организација се бави човеком, његовим условима 
живота и рада, здрављем (обезбеђењем физичког, психичког и социјалног интег- 
ритета) заштитом на раду и у животу, животним стандардом итд. Економска 
организација је усмерена на производњу добара и пружање услуга. Речју економ- 
ска организација се бави условима производње и њене организације.

Став аутора овог прилога о неопходности вршења одређених социјалних 
функција у предузећу биће саогаитен у делу рада који непосредно следи. На овом 
месту да покушам да још нешто ближе прикажем социјалну функцију у 
предузећу. Социјална функција у предузећу представл>а, у ствари, организовање 
и финансирање од стране предузећа вршења одређених послова које је сгављено 
у дужност одређеним службама или органима у циљу стварања безбедних услова 
рада и живота у предузећу и несметаног одвијања процеса рада. Она прет- 
посгавл>а све оне делатности којима се обезбеђује сигурност рада и живота у 
предузећу и одржава социјални мир, као и оне делатности којима се отклањају 
последице које су настале угрожавањем услова рада и социјалног мира. Према 
томе, кад се запослени нађе у стању социјалне угрожености, а то се може десити 
ако буде погођен одређеним ризиком (нпр. болест, неспособносг за рад) или ако 
му буде повређено одређено право или како му се погорша материјални положај 
(нпр. повећањем трошкова живота као последица скока цена пгго изазива 
реални пад надница) неопходно је да се вршењем социјалне делатности предузму 
одређене мере и употребе одређена средсгва ако би се настало стање отклонило 
или ублажило. Социјални ризици изазивају спреченосг за рад и губитак зараде, 
што код запосленог ствара потребу за одређеним давањима и чињењима у циљу 
обезбеђења материјалне и здравствене сигурности. Но, као последица соци- 
јалних ризика могу настати и такве социјалне ситуације које отежавају или 
онемогућавају нормално одвијање процеса рада у предузећу. Оваква стања 
захтевају примену одређених мера социјалне природе односно социјалног 
дијалога у циљу разрешења настале ситуације.

3. НЕОПХОДНОСТ ВРШЕЊА СОЦИЈАЛНЕ 
ФУНКЦИЈЕ У ПРЕДУЗЕћУ

Предузеће, како неки кажу. предсгавља концентрацију снаге капитала. Оно 
је, такође и однос између самих власника капитала. Ради се, с једне стране, о влас- 
нику финансијског капитала који је у овом случају претворен у реални капитал и 
власнику тзв. субјективног капитала који је у овом случају стављен на употребу 
власнику реалног капитала, с друге стране. Термин "субјективни капитал" 
означава укупност знања (огаптих и стручних), радних способности, навика, 
мотивисаности и умећа које њихов субјект слободно ставља на услугу власнику 
реалног капитала у облику рада. Власник финансијског капитала улаже капитал 
у производњу с намером да оствари нову вредност у облику профита односно



добити. Њега интересује, дакле, остваривање дохотка у облику добити. Власник 
субјективног капитала ставља на услугу свој капитал у облику рада, за одређено 
време, ради стицања зараде и учешћа у расподели добити. Он рад врши у корист 
и за рачун власника или предузетника. Имајући у виду да власник финансијског 
капитала или власник предузећа не мора да учествује у процесу рада а да власник 
субјективног капитала мора да учествује у процесу рада, јер се елементи субјек- 
тивног капитала не могу одвојити од његове личности, поставља се питање 
услова у којима се врши рад и саме заштите власника субјективног капитала, као 
и запггите самог субјективног капитала (нпр. стално обнављање и стицање нових 
знања ради примене нове технике и технологије). Заштитом субјективног капи- 
тала истовремено се обезбеђује заштита и реалног капитала. Сама природа суб- 
јективног капитала, која се изражава у томе да је он неодвојив од његовог 
власника, захтева не само своју заштиту него и заштиту свог носиоца како би он 
могао што продуктивније и ефикасније да га употреби. Власник у овом случају 
запослени мора имати сигурност како личну тако и социјалну за време рада и за 
време кад не ради, као и за време кад не буде могао радити. Тежња за сиг- 
урношћу је једно трајно и универзално обележје човека, а посебно у областима 
економије где се врши улагање рада и капитала. Привредни живот је у сталним 
променама и неизвесностима и по својој природи се заснива на ризику, тј. на 
преузимању одговорности за донете одлуке. Зато је неопходно да се 
обезбеђењем услова рада и живота у предузећу код запосленог формира свест и 
осећај сигурности да је тренутно социјално осигурана и да ће то бити и у 
будућности, ако га и кад га задеси социјални случај. Свест и осећање сигурности 
је врло значајна компонента мотивисаности за рад а самим тим и продук- 
тивности и ефикасносги рада.

У савременим техничко-технолошким условима рада поред заштите 
физичког, психичког и социјалног интегритета носиоца субјективног капитала, 
велика пажња се поклања заштити и унапређењу знања и радних способности 
тзв. субјективног фактора рада. Овај капитал, као иреални, од значаја је само ако 
се употребл>ава, тј. ако се примењује. Знање које је стечено а које се не употре- 
бљава, тј. нема свој прагматски израз нема никакву друштвену вредност. Оно 
има своју вредносг само онда кад је у функцији. Оно се налази у функцији само 
онда када има статус фактора рада који ствара нову вредност а то може да значи 
и стварање нове технике и технологије. Знање може бити у функцији све дотле 
докле може да влада техничко-технолошким процесом. Међутим, није довољно 
имати знање ако социјална функција не ствара такве услове рада и живота у 
рпедузећу који ће мотивисати носиоца знања да га продуктивно и ефикасно 
искористи. Према томе,социјална функција има и мотивишућу улогу а не само 
заштитну. Из овога недвосмислено произлази да вршење социјалне функције 
даје економске ефекте.

Из саме природе предузећа као организације реалног и субјективног капи- 
тала произлази да оно, поред економске име и неопходно је да има, и социјалну



компоненту. Социјална компонента произлази из особености субјективног капи- 
тала, која се сасгоји у томе да се он у процесу употребе не може одвојити од 
личности његовог власника. Овај капитал представља, дакле, лично добро влас- 
ника и самим тим се не може употребл>авати у процесу рада без његовог присус- 
тва. Због тога је неопходно власника овог капитала првенствено штитити као 
личност коју чине физичка, психичка и социјална компонента. Разуме се да сас- 
тавни део заштите личности власника представља и заштита производног фак- 
тора радне способности, који се управо стиче и унапређује баш захваљујући 
наведеним компонентама личности. Да би се, дакле, одржавали и развијали еле- 
менти субјективног капитала неопходно је да се одржава и развија њихова под- 
лога. Ово због тога што само човек са физичким, психичким и социјалним 
интегритетом може развијати своје радне способности и употребљавати их на 
своје добро и добробит друштва. Да би човек стекао знања, умећа и радне навике 
и да би их употребио неопходно је да буде физнчки, психички и социјално здрав. 
Радна средина је извор опасности за човека и може угрозити његово здравље па 
и живот. Нарушавањем здравља субјективни капитал посгаје неупотребљив. 
Дакле, нарушено здравље може избацити субјективни капитал из производње 
или умањити његове производне могућности. Међутим, исто тако угрожавање 
субјективног капитала може и не само да може него се то у свзкодневном 
животу и догађа, да негативно делује на здравље а то значи на личност власника 
капитала. Увођењем иновација у техничко-технолошку основу рада које 
захтевају нова знања и умећа, смањењем обима рада и друге промене које могу 
настати као последица деловања законитости тржишта на рад и живот предузећа 
доводе или могу довести до престанка потребе за радом чиме се власник субјек- 
тивног капитала доводи у ситуацију која утиче, пре свега, на његово социјално 
здравље а затим и на физичко и психичко здравље. Наведени разлози недвосмис- 
лено потврђују, бар се мени тако чини, став према коме свака радна заједница у 
било ком облику да је организована, као и сваки носилац самосталног рада 
морају вршити социјалну функцију и то не због тога пгго је она наметнута 
правним нормама, него због тога што је у функцији несметаног одвијања проц- 
еса рада, његове продуктивности и ефикасности.

4. СУКЦЕСИВНОСТ И КОМПЛЕМЕНТАРНОСТ ЕКОНОМСКЕ 
И СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ У ПРЕДУЗЕЋУ

У интегралном смислу предузеће представља јединство економске и соци- 
јалне организације. Оно функционише на принципу социјалне равнотеже између 
ове две организације. Успостављена социјална равнотежа, уз ангажовање екон- 
омских чинилаца, омогућује предузећу да врши економску функцију уз присус- 
тво социјалне функције као њене претпосгавке и потенцијалног супститута. 
Међутим, предузеће представља и облик остваривања економских и социјалних 
права. Право на оснивање и организовање предузећа је економско право. Право



на обављање привредних делатности је, такође. економско право. Својина над 
предузећем је исто тако економско право. Предузеће је организациони облик 
остваривања права на рад и истовремено послодавац. Право на рад, права из рада 
и права у вези са радом су економска права. Остваривањем ових права 
обезбеђује се, пре свега, економска сигурност запослених као примарни део 
обезбеђења социјалне сигурности схваћене у најширем смислу речи. Економска 
сигурност за време рада значи сталност запослења, извесност зараде, једнакост 
шанси за напредовање, могућност образовања и усавршавања, безбедне услове 
рада и друге елементе који се тичу рада и живота у предузећу.

Економска сигурност се стиче обезбеђењем услова за остваривање економ- 
ских права и она произлази из вршења рада. Од оног тренутка кад лице, због нас- 
тупања одређених околности, буде спречено да врши рад његова сигурност се 
обезбеђује остваривањем социјалног права. У овом тренутку се, због 
спречености за вршења рада, суспендује економски односно радни однос и 
успоставља између радника и послодавца, односно предузећа социјално-правни 
однос. Циљ овог односа је да се лицу спреченом да ради, а самим тим и да стиче 
зараду, обезбеди социјална сигурност давањем накнаде зараде и пружањем 
здравствених услуга ако, за то има потребе, као и да му се обезбеди преквали- 
фикација или доквалификација. Објект овог социјалног односа зависи од осиг- 
ураног ризика који је задесио запосленог. Социјално-правним односом између 
радника и предузећа не обезбеђују се трајне престације већ само за одређено 
време које је утврђено позитивним прописима. Ако се лице у одређеном року не 
врати на рад и по основу тога успостави економска сигурност, соцнјално-правни 
однос између радника и послодавца се прекида и успоставља са јавним службама 
које врше социјалне функције или са одређеним државним органом. Радни однос, 
за одређени период времена, се и даље суспендује, па ако се и истеком овог вре- 
мена радник не врати на рад радни однос ће му пресгати а социјално-правни 
однос ће постати облик трајног обезбеђења његове социјалне сигурности. И 
економска и соцнјална сигурност, које су овом приликом вештачки раздвојене, 
припадају запосленом лицу по основу рада. Разлика је само у томе што се екон- 
омска сигурност заснива на текућем раду, тј. раду који се врши, док се социјална 
сигурност остварује по основу рада, тј. рада који је вршен па је привремено 
прекинут због насгупања одређених околности које су покривене правним нор- 
мама. Треба на овом месту напоменути да ове две снгурности, поред тога што се 
сукцесивно остварују, могу истовремено функционисати, тј. бити комплемента- 
рне. То значи да радник извршава обавезу рада и по основу тога остварује одго- 
варајућу зараду а да истовремено од предузећа добија одређена давања због 
социјалног стања у коме се налази он и његова породица. На пример, то се може 
догодити када радник остварује зараду коју није довољна да обезбеди основну 
социјалну сигурност њему и његовој породици. Наше позитивно право познаје 
овакве случајеве давања нпр. давање солидарне помоћи, давање кредита, давање 
помоћи у случају смрти члана породице и давања у другим случајевима.



5. ПОДРУЧЈА ПРИМЕНЕ СОЦИЈАЛНЕ 
ФУНКЦИЈЕ У ПРЕДУЗЕЋУ

На основу анализе међународног права, а посебно конвенција и препорука 
Међународне организације рада, позитивног законодавства и мишљења поје- 
диних аутора могуће је односе у којима се врши социјална функција у предузећу 
груписати у три целине. У прву целину треба сврстати односе који се 
успостављају поводом обезбеђења и спровођења заштите на раду. Овде би ула- 
зиле активности којима се обезбеђује лична, здравствена и хигијенско-техничка 
заштита. У другу целину могу се сврстати сви односи који се успостаљају пово- 
дом обезбеђења одређених елемената животног стандарда. Ови односи се 
успостављају поводом обезбеђења средстава за задовољавање стамбених 
потреба; потреба за одмором и рекреацијом; потреба за стручним образовањем 
и усавршавањем; потреба за исхраном; потреба за превозом на посао и с посла; 
потреба за набавку зимнице, огрева и уџбеника; потреба за пружање помоћи у 
одређеним случајевима и други односи. У трећу целину би спадали односи соци- 
јалног обезбеђења запослених за случај насгупања одређених ризика (болести, 
неспособности за рад, смрти члана породице, рођење детета и др.) који 
онемогућавају радника да сопственим радом стиче средства за задовољавање 
својих потреба и потреба своје породице.



Проф. др Предраг Јовановић, 
Правни факултет у Новом Саду

ПИТАЊЕ УГОВОРА О РАДУ И РАДНОГ ОДНОСА 
ПОВОДОМ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ОСНОВАМА 

РАДНИХ ОДНОСА

Са предвиђањем уговора о раду као начина заснивања радног односа (чл. 11. 
Предлога закона о основама радних односа), срећу се мишљења по којима је и 
сам радни однос уговорни однос. Истина, уговор о раду се може узети као акт 
заснивања радног односа (сагласност воља радника и послодавца) и као иници- 
јални основ или извор одређених права и обавеза из радног односа. Али сам 
радни однос не може се посматрати само са аспекта правила на којима уговор о 
раду као такав базира, већ и са аспекта универзалних принципа и начела по 
којима радни однос функционише и на којима одређено право, у чији предмет 
овај однос улази, као целина функционише. Сем тога, као инструмент заштитног 
радничког законодавства, уговор о раду нужно има и изражену социјалну димен- 
зију. Она се огледа у томе пгго се тим уговором могу уређивати само бољи 
услови рада и већа права радника из радног односа од оних која су предвиђена 
законом. Уговор о раду може да има сврху уговора, као сгваралачког акта, само 
у оној мери која је одређена прописима и која је позитивна пре свега, у светлу 
интереса радника (али и послодавца).

I РАДНИ ОДНОС КАО СТАТУСНИ ОДНОС

Сви субјекти радног односа су носиоци истих права и обавеза, а обим тих 
права и обавеза може бити уређен и уговором о раду, но то не утиче на природу 
самог радног односа. Радни однос као статусни однос значи да је радноправни



положај странака тог односа, у одређеном смислу, уређен правним поретком, 
полазећи од претпоставке да су његове странке на неки начин (уговорно или не) 
ступиле у радни однос. Отуда, поимање радног односа као статусног односа није 
инкомпатибилно са уговором о раду као акту заснивања тог односа, нити је инко- 
мпатибилно са било којим другим актом заснивања радног односа који полази од 
добровољности и сагласности воља радника и послодавца (одлука о пријему, акт 
о постављењу и сл.).

Заправо, радни однос као статусни однос карактерише следеће: (а) начин 
утврђивања радноправног положаја странака у том односу (когентно и 
аутономно на општи начин); (б) начин утврђивања индивидуалних радних 
односа, по ком основу настају одређена и индивидуална права и обавезе за 
странке у радном односу; и (в) начин остваривања и заштите права и обавеза из 
радног односа.

Пошто се радни односи практично успостављају и претежно манифестују 
као индивидуални односи, то су овом приликом интересантна она обележја рад- 
ног односа која се тичу начина његовог заснивања и функционисања. У том 
смислу када говоримо о "уговору" о раду ми самим тим истичемо да је у питању 
уговор. То даље значи да се уговор о раду, као такав, може користити не само у 
улози акта заснивања радног односа и активирања индивидуалног правног 
дејства статусног радног односа, већ и као акт уређивања већег или мањег дела 
правног садржаја радног односа (стваралачки акт). Ипак, уговорно регулисање 
радног односа не може бити изван оквира статусног радног односа, осим по 
принципу ин фавор лабораторис. У том правцу су предвиђене и одговарајуће 
законске одредбе.^ Но, чак када уговор о раду има и улогу стваралачког акта, не 
можемо рећи да је радни однос уговорни однос. Јер, без обзира како је радни 
однос заснован, да ли уговорно или актом о избору односно постављену и како је 
делом уређен он има своја обележја која га јасно одвајају од уговорних односа 
грађанско-правног типа. Акт заснивања радног односа, ма које врсге, открива 
само нека обележја радног односа (добровољно и сгторазумно ступање на рад). 
Зато природа радног односа (статусна или уговорна) не зависи искључиво нити 
превасходно од тога да ли су странке радног односа при његовом заснивању сло- 
бодне и равнорпавне у формално-правном смислу (то је ван спора), већ од 
обележја која има унутрашња правна веза и њено функционисање након сту- 
пања радника на рад. Ова обележја. као одлучујућа, везују за радни однос и они 
системи у којима се уговор о раду регулише прописима грађанског, односно 
облигационог права. Наиме, за разлику од класичних грађанско-правних односа, 
па и оних грађанско-правних односа који настају поводом рада (уговор о делу), 
радни однос одликују: лично вршење рада које, по правилу, траје дуже време и

1. Према чл. 11, ст. 5. Предлога закона о основама радних односа, уговором о раду не могу се
утврдити мања права и неповољнији услови рада од права и услова који су утврђени
законом и колективним уговором.



остварује се сукцесивно;^ правна субординација - подређеност радника посло- 
давцу у току вршења рада (наређења, одговорност дисциплинска и материјална, 
контрола, верификација резултата рада итд.~) онерозност - обавезна исплата 
зараде по одређеним временским раздобљима у складу са радом и резултатима 
рада;^) услови вршења рада (укључивање радника у кадрове предузећа, 
распоређивање радника по потреби процеса рада, обезбеђивање оруђа за рад,
материјала и трошкова од стране послодавца,^; заштита радника при вршењу 
рада - хигијенско-техничка и здравствена^ ексклузивност (оданосг послодавцу - 
рад само за једног послодавца) и забрана конкуренције;^ партиципација (учешће 
радника у управљању предузећем); итд.^

Према томе, и у случају када се уговором о раду предвиђају неки повољнији 
услови рада и нека већа права од стандардних, не може се тврдити да радни однос 
губи наведена основна обележја, која га разликују од других правних односа. И

2. Немачки Грађански законик предвиђа (параграф 613) да онај ко се обавезао уговором о 
служби на вршење службе ту службу има вршити лично, а обавеза вршења службе није 
преносива. Такође, швајцарски Законик о облигацијама у чл. 321. предвиђа да радник 
лично обавља рад на који се обавезао.
Према Уредби о устаљивању радне снаге и о усклађивању планова радне снаге ..., "Сл. 
лист ФНРЈ", бр. 4/50, чл. 13, сваки радник који закључује уговор о раду дужан је да га 
лично потпише и у случају када се са групом радника закључује један уговор о раду.

3. Према чл. 321.Д швајцарског Законика о облигацијама, послодавац утврђује опште смер- 
нице о вршењу рада и о понашањур адника у његовом предузећу, а радник је дужан да се 
тих смерница и посебних упутстава придржава.

4. Чл. 322, 322. а и 322.6. швајцарског Законика о облигацијама предвиђају да послодавац 
плаћа раднику најамнину, а уколико је уговорено и део из добити и провизије од неких 
послова.
Према параграфу 612. немачког Грађанског законика, ако висина накнаде за рад није 
одређена уговором сматра се да је уговорена накнада према тарифи, уколико тарифа пос- 
тоји, а у недостатку тарифе уобичајена накнада.

5. Швајцарски Законик о облигацијама, у чл. 327. и З27.а, предвиђа правило по коме послода- 
вац ставља на располагање раднику оруђа за рад и материјал који су му потребни и 
надокнађује све нужне трошкове настале вршењем рада.
Слично произилази и из параграфа 618. ст. 1. немачког Грађанског законика.

6. Према параграфу 618. немачког Грађанског законика послодавац је дужан да просторије, 
направе или справе, што их набавља за вршење службе, тако уреди и одржава да је радник 
заштићен од опасности по живот и здравл>е. Параграфом 619. је предвиђено да се ове 
обавезе послодавца не могу унапред уговором искључити или ограничити.

7. Швајцарским Закоником о облигацијама је предвиђено, чл. 340, да се радник може 
обавезати према послодавцу да се по престанку радног односа уздржава од било какве 
конкуренције, а нарочито од вођења конкурентског предузећа.

8. Н а овим основама се и у страној литератури може наћи мноштво разлога и аргумената за 
јасно разликовање радног односа од грађанскоправног односа. Види у том смислу: др К.С. 
Батигина, Советское трудовое право Основи гражданского права, стр. 144 и даље, 
"Профиздат", Москва 1970; Gerard Lyon - Caen, Jean Pelissier, Droit du travail, Dalloz, Paris 
1992, стр. 145 и даље.



бољи услови рада и већа права, као и стандардни услови и права, реализује се у 
исгој правној форми - у форми радног односа. Та правна форма, коју називамо 
радним односом, са свим наведеним обележјима, је постојана, правно објектив- 
изирана и неминовна (независна од воље странака у радном односу). Њен уну- 
трашњи садржај, гледан по обиму и квалитету права и обавеза, је релативна 
ствар. Обим права и обавеза не одређује природу правног односа у коме су та 
права и обавезе садржане.

II УГОВОРНО ЗАСНИВАЊЕ И РЕГУЛИСАЊЕ 
РАДНОГОДНОСА

Да би радни однос могао бити заснован тражи се сагласност воља (consensus) 
његових субјеката - радника и послодавца. Све до сада коришћене правне форме 
код заснивања радног односа носе обележја добровољног и обостраног 
пристанка субјеката да сгупе у радни однос. Значи, слобода и добровољност при 
заснивању радног односа не може се а приори везати само за једну од могућих 
правних форми. Исту правну вредност има како воља садржана у уговору о раду 
тако и воља садржана у другим правним формама заснивања радног односа 
(одлука о избору, акт о постављену и сл.). Међутим, уговор о раду, за разлику од 
других правних форми, може да има двоструку улогу: улогу акта заснивања рад- 
ног односа; и улогу стваралачког акта. Као акт заснивања радног односа уговор о 
раду, пре свега, представља манифестацију воље субјеката да ступе у радни однос 
(и по томе је једнак другим правним формама); као стваралачки акт он пред- 
ставља непосредни извор посебних услова рада и посебних права и дужности (по 
томе се разликује од других правних форми).

1. Уговор о раду као акт заснивања радног односа
Као акт заснивања радног односа уговор о раду даје активну легитимацију 

одређеним лицима да се укључе у објективизирани и статусни радноправни 
режим својствен запосленим радницима и њиховим послодавцима. У том смислу 
предвиђена је обавеза његовог закључивања.^Ту нема аутономије воља радника 
и послодавца. Имајући у виду само ову улогу уговора о раду, којом се ништа не 
дира у садржај радног односа, никако се не би могло рећи да је радни однос, који 
настаје поводом закљученог уговора о раду, уговорни однос.-^) Дакле, уколико 
уговор о раду не садржи повољније услове рада и већа права у односу на проп- 
исима објективизирани и статусни режим радног односа, онда се његова улога

9. Према чл. 11. ст. 3. Предлога закона о основама радних односа, послодавац је дужан да са 
лицем које заснива радни однос закључи уговор о раду пре његовог ступања на рад. У 
истом члану је предвиђено да се уговор о раду закључује у писменом облику.

10. Нешто супротно од овога може се закључити на основу образложења Предлога закона о 
основама радних односа од јуна 1994. стр. 30, 35. итд.



исцрпљује при заснивању радног односа. Али то не значи да је закључени уговор 
о раду, у овој својој улози, само пука форма испољавања добровољности 
његових потписника да ступе у радни однос. Он може да има и друга правна 
дејства.

Наиме, пошто је уговор о раду формални уговор, јер се закључује у пис- 
меном облику, његово закључивање представља једну неоспорну правну чињен- 
ицу која треба да производи и одговарајућа правна дејства. Редовно и логично 
правно дејство закљученог уговора о раду јесге да поводом тог уговора настаје 
радни однос. Но шта се дешава уколико чињеница закључивања уговора о раду 
не резултира радним односом? Заправо, уговор о раду, као такав, може да има 
безусловно правно дејство у смислу остваривања одређених права и обавеза рад- 
ника и послодавца (право и обавеза радника да ступи на рад у одређеном року, те 
право и обавеза послодавца да га прими на рад). Међутим, ступање радника на 
рад не може да има утицаја на дејство закљученог уговора о раду које он треба да 
има као такав - као формални уговор. Отуда, уколико радник и послодавац не 
изврше своје обавезе из закљученог уговора о раду, у смислу обавезе ступања на 
рад и пријема на рад, онда се може отворити питање одговорности за 
неизвршење преузетих обавеза.^ Додуше, ова питања нису регулисана пос- 
тојећим радним законодавством,^ али могу бити регулисана за убудуће. Док ова 
питања не буду регулисана прописима радног права, могу се примењивати општа 
правила грађанског права. По правилима грађанског права уговори се закључују 
да би се извршавали и они су за странке закон (pacta sunt servanda). Према Закону 
о облигационим односима (чл. 17.) учесници у облигационом односу дужни су да 
изврше своју обавезу и одговорни су за њено извршење. Наравно, обавеза рад- 
ника да ступи на рад не значи да се он и принудним путем (путем суда) може на то 
присилити. Принудни рад је забрањенЛ^ Али и за те обавезе треба да стоји и 
одговарајућа одговорност.

Иако се уговор о раду, у смислу Предлога закона о основама радних односа, 
третира као формални уговор, ипак форма код овог уговора није битни услов за 
његово постојање, јер као такав не би био спојив са статусном природом радног 
односа који настаје његовим поводом. Уговор о раду, дакле, може испунити своју 
улогу акта заснивања радног односа и када је усмено закључен (када је консенсу- 
ални а к т ) .^  Да је законодавац хтео да уговор о раду уреди као строго формални

11. На пример, може се поставити питање накнаде штете, или дела штете, коју у вези са тим 
претрпи једна односно друга странка.

12. Неким нашим ранијим актима и ова питања су била регулисана. Види Уредбу о 
устаљивању радне снаге и о усклађивању плановарадне снаге ..., "Сл.л.ФНРЈ", бр. 4/50, чл. 
12. ст. 2. и 3.

13. Устав СРЈ, чл. 54.СТ. 3; Устав Републике Србије, чл. 35. ст. 4.
14. Ово не искључује могућност да овакав начин заснивања радног односа (путем усменог 

уговора о раду) представља прекршај за који се кажњава послодавац, односно предузеће и 
одговорно лице у њему, ако је то предвиђено законом.



уговор, онда је морао изричито да предвиди ништавост уговора о раду уколико 
није закључен у писменој форми. Без писмене форме, у том случају, уговор о 
раду не би могао да производи никакво правно дејство. Међутим, ништавост уго- 
вора о раду не може бити предвиђена услед недостатака форме, јер, као што смо 
рекли, то не би одговарало природи радног односа и отворило би читав низ 
гтитања у вези остваривања оних права и обавеза из радног односа чији извор 
није уговор о раду, већ закон или колективни уговор по основу фактички 
извршеног рада.^  Шта више, статусна садржина радног односа може да функ- 
ционише и онда када нема уговора о раду или је постојао па је престао да важи, 
уколико радник без узурпације обавља своје послове а томе се послодавац не 
противи (фактички радни однос).^

2. Уговор о раду као акт регулисања радног односа

Видели смо напред да уговор о раду може имати и улогу стваралачког акта о 
регулисању радног односа, када се тим уговором уређују, на одређени начин, 
услови рада, те права и обавезе из радног односа. Међутим, када говоримо о овој 
улози уговора о раду треба поћи, пре свега, од чињенице да је радни односправна 
форма изражавања интересне равнотеже његових субјеката и других чинилаца 
друштвено-организованог рада. Поред тога од значаја је и чињеница да радни 
однос подразумева и колективна права и обавезе које се не могу регулисати уго- 
вором о раду. Када је реч о колективним правима и обавезама из радног односа 
(права и обавезе поводом синдикалних слобода, штрајка, партиципације радника 
итд.), јасно је да се та права и обавезе могу остваривати само заједнички и у 
оквиру и преко колектива, а не појединачно. Отуда, та права и обавезе уређују се 
законом и на одређени начин колективним уговорима о раду као општим 
актима.

Што се тиче интересне равнотеже субјеката радног односа и других 
чинилаца друштвено-организованог рада (пре свега државе, синдиката и асоци- 
јације послодаваца), на којој равнотежи радни односи морају базирати, треба 
рећи да је ова равнотежа основна претпоставка опстанка и репродукције радних 
односа. Наиме, односи између радника и послодаваца морају почивати на 
одређеној равнотежи интереса, тј. узајамности и равнотежи међусобних права, 
обавеза и одговорносги, односно морају се кретати у резултантној равни њихо- 
вог интересног сукоба. Но, ову резултантну раван, тј. интересну хомогеност рад- 
ника и послодавца не могу они сами уређивати у односима индивидуалног

15. Према чл. 320. ст. 3. швајцарског Законшса о облигацијама, ако радник у доброј вери 
обавља посао за послодавца на основу уговора који се касније покаже ништавим, обојица 
су дужни да изврше обавезе које произилазе из радног односа, као да се ради о 
пуноважном уговору, све дотле док један или други не окончају радни однос због 
неважности уговора.

16. У том смислу говори и одредба параграфа 625. немачког Грађанског законика.



преговарања, јер радници и послодавци у односима индивидуалног преговарања 
нису економски равноправни. У том смислу економски је нелогичан и социјално 
неприхватљив сваки претерани индивидуализам радника и послодаваца при рег- 
улисању радних односа и свако препуштање ових субјеката слободној игри 
интереса на тржишту радне снаге и капитала. То би неминовно водило својеврс- 
ном неолиберализму и јаким и оштрим сукобима између радника и нослодаваца 
и њихових професионалних организација.

Из изложеног јасно се може видети да регулисање радних односа мора бити 
превасходно предмет општих аката (когентних и аутономних). Ово отвара и 
питање односа државе према интересном сукобу радника и послодаваца и 
питање мере у којој ће држава уважавати неопходносг узајамности и равнотеже 
интереса радника и послодаваца. При том, држава мора бити свесна чињенице да 
егзистенцијалне и економске силе и потребе које повезују радника и послодавца 
радним односом, јесу јаче и од самог права, тј. оне узрокују право а не право њих. 
У противном, може се догодити да и само право, не респектујући захтеве узајам- 
ности и равнотеже интереса радника и послодаваца, постане анти-право. Дакле, 
основни задатак когентних и аутономних општих правних аката, при регулисању 
радних односа, био би да утврди равнотежу интереса свих чинилаца у области 
друштвеног рада, да сачува и одржи њихову личну, социјалну и материјалку 
мотивацију и тако обезбеди репродукцију односа у области рада. У том смислу 
држава утврђује когентним правом одређене правне координате унутар којих 
субјекти радних односа могу деловати аутономно. Могућност аутономног 
деловања радника и послодаваца чини те субјекте, непосредно и посредно, 
активним чиниоцима правног поретка. Могућност аутономног деловања рад- 
ника и послодаваца доводи до тога да се њихови природни интересни сукоби, као 
вечити узроци права, правно артикулшпу и постану позитивни чиниоци права 
(али на корист свих чинилаца друштвеног рада и обеју сгранака у радном 
односу), да се њихов интересни сукоб претвори у мотор друштва а не у његову 
кочницу. Другим речима, само комбинацијом когентних и аутономних аката 
поменути интересни сукоб се доводи у стање прихватљиве равнотеже које води 
најширој стабилности друпггва и социјалном миру, а то је главни циљ не само 
најизразитије супродстављених делова друштва - радника и послодаваца, него је 
то и главни циљ друштва у целини.

Имајући у виду све до сада изложено, може се рећи да по истој логици по 
којој колективни уговори о раду имају свој смисао у регулисању права и обавеза 
из радног односа на општи начин, имају свој смисао и индивидуални уговори о 
раду при регулисању индивидуалних права и обавеза субјеката радног односа. 
Пошто и колективни уговори о раду регулишу радне односе по принципу ин 
фавор лабораторис (у односу на закон и у међусобној хијерархији), тај исти прин- 
цип вреди и за индивидуалне уговоре о раду (и у односу на закон и у односу на 
колективне уговоре). Ово нам говори, даље, да и колективни и индивидуални



уговори о раду имају у својој природи и социјалних примеса, јер на тај начин 
иггите радника као економски слабију странку у радном односу.^

Коришћење индивидуалног уговора о раду. као стваралачког акта, може да 
пружи и веће шансе за борбу синдиката у обезбеђквању бољих услова рада рад- 
ника. Јер, што је синдикат успешнији у тој борби то ће радници бити у бољој пре- 
говарачкој позицији наспрам послодаваца и обрнуто. Тим путем отварају се и 
простори за надметање појединих синдиката у борби за репрезентативност међу 
радништвом.

Стваралачка улога индивидуалног уговора о раду може се протезати чак и у 
домен објективизације правног режима радног односа путем колективних уго- 
вора о раду и путем прописа. Наиме, видели смо да се индивидуалним уговорима 
о раду подиже горња граница обима и квалитета права из радног односа, што 
утире пут синдикату и држави да код закључивања колективних уговора о раду 
или код доношења прописа преузимају те границе као полазне основе за даље 
побољшавање радноправног положаја радника. То може бити посебан квалитет 
у регулисању радних односа, јер се он изграђује, практично, споразумно: најпре 
индивидуалним уговорима о раду, затим колективним уговорима о раду и 
коначно прописима.

На крају, примена уговора о раду, као стваралачког акта у афирмативном 
регулисању радних односа, води конкуренцији на тржишту радне снаге по кри- 
теријуму знања и способности. Боље услове рада и већа права од "стандардних" 
себи могу да обезбеде путем уговора о раду најпре способни радници. Најспособ- 
нији радници себе извлаче из "сивила просечности" и на своју корист и на корист 
послодавца. али утиру и пут здравој конкуренцији на тржипггу радне снаге. Сви 
ће тежити да стручно образовање не значи стицање дипломе, већ стицање знања 
и умећа. Међутим, имајући у виду оно што смо напред рекли, у вези потребе да и 
аутономно регулисање радних односа води рачуна о узајамносги интереса и 
интересној равнотежи радника и послодавца, овде подвлачимо да уговор о раду, 
као сгваралачки акт, треба да задовољи интересе обеју странака у радном 
односу, а да притом ничим не утиче на погоршавање његовог радноправног 
положаја у односу на статусни положај предвиђен прописима. Заправо, интереси 
послодавца су већ заштићени правилом да је објективизирани и статусни режим 
радних односа дат на нивоу основних и минималних права радника. То је мини- 
мум који обезбеђује социјалну стабилност радног односа и социјални мир. Сем 
тога, поједини прописи чак изричито забрањују да се колективним и индивиду-

17. У смислу реченог илустративно је цитнрати чл. 358. швајцарског Законика о облигаци- 
јама, по коме "императивно право Конфедерације и кантона има предност над уговором; 
ипак, одсгупања уговорена у корист радника пуноважна су, уколико им се императивно 
право изрично не противи. "Такође, према чл. 362, споразумом, типским уговором о раду 
односно колективним уговором не може се, на штету радника, одступити од појединих 
одредаба овог Закона (одредбе наведене у истом члану). У противном наведени споразуми 
и уговори биће ништави.



алним уговорима о раду одступа, на штету послодавца, од појединих законских 
одредаба. У супротном ови акти били би ништави.^’)

Полазећи од реченог, обавезу закључивања уговора о раду, из чл. 11. ст. 3. 
Предлога закона о основама радних односа, треба схватити у смислу 
закључивања овог уговора као акта заснивања радног односа, не и као 
стваралачког акта (акта којим ће се предвидети бољи услови рада и већа права 
од оних садржаних у прописима и колективним уговорима о раду). Да би посло- 
давац закључио уговор о раду и у улози стваралачког акта, потребно је да пос- 
тоји и његов интерес у том правцу. Његов интерес ће свакако постојати ако на 
овај начин жели да запосли способног радника, ако радник долази из круга дефи- 
цитарних кадрова и у сличним приликама када је послодавцу стало до одређеног 
профила радника и до радника одређених способности.^

III ЗАКЉУЧАК

Као игго се види, уговор о раду може бити не само акт заснивања радног 
односа, већ и акт регулисања појединих права и обавеза из радног односа. Закон- 
има и колективним уговорима о раду су предвиђени услови рада, права и обавезе 
радника на одређеном нивоу испод кога се не може ићи при закључивању инди- 
видуалних уговора о раду. Али изнад тог нивоа се може ићи. У том смислу су 
предвиђене изричите законске одредбе. Дакле. један део правног садржаја рад- 
ног односа може бити резултат стварног преговарања између радника и посло- 
давца. Одавде се да закључити како радни однос једним својим делом може бити 
статусне природе, а другим делом уговорне природе. Ипак, о природи радног 
односа не може се говорити од случаја до случаја, зависно од тога да ли су радник 
и послодавац у конкретној ситуацији уговором о раду споразумно уредили нека 
питања другачије од њиховог нормативног садржаја или нису. То значи да се при 
разматрању питања уговора о раду и радног односа, поред елемената 
добровољности и слободе уговарања, који се везују за уговор о раду, морају узети 
у обзир и други елементи који су ошити и битни за постојање и функционисање 
самог радног односа. Јер, без обзира на који начин се заснива и делом уређује 
радни однос, посгоје одређени елементи и правила по којима он функционише и 
који му дају специфична обележја и препознатљив печат. Ти елементи и правила 
се никако не могу дерогирати уговором о раду. Ово потврђују, видели смо, одго- 
варајуће изричите одредбе и у прописима оних земаља које уговор о раду уређују 
актима грађанског, односно облигационог права.

18. Види чл. 361. швајцарског Законика о облигацијама.
19. Улогу стваралачког акта уговор о раду, дакле, не мора да има. Но и када је има и када је 

нема радни однос се успоставља и тече по устаљеним правилима утврђеним прописима и 
колективним уговорима о раду (тече као статусни однос).



Другим речима, код заснивања радног односа је свакако битна сагласност 
воља странака тог односа да ступе у радни однос. Та сагласност може да се мани- 
фестује у форми уговора о раду или у некој другој форми. Тако, према Предлогу 
закона о основама радних односа (чл. 11. ст. 2.) послодавац је дужан да са лицем 
које заснива радни однос закључи уговор о раду пре његовог ступања на рад. 
Али, према чл. 70. истог Предлога закона, у државном органу, односно организа- 
цији лице се прима у службу на основу акта о постављењу. Акт о постављењу је 
једнострани акт, а радни однос се не може сматрати заснованим док радник не 
ступи на посао, којим чином и сам манифестује вољу да заснује радни однос. 
Међутим, различитост правних аката у заснивању радног односа не може да 
значи да су радни односи засновани уговором о раду -уговорни односи, а они зас- 
новани актом о постављењу - статусни односи. Уосталом у чл. 69. Предлога 
закона о основама радних односа је изричито речено да се радним односом, у 
смислу овог закона, сматра и радни однос између запосленог службеника и 
државе.

Коначно, треба још подвући да сама сагласност воља између радника и 
послодавца, изражена уговором о раду, још не значи и радни однос. Уговор о 
раду значи да радник има право да ради код послодавца, а послодавац има 
обавезу да радника прими на рад, но радног односа нема док радник не ступи на 
рад. Зато сагласност воља потписника уговора о раду треба још посматрати и у 
светлу њеног могућег дејства на радноправни положај субјеката радног односа, а 
не само у светлу чињенице да је она резултирала потписивањем једног формал- 
ног акта. Питање је, заправо, да ли на основу сагласности воља радника и посло- 
давца, садржаној у уговору о раду као приватном акту, могу непосредно и 
искључиво да настају сва права и обавезе из радног односа, или бар њихов 
претежни део, по коме би међусобни однос радника и послодавца имао обележја 
радног односа. Ако се позитивно одговори на ово питање, онда се мора још 
видети на који начин и у којој форми, на којим правилима и елементима се 
темељи функционисање њихових права и обавеза, те да ли и у сфери функцион- 
исања радног односа досеже сагласност воља радника и послодаваца. У том 
смислу, ако се може говорити о уговорном заснивању радног односа и рег- 
улисању једног дела права и обавеза радника и послодаваца,^ онда се мора рећи 
да и овако заснован и делом уређен радни однос производи дејства у свим 
специфичним околностима и по специфичним правилима која се не могу уго- 
вором дереогирати и одвојити од саме суштине радног односа. На истим битним 
елементима ће се темељити и по истим правилима ће функционисати радни 
однос чак и онда када нема уговора о раду, или када га има али је ништав, под 
условом да радник без узурпације врши рад за рачун послодавца.

20. Реч је о једном делу права и обавеза, јер, како смо видели, колективна права и обавезе из 
радног односа не могу бити регулисана индивидуалним уговором о раду.



Дакле, питање уговора о раду и радног односа није довољно посматрати, 
како је речено, само из угла добровољности и сагласности воља радника и посло- 
давца при заснивању радног односа, већ и из угла свих околности и правила по 
којима се остварује тај однос. Те околности и та правила нам говоре да је радни 
однос превасходно статусне природе са одређеним уговорним примесама у пос- 
тупку његовог заснивања и у начину могућег уређивања једног броја питања из 
његове садржине. Број питања који може бити уговорно регулисан, као и 
квалитет њиховог регулисања - у односу на статусни режим, зависи једино и само 
од фактичких околности које се могу мењати и које се мењају од случаја до 
случаја. Ако бисмо следили само те фактичке околности и поједностављено 
гледали на ствари произашло би да код истог послодавца два радника могу бити 
у различитим радним односима: један у статусном радном односу (ако уговор о 
раду нема стваралачку улогу); други у уговорном односу (ако уговор о раду има 
стваралачку улогу). То је разлог више да се природа савременог радног односа не 
може објашњавати, видели смо. само у духу правила на којима базира акт њего- 
вог заснивања, већ и у духу правила на којима базира укупно радноправно 
окружење радног односа, а које непосредно одређује његово постојање и функ- 
ционисање у свим битним елементима и по свим његовим обележјима.



Доценш dp. Бранко Лубарда, 
Правни факултет у Београду

ИЛЕГАЛНИ РАД - УЗРОЦИ, ПОЈАВНИ ОБЛИЦИ И 
МЕРЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

За означавање појаве која је мање-више присутна у свим земљама користи 
се мноштво термина: илегални рад: недозвољен, забрањен рад; фактички рад
(фактички радни однос); неформални рад; атипичан рад-Ц тајни рад, а најчешће 
(у средствима масовног комуницирања) рад на црно.

Феномен илегалног рада има своје економске, социолошке и психолошке 
узроке (или факторе). Они доводе до различитих појавних облика у којима се 
манифестује рад на црно. С обзиром да илегални рад има низ врло негативних 
последица за положај лица која су ангажована (мада има и тренутих погодности), 
као и да су негативне последице усмерене и против других послодаваца (нело- 
јалне конкуренције), против фондова обавезног социјалног осигурања, као и 
против државе (јавних прихода), разумљиво је да се гтредузимају мере усмерене 
на сузбијање, односно интегрисање рада на црно у легални рад (радни однос).

Са становишта лица која обављају рад, рад на црно доводи до њихове поделе 
на две категорије: раднике у легалном радном односу, тј. правно заштићене рад-

1. У теорији француског радног права се прави разлика између типичног рада (радног 
односа) - на неодређеио време и са пуним радним временом, с једне, и атшгачног рада, који 
појмовно обухвата друге врсте рада, од којих са неке легална форма (рад на одређено 
време; делимично или повремени рад), док су други облици атипичног рада забрањене 
форме рада (рад на црно). Ближе: J.Pelissier, La relation de trvail atypique, "Droit sodal", №7/ 
1985, стр. 531. и следеће.



нике, чжје интересе може да штити и синдикат, с једне, и раднике који обављају 
илегални рад, тј. радноправно незаштићена лица, којима заиггиту не могу 
пружити ни синдикати, с друге стране. При том, на одређен начин, илегалним 
радом су погођена и незапослена лица, јер им послодавац "одузима" легални 
рад.2)

Под појмом илегални рад (рад на црно, фактички рад) има се у виду рад који 
лице обавља за послодавца али без правног основа или када је правни основ неза- 
конит. До фактичког рада долази без узурпације од стране радника, с тим што 
радник испуњава обавезе као и радник у легалном раду (радном односу), али без 
правног основаА' Илегалан рад постоји и када је закључен уговор (о раду), али се 
ради о обављању послова који су недопуштени. Овде се ради о ништавим угавор- 
има, па отуда радник којп обавља незаконити рад нема никаква радна права А

I УЗРОЦИ ИЛЕГАЛНОГ РАДА

А) Економски узроци

У економске узроке (факторе) појаве и раста рада на црно (као саставног 
дела сиве економије) спадају незапосленост, ниске зараде (пензије), велика 
фискална захватања и социјална оптерећења, као и ригидносг тржишта радне 
снаге.

1. Незапосленост

Висока стопа незапослености доводи до раста илегалног рада, јер у нем- 
огућности осгварења права на рад кроз заснивање (легалног) радног односа, 
незапослена лица лакше и чешће прихватају обављање рада на црно. У условима 
високе стопе незапосленосги по правилу се формира и јавно мнење које тол- 
ерише или не осуђује оштрији рад на црно, пошто су незапослени у великој мери 
економски упућени на овај облик рада како би стекли неопходна средства за егз- 
истенцијуА Чак и када, по основу осигурања за случај (привремене) незапосле- 
носги, незапослена лица добијају одређену накнаду због незапослености, да би 
обезбедила потребна средства прихватају рад на црно.

2. У том смислу: R.Delorozoy, Le travail clandestin, "Droit social", N®7-8/1981, стр. 583.
3. Ближе o појму фактичког рада (радног односа) код: Н.Тинтић, Радно и социјално право, 

књига I, Загреб, 1969, стр. 674; А.Балтић, М.Деспотовић, Основи радног права Југославије, 
Београд, 1978, стр. 36: В.Брајић, Радно право, Београд, 1993., стр.
С правом се указује да је овај појам доста широк и непрецизан, те да су могуће различите 
интерпретације; Р.Делорозов, оп.цит., стр. 590.

4. Овде се имају у виду одређена недопуштена занимања (нпр. проституција је илегална у 
већини државе САД). Упореди: A.Goldman, Labor Lavv in U.S.A., Kluwer, 1985, стр. 72-73.

5. Avis du Conseil economique et social sur le travail clanđestin, "Droit social", No 4/1983, стр. 282.



У нашим условима (у СР Југославији) не само висока сгопа незапослености 
већ и значајан број радника на плаћеном одсуству због санкција међународне 
заједниде (тзв. принудни одмор), су додатни узрок ширења сектора сиве економ- 
ије и рада на црно.

2. Ниске зараде (пензије и накнаде за незапослене)

Ниске зараде утичу да радници, у немогућности задовољења егзистенци- 
јалних потреба, или у жељи за стицањем додатних прихода за потребе 
домаћинства, прибегавају раду на црно, као допунском облику рада.^ Но, с друге 
стране, и врло високе зараде радника могу утицати на раст удела илегалног рада, 
али не због потребе радника који примају високе зараде, већ због настојања и 
жел>е послодаваца да смање трошкове пословања и стога прибегавају 
ангажовању радника за недопуштени рад (како не би морали исплаћивати 
високе зараде утврђене колективним уговорима о раду).

И ниске пензије, као и накнаде за незапосленост, економски подстичу пензи- 
онере и незапослена лица да прихвате рад на црно, чиме се такође нарушава и 
одредба радносоцијалног законодавсгва о забрани кумулације (послова; пензије; 
посла; накнаде/посла).^

3. Велика фискална захватања и социјална оптерећења

Један од фактора који "терају" послодавца да ангажују раднике на црно јесу 
и велика фискална захватања, а пре свега високи порези, као и доприноси за 
обавезне видова социј алног осигурања (здравственог, пензијског и инвалидског и 
осигурања за незапосленост). Да би смањшш своје трошкове пословања у 
погледу радне снаге, одређени послодавци ангажовањем радника на црно избе- 
гавају плаћање аконтационог пореза на зараде (лична примања), као и допринос 
за обавезно еоцијално осигурање. На тај начин, ови послодавци нелојално 
конкуришу послодавцима који легално запошљавају раднике и, самим тим, имају 
више трошкове пословања због плаћања внсоких пореза и доприноса.'"''

Овај узрок је изражен и код нас, па је један од закључака Радне групе за 
плате, пензије и порезе да се "укупна издвајања по основу зараде запослених 
утврде највише да износа 1:1, са тенденцијом даљег смањења у току 1995. год- 
ине," као и да се "на основу стручне експертизе ... прецизира однос и структура 
издвајања за порезе, социјално осигурање и остала издвајања ..." ̂  Уградња ових 
закључака у одговарајуће законске прописе треба да води смањењу сиве економ- 
ије и интегрисању рада на црно у легални рад.

6. Ibiđem, стр. 282-283.
7. У случају високе незапослености и ниских примања рад на црно се јавља као својеврсни 

социјални амортизер. А, по речима М. Croziera, рад на црно доноси друштву мекоћу која 
му је витално потребна; према Р.Делорозов, оп.цит., стр. 586.

8. R.Delorozoy, оп.цит., стр. 586.



4. Ригидносш шржишша радне снаге

У одређеној мери сложен поступак пријаве радника у радни однос 
(запошљавање), одсуство флексибилности запотшвавања, а посебно високи 
тропжови отпуштања радника када за њиховим радом престане потребе 
(отпремнина), могу да утичу на раст рада на црно. У условима ригидности овог 
тржишта, послодавац избегава легално ангажовање радника јер се плаши да, у 
случају престанка потребе за његовим радом, отпуштања радника сгвара знатне 
трошкове (послодавцу).

Б) Социјално-пснхолошки узроци

У социјално-психолошке факторе могу се убројати фактори везани за орга- 
низацију рада, који олакшавају прибегавање раду на црно, као и фактори везани 
за мотивацију.

У социјално-психолошке факторе могу се убројати фактори везани за орга- 
низацију рада, који олакшавају прибегавање раду на црно, као и фактори везани 
за мотивацију.

Организација рда - тенденција скраћивања радног времена и повећања сло- 
бодног времена; развој делимичног рада; ранији одлазак у пензију; сама природа 
организације рада у појединим делатностима, односно професијама, може да 
олакшава и утиче на развој рада на црно. Тако, један број запослених због 
природе посла може бити ослобођен од обављања рада више дана у седмици 
(прерасподела радног времена - нпр. у грађевинарству, пољопривреди, туризму,
саобраћају, образовању), што им омогућава да се ангажују у раду на црно.^

У погледу социо-психолошких фактора, односно мотива, поред финан- 
сијских погодносги које пружа рад на црно (некад више него исти, али легално 
извршен рад), рад на црно може да некада пружи сатисфакцију коју не пружа 
легални рад. Отуда и облици оправдавања рада на црно -индивидуално и колек- 
тивно оправдавање.

Индивидуално оправдавање почива и на осећању независносги, афирмацији 
личности (незапосленог радника), трагању за идентитетом или борбом против 
досаде. Колективно оправдавање је израз реципрочних интереса (корист) за обе 
стране - послодавца и радника, а такође и интереса грађана који користе (по 
нижој цени) услуге радника који илегално радеЈ^

9. Препоруке радне групе за плате, пензије и порезе, Београд, 1995., (III, Б, 2.), стр. 11 (пре- 
поруке имају за циљ да допринесу реконструкцији система зарада, пензијског и инвалид- 
ског осигурања, као и пореског система.што је и у функцији конципирања Програма 
економске стабилизације СР Југославије за 1995-97. годину.

10. R.Delorozoy, оп.цит., стр. 587.
11. Као индивидуална мотивација и оправдање јавља се на страни радника и "укус" ризика, 

одважности; Ibidem.



II О Б Л И Ц И  И Л Е Г А Л Н О Г  Р А Д А

Илегални рад се јавља у три основна облика: непријављени рад радника; 
независни непријављени рад (слободних професија) и кумулација послова запос- 
леног.

А )  Непријављени рад радника
Најчешће послодавац (физичко или правно лице) користи рад некогрдника, 

али на уштрб законске обавезе да га пријави и без плаћања пореза и доприноса. 
При том, могуће су бројне подврсте овог облика рада на црно:

- радник није пријављен јер послодавац код кога ради није конституисан (рег- 
истрован) у складу са законом;

- радник није пријављен од стране послодавца који легално обавл>а делат- 
ност за коју је основан;

- радник је гтријављен од стране легално основаног послодавца, али послода- 
вац за њега плаћа ниже доприносе за социјално осигурање и порез, попгго га 
легално, плаћа више него што то формално исказује (или је радника пријавио 
као да ради са непуним радним временом, а у ствари радник ради пуно радно 
време);

- Радник странац није пријављен јер нема право да ради без радне дозволе, 
или незапослени радник који прима накнаду из фонда осигурања за незапослене 
пријављен да не би изгубио право на ову накнаду.^

Б) Независни непријављени рад
Обављање активности (производње, поправки или пружање услуга) без 

уписа у трговачки (привредни) регистар, било да се ради о главном или допун- 
ском раду, доводи до ускраћивања буџету државе и фондовима социјалног осиг- 
урања уплате пореза и доприноса.^

Ц) Кумулација послова радника
До рада на црно долази и због кумулације послова:
- радник обавља рад који је плаћен преко максималног трајања радног вре- 

мена (а не ради се о прековременом раду) или за време одсусгва и одмора;
- запослени у државним органима - функционери и јавни службеници, када 

обављају лукративну приватну активност (плаћени приватни рад).^
У нашем праву, осим у погледу судија и јавног тужиоца (према Закону о 

судовима), није изричито забрањена кумулација послова, па је један од

12. G.H.Camerlynck, G. Lyon-Caen, J.Pelissier, Droil du travail, Paris, 1986., стр. 142-143; Le travail 
Illegal, "Droit social", No 7-8/1981, стр. 597-598.

13. Ibidem.



закључака Радне групе за плате, пензије и порезе посвећен овом питању: "Закон- 
ски регулисати питање инкомпатибилносги истовременог обављања јавних и 
пословодних функција, сходно стандардним упоредноправним решењима."^

III ПОСЛЕДИЦЕ ИЛЕГАЛНОГ РАДА

Рад на црно, којн се најчешће јавља у делатностима грађевинарства 
(одржавање и поправка инсталација и објеката); хотелијерства и угостите.љства; 
графичкој делатности и индустријском дизајну; пољопривреди; текстилној, 
односно конфекцијској производњи; кућним пословима (чување деце; поспре- 
мање стана и сл.); рачуноводственим и пореским пословима; пословима правне
помоћи - дакле, и мануелним и интелектуалним активностима,^ изазива неп- 
осредне индивидуалне и посредне социјалне последице.

А) Непосредне индивидуалне последице

Непосредне индивидуалне последице односе се на самог радника, с једне, и 
послодавца који га незаконито ангажује, с друге стране.

1. Непосредне последице за радника

Када ради непријављен, радник нема права која проистичу из легалног рад- 
ног односа (утврђена у радном законодавству и колективним уговорима о раду), 
нити права по основу рада у области социјалног осигурања (здравственог и пен- 
зијско-инвалидског осигурања). То значи да се на радника не односе одредбе о 
ограниченом трајању радног времена; о утврђивању зараде сходно елементима 
из колективног и индивидуалног уговора радника за чијим радом је престала 
потреба; итд. Исто тако, радник који илегално ради не ужива по том основу 
здравствену запггиту, није осигураник у обавезном пензијском осигурању, а за 
случај повреде на раду и губитка радне способности нема право на инвалидску 
пензију, а ако му престане фактички рад вољом послодавца, нема права по 
основу осигурања за случај незапослености. Дакле, с обзиром да лица 
ангажована на фактичком раду немају сттус радника (у смислу прописа о соци- 
јалном осигурању), препуштени су на (само)вољу и (не)милост послодаваца.

14. Није само кумулација послова облик рада на црно, већ и кумулације зараде и пензије, као 
и кумулација зараде и накнаде за случај незапослености или болести (без обзира да ли је 
ова активност пријављена). Упореди: Avis du Conseil economique et social sur le travail clan- 
đestin, "Droit social", No 7-8/1983., стр. 282-283.

15. Препоруке Радне групе ..., стр. 4(И;Г;5).
16. Avis ..., стр. 282; Le travail illegal..., стр. 601-602; L.Delorozoy, оп.цит., стр. 587-588.

Код нас, нарочито после увођења санкција, међународне заједнице развија се независни 
рад на црно (препродаја бензина, цигарета и других производа због поремећаја на 
тржишту роба).



Извесна компензација за одсусгво ових права рдника јесте одређена накнада 
("зарада") за извршени рад на црно.

2. Непосредне последице за послодавца
Могуће је разликовати последице рада на црно за послодавца који ангажују 

раднике и последицеза послодавца у истој делатности који легално запошљавају 
раднике.

Послодавци који ангажују радника на црно имају значајне (непосредне) 
уштеде у погледу својих трошкова "пословања", јер не плаћају одређене допри- 
носе и порезе за ове раднике, а немају ни друге трошкове који подразумевају ост- 
варивање права радника у легалном радном односу (накнаде за одморе и 
одсуства, нпр.). Због нелегалних уштеда и смањених трошкова ови послодавци 
могу кроз снижавање цена својих производа и услуга нелојално конкурисати 
послодавцима који легално запошљавају раднике, и на тај начин остварити 
екстра добит.

У погледу послодавца који легално запошљава раднике непосредна нега- 
тивна последица од рада на црно се јавља у случају када "његови" радници 
обављају допунски рад на црно, по завршетку радног времена. Наиме, допунски 
рад на црно може се негативно одразити на мотивисаносг и резултате рада 
током редовног радног времена, јер се радници "штеде" за допунски рад. Због 
могућег премора услед укључивања у допунски рад на црно, по правилу долази 
до раста броја и тежине повреде и несрећних случајева на раду. Исто тако, у 
одређеним делатностима, допунски рад на црно је праћен повећаним бројем 
незаконитог располагања средстава (материјала и алата), како би се ова иско- 
рисгила за допунски рад и зараду на црно. Најзад, допунски рад на црно води и 
извесном расту апсентизма. 17)

3. Последице за трећа лица
Иако је по правилу основна непосредна корист трећих лица (клијената; 

корисника услуга) од рада на црно у томе што плаћају мање за извршени рад или 
услуге него да ангажују радника током редовног радног времена из предузећа 
које легално запошљава раднике, постоје и одређени ризици које корисници 
услуга преузимају на себе. Најпре, нема (правне) гаранције за случај да извршени 
рад (на црно) није потребног квалитета, а, потом, уколико је радник уградио 
украдену ствар послодавца, јављају се и друге неповољне правне последице за 
корисника услуга. 18)

17. Ближе: R.Delorozoy, оп.цит., стр. 588-589.
18. Ibidem.



Б) Социјалне последице
Рад на црно је својеврсна негација достигнућа у радном и социјалном законо- 

давсгву, достигнућа социјалних партнера у колективном преговарању, јер су сва 
та достигнућа дерогирана у случају илегалног рада (фактичког радног односа). 
Све то води социјалној неједнакости и неправди, што се посебно јасно изражава у 
погледу фискалне неједнакости и неједнакости у погледу обезбеђења социјалне 
сигурности. Рад на црно је значајан извор пореске евазије и смањује прилив у 
буџет државе.^

Врло неповољне последице се јављају у погледу осигурања за социјалне риз- 
ике, односно у погледу прикупљања потребних средсгава за здравствено, пен- 
зијско и инвалидско осигурање, као и осигурање за случај незапослености. По 
правилу, већа су оптерећења за запослене (осигуранике) и послодавце за 
обавезне видове социјалног осигурања када је значајнији број радника 
ангажован у раду на црно. 20)

Најзад, врло неповољне социјалне последице рада на црно се јављају и на 
тржипггу радне снаге.јер се поред легалног јавља и сиво, тј. црно тржиште радне 
снаге, што има последице и за незапослене (који теже долазе до легалног запос- 
лења) и за лица која прихватају илегални рад.^ј Додуше, једним делом, рад на 
црно може да има ефекат социјалног амортизера ("социјалног вентила"), чиме 
се ублажавају социјалне напетости у периодима економске и социјалне кризе.

IV МЕРЕ ЗА  СУЗБИЈАЊЕ ИЛЕГАЛНОГ РАДА  
(ИНТЕГРИСАЉЕ У ЛЕГАЛНИ РАД)

У циљу сузбијања економије и рада на прно треба деловати на узроке (фак- 
торе) који доводе до ове појаве, а потребно је и деловати (превентивно и репре- 
сивно) на сузбијање облика у којима се манифестује рад на црно, како би се рад 
на црно интегрисао у легални рад.

19. Н а пример, у Шведској (једној од земаља са великим пореским захватањима, и због 
високог нивоа социјалне сигурности), почетком 80-тих је око 10% бруто друштвеног 
производа створено у сивој економији, а тиме је држава претрпела губитак од око 15% 
фискалних прихода; R.Delorozoy, оп.цит.., стр. 582.

20. Код нас, нарочито због тога што је велики број радника на тзв. принудномодмору, прилив 
средстава у буџет и фондове социјалног осигурања је битно смањен. На пример, 1981.Г је 
3,8 радника уплатама доприноса обезбеђивали средства за једног пензионера, а у 1984. год- 
ини тај однос је пао на испод 2 (радника): 1(пензионера), тј. око 2Д милиона радника треба 
да уплатама доприноса обезбеди средства за око 1,3 милиона пензионера.

21. G.H.Camerlynck, G.Lyon-Caen, J.Pelisser, оп.цит., стр. 141-143.



А) Мере усмерене на отклањање узрока илегалног рада
Политика општег економског и социјалног развоја позитивно утиче на откл- 

ањање узрока појаве рада на црно - раст сгопе запослености и стабилност запос- 
лења (односно смањење стопе незапослености); побољшање примања и 
стандарда радника; побољшање социјалне сигурносги.^ У том контексту и 
смањење фискалних оптерећења (пореза и доприноса) у легалној економији 
може знатно допринети интегрисању рада на црно у легални рад - филозофије 
"дерегулације" како би се "опрала" (обелила) сива економија и рад на црно.^Ј 

У циљу смањења незапослености, односно подстицања запошљавања, у 
упоредном праву се предвиђају одређене стимулације за послодаваца у виду 
различитих врста субвенција и пореских олакшица (у делу пореза не зараде и 
порезе на добит корпорација). Да би послодавац стекао право на ове стимулације 
потребно је да пријемом нових радника повећа укупан број запослених у 
предузећу, под условом да их прима у радни однос на неодређено време. Уколико 
би у одређеном року по пријему радника (обично две године) послодавац присту- 
пио њиховом отпуштању као (технолошких или економских) вишкова, био би
дужан да изврши повраћај средстава по основу стимулација.^

Б) Мере сузбијања облика у којима се манифестује илегални рад
Решењима у радном законодавству се утиче на сузбијање облика у којима се 

манифестује рад на црно:

1. Забрана конкуренције
Забрана конкуренције се односи на раднике који користе податке који пред- 

стављају пословну тајну или поседују посебна знања у погледу техничких и 
производних могућности код послодавца. Ови радници не могу радити у допун- 
ском радном односу (у уговорном односу код другог послодавца, нити оснивати 
приватно предузеће или радњу у радном подручју или делатности послодавца), 
уколико би то утицало на интересе послодавца. Исто тако, радно законодавство 
оставља да се уговором о међусобним правима и обавезама између радника и 
послодавца, у складу са колективним уговором, може предвидети да радник коме 
је престао радни однос не може да заснује радни однос код конкурентског посло- 
давца, али не дуже од две године. А, за време важења антиконкурентске клау- 
зуле, раднику припада накнада (због ограничења слободе рада) у висини
утврђеној колективним уговором, уколико није засновао нови радни однос.^

22. Авис..., стр. 283.
23. Ближе о филозофији дерегулације у циљу интегрисања сиве економије и рада на црно у 

легалне токове: Lorđ Wedderbum; The Worker and the lavv, London, 1987, стр. 129 и следеће.
24. Ово стандардно решење из упоредног права нзражено је и у Препорукама Радне групе за 

плате, пензије и порезе (И.Г).1).
25. Ibidem, I.G.), 6.



2. Инкомиаишбилносш иослова

Радним законодавством се редовно предвиђа инкомпатибилност обављања 
јавних и пословодних функција, којима се онемогућава да функционери државе и 
јавни службеници (према енумерацији у закону) обављају приватну лукретивну 
активност, како се не би јавни интерес угрозио због истовременог постојања 
приватног интереса у одређеној делатносги.^

3. Ограничење прековременог рада

Радним законодавством се ограничава укупан (годишњи) фонд часова прек- 
овременог рада, не само у циљу заштите радника од радног исцрпљивања, већ и 
ради смањења незапослености. Обично се одређује годишњи фонд часова прек- 
овременог рада од око 130 часова, а изузетно се тај фонд часова може делом 
повећати, уз сагласност инспекције рада.^

4. Регистровање уГовора о раду и пријава запослених

Један број законских решења у радном и социјалном праву олакшава кон- 
тролу (надзор над применом радноправних прописа) инспекцији рада и финан- 
сијској политици (као и другим контролним органима). Стандардно упоредно- 
правно решење јесте регисграција уговора о раду, који се закључује пре ступања 
на рад радника, што треба прихватити и у нашем праву. С тим у вези јесте и 
законско решење да се пријава за новозапослене раднике веже за момент сту- 
пања на рад, дакле оног момента када је радни однос заснован. Овакво решење 
отежава ангажовање радника на црно, јер се послодавац не може позивати да 
није стигао да радника пријави.

Наиме, наше позитивноправно решење јесте да је послодавац дужан да 
новопримл>ене раднике пријави у року од 8 дана од дана ступања радника на рад, 
што је извор могућих злоупотреба и ускраћивања средсгава фондовима социјал- 
ног осигурања и држави.^

26. У нашем праву ово пнтање није адекватно уређено, тј. постоје правне празнине. Отуда, 
један од закључака Радан групе за плате, пензије и порезе јесте да се питање инкомпати- 
билности законски регулише сходно упореднорпавним стандардима (Препоруке ..., И, Г), 
5.

27. За разлику од француског Законика рада који предвиђа овакво решење, у нашем праву се 
раднику омогућава да ради 10 часова недељно прековремено (што је на годишњем нивоу 
далеко више него у упоредном праву). Стога, треба изменити ове одредбе у нашем радном 
законодавству и ради пружања могућности радног ангажовања незапослених лица.

28. Да би се рад на црно сузбио могуће је сагледати реалносг решења (које иначе није неп- 
ознато у упоредном праву) да се код нас обрачун пореза и доприноса врши на бази прет- 
поставл>ених норматива упослености радне снаге у појединим делатностима (нпр. у 
угосгитељству, туризму и сл.). Овде се води рачуна да при постојећој техничкој опрем- 
љеносги рада (или категорије услуга - нпр. у хотелијерству) постављају минимални норма- 
тиви упослености, посебно када се утврди да се средства (опрема) послодавца заиста 
користи (la).



5. И решењима у колективним уговорима о раду могуће је утицати на сузби- 
јање облика рада на црно, као и олакшати контролу поштовања права радника. 
Да би се код нас сузбила појава, врло раширена код приватних послодаваца који 
запошљавају мали број радника,д а послодавци легално запосленим радницима 
исплаћују само гарантовану зараду (чиме своде своје трошкове за државу и фон- 
дове социјалног осигурања на минимум), од великог значаја је закључивање
гранских колективних уговора.^ Наиме, закључивање гранских колективних 
уговора и послодавци који запошљавају врло мали број радника (и где по 
правилу постоји антисиндикална стратегија, па се врло тешко закључују колек- 
тивни уговори са послодавцем), бивају правно обвезани да те раднике исплаћују 
најмање према одредбама гранског колективног уговора (цене раде за типична 
радна месга), што олакшава контролу финансијској полицији и инспекцији 
рада.^)

Ц) Репресивне мере - санкције
Иако само санкцијама одговарајуће оштрине не може ефикасно сузбити рад 

на црно, оне играју важну улогу.

1. Новчане казне
И у упоредном и у нашем праву предвиђа се новчана казна као санкција за 

рад на црно (фактички радни однос), односно за случај да послодавац учини 
прекршај и омогући раднику да почне да ради пре него што је на начин и под 
условима утврђеним општим актом и законом засновао радни однос.^ Нови 
Предлог закона о основама радних односа (на савезном нивоу) предвиђа знатно 
оштрије новцане казне - у распону од 1.000 до 10.000 динара, за непријављивање 
радника. Но, на жалост, изостала је оиггрија санкција за случај рецидива.

2. Казна затвора
У нашем праву, сходно члану 86. Кривичног закона Србије, предвиђена је 

новчана казна или казна затвора од једне године, за групу кривичних дела против 
радних односа (повреда одговарајућих прописа из радног односа) и уз услов да је

29. Н а значај гранских колективних уговора упућују и Препоруке Радне групе за плате, пен- 
зије и порезе (И.В.). Оне упућују да се “што пре закључе грански колективни уговори на 
савезном или републичком нивоу", као и да “до закључења гранских уговора треба угова- 
рати најнижу и основне цене рада у општем колективном уговору, како би се онемогућили 
послодавци који нису закључили колективни уговор у предузећу, да радницима исплаћују 
само гарантовану зараду" (тачке 2. и 3.)

30. Веоме је важна и координација рада контролних органа (финансијске полиције, инспе- 
кције рада и др.); Travail ilegal.... стр. 607-608.

31. Члан 90. став 1. тачка 3. Закона о основним правима из радног односа ( “Службени лист 
СФРЈ", бр. 60/89,42/90 и 42/92). Сличну одредбу садржи и Закон о радним односимаРепуб-
лике Србије ( “Службени гласник Р С , бр. 46/91). Заупоредно право: Le travil illegal.....стр.
599.



наступила повреда радника ускраћивањем или ограничавањем неког права које 
раднику припада.^

У упоредном праву казна затвора може да буде и тежа -нпр. у случају 
рецидива (и ако послодавац у року од три године поново запосли радника на 
црно) француски Законик рада нредвиђа казну затвора од 2 месеца до 2 год- 
ине.- )̂

3. Привремена забрана обављања делатности
Санкција која највише може да погоди послодавца јесте привремена забрана 

обављања (привредне) активности. До изрицања ове санкције долази у упоред-
ном праву у случају да послодавац ангажује већи број радника на црно,^  као 
што је случај нпр. у данском праву.

4. Друге могуће санкције

У упоредном праву (скандинавске земље) могу бити предвиђене санкције 
(новчана казна) и за раднике који раде на црно, а не само за послодавце који их 
ангажују.

Редовно се као санкција за послодавце предвиђа и обавеза уплате доприноса 
за социјално осигурање, односно надокнада трошкова (пресгација) фондовима 
социјалног осигурања, који су произашли из повреде на раду или болести 
проузроковане у илегалном раду (француско, немачко право).^

С обзиром да је радник који је илегално запослен по правилу у пракси прва 
жртва откривања рада на црно, јер редовно губи "посао", постоје размишљања о 
предвиђању извесне заштите овим лицима тако што би им се признало право на 
извесну накнаду на терет послодавца, полазећи од једне врсте правне фикције о 
постојању радног односа (а не фактичког радног односа). Но,овакво решење је 
тешко теоријскн правно бранити.^

Д) Превентивне мере
Посебан значај имају превентивне мере и активности на сузбијању илегал- 

ног рада. Штавише, оцењује се да у борби против рада на црно предност треба 
дати мерама везаним за информисање, придобијања јавног мнења и одвраћање 
од илегалног рада, а да оштре репресивне мере и санкције треба задржати само

32. Упореди: И.Томовић, Фактички рад у светлу наших актуелних збивања са посебним освр- 
том на инспекцију рада. "Радни односи и управљање", бр. 12/1994, стр. 34.

33. G.H.Camerlynck, G.Lyon - Caen, Ј. Pelissier, оп.цит., стр. 143; Le travail illegal...., стр. 599.
34. Влада Републике Србије је, у оквиру Програма сузбијања сиве економије и рада на црно, 

предвидела ову санкцију коју изриче инспекција рада. Још увек (април 1995. године) није 
извршена допуна Закона о радним односима, како би се ова санкција могла изрицати.

35. Le travail illegal..., стр. 598; G.H.CamerIynck, J.Lyon-Caen, J.Pelissier, оп.цит., стр. 144.
36. Le travail illegal..., стр. 605.



за најтеже облике рада на црно.^ Да би превентивно деловање постигло 
жељене резултате потребна је и институционализација овог вида деловања, 
односно формирање одређених мешовитих комисија у чији састав би ушли и 
предсгавници државе, послодаваца, синдиката. Ове комисије (тела) би могли 
бити формирани на националном, регионалном и локалном нивоу.^

На крају, сузбијање рада на црно, односно његово интегрисање у легални 
рад(ни однос) подразумева отклањање узрока који доводе до ове појаве, превен- 
тивно деловање, али и ефикасну и координирану контролу, као и одговарајуће 
санкције.

37. Авис ..., стр. 283.(Мишљен>е Економског и социјалног савета)
38. С обзиром да је 1995. године код нас конституисан Социјални савет (при Савезној влади) 

као трипартитно тело, било би веома корисно ако би овај Савет, попут Економско-соци- 
јалног савета у Француској, учествовао у конципирању политике сузбијања рада на црно и 
предлагању превентивннх и других мера у сузбијању ове појаве која нагриза социјално 
ткиво и економију.



Др Драгољуб Драшковић 
Саветник Генералног директора,
ЈЕП-а "Електропривреда Црне Горе", Никшић

ПРИМЈЕРЕНОСТ РЕГУЈШСАЊА РАДНИХ 
ОДНОСА У СВОЈИНСКОМ ПЛУРАЛИЗМУ

УВОД

1. Својина, као једна од основа радног односа, одлучујуће утиче на садржину 
и карактер рада и радног односа. Различити системи својинских односа и 
промјене у тим односима условљавају и разлике у радном односу. Устав СРЈ 
одредбом којом јамчи својину (члан 69. став 2.) посредно утврђује плурализам 
својинских односа који су равноправни на јединственом тржишту роба, рада и 
капитала. Тим заједничким одређењем обухваћена је и друштвена својина која је 
чинила основицу дуго владајућег монистичког система својинских односа. У 
новом уставном систему омогућено је, међутим, настајање и значајније 
изражавање других облика својине са другачијим карактеристикама.

2. У сгању такве својинске структуре наметнуло се питање како уважити и 
нормативно изразити условљеност карактера и садржине радних односа поје- 
диним својинским облицима, а да се при томе не ограничи слобода дјеловања 
свих учесника привређивања без обзира на облик својине. Споро решавање тог 
проблема за последицу има нормативни систем радних односа који није адеква- 
тан плурализму својинских односа на којима се успостављају.

Овдје ће се пажња задржати управо на сагледавању прилагођености норма- 
тивног уређивања радних односа различитим облицима својине на којима се зас- 
нивају, односно уважавања условљености уређивања тих односа карактером



различитих својинских облика. При томе је, поред Закона о основним правима 
из радног односа, потребно имати у виду и одредбе Закона о предузећима у 
којима су посредно такође садржана решења од значаја за уређивање радног 
односа у предузећима у појединим облицима својине.

I ЈЕДИНСТВЕНО УРЕЂИВАЉЕ РАДНИХ ОДНОСА У 
УСЛОВИМА ПЛУРАЛИЗМА СВОЈИНСКИХ ОБЛИКА

1. Закон о основним правима из радног односаЧ као примарни законски акт 
за разматрање дејсгва различитих облика својине на нормативно уређивање рад- 
них односа, изразио је, посредно, начело јединствености радних односа одредбом 
да се тим законом уређују основна права, обавезе и одговорности из радног 
односа (члан 1. став 1.). Радни однос се уређује првенствено законом, на општи и 
јединствен начин, у свим својинским облицима предузећа, али се утврђује и јед- 
наки правни статус свих облика организовања рада у којима се радни однос зас- 
нива, а то значи и једнака права, обавезе и одговорности за обје стране тог 
односа. У складу са тим и Законом утврђена заједничка дефиниција радног 
односа, иако, за разлику од концепције тада важећег Устава СФРЈ, више одго- 
вара најамном карактеру тог односа код приватних послодаваца, обухвата радне 
односе у свим организационим облицима рада које Закон подводи под појам 
организације, односно послодавца са којима радник заснива радни однос.

Поред тога што уређује заједничка права за све радне односе Зако о 
основним правима из радног односа садржи, наравно, и одредбе које се односе на 
основна права из радног односа која су специфична само за радни однос у орга- 
низацији, односно код послодавца. Али, Закон ипак није у довољној мјери 
изразио одређене специфичности у радном односу које су условљене карактером 
појединих својинских облика и на њима успосгав.љених различитих организа- 
ционих облика рада у којима се тај однос заснива. Умјесто тога Закон је примије- 
нио начело јединствености уређивања радног односа које је засновано углавном 
на решењима примјереним радном односу у предузећима у друштвеној својини. 
На тај начин се постојећи концепт радног односа претворио у модел једноо- 
бразних радних односа. Та унификација је прије свега израз законске конкрети- 
зације тадашњег уставног система у коме је друштвена својина била доминантни 
својински облик и уставом гарантована основна права радника основа једин- 
ственог радно-правног положаја свих запослених у предузећима у свим облицима 
својине, а мање представља резултат уважавања стварности у којој су укупни 
друштвено-економски односи прожети својинским плурализмом. Јединствено 
уређивање радних односа није. међутим, доприносило бржем утврђивању и 
дефинисању овог сегмента производних односа, јер је у ствари значило ставл>ање 
осталих својинских облика под дејство нетржишних фактора, умјесто да се на

1. Закон о основннм правима из радног односа, "Сл.лист СФРЈ”, бр. 60/89 и 42/90.



одговарајући начин н друштвена својина постепено претвара у тржипшу кате- 
горију.

2. И у образложењу Предлога закона о основама радних односа истиче се да 
се овим законом жели постићи, између осталог, да се обезбиједе "иста права. 
обавезе и одговорности из радног односа за све запослене и за све послодавце у 
свим облицима организовања рада без обзира на својинске односе." И новим 
решењима, значи, настоје се утврдити иста права, обавезе и одговорности свих 
запослених али и исти правни положај свих облика организовања рада и свих 
послодаваца. У складу са тим циљем Предлог утврђује и један јединствен појам 
радног односа у предузећима у свим облицима својине. Тако утврђени концепт 
радног односа предлагач настоји поставити на уговорну основу и радном односу 
дати уговорни карактер предвиђајући да се заснива уговором о раду што, тврди 
се, одговара условима рада у различитим својинским облицима и потребама јед- 
инственог тржишта.

За остварење таквог опредељења Предлог закона о основама радних односа 
не постоје потребне претпоставке у постојећем систему својинских односа. Ово 
тим прије што предлагач утврђује радни однос на начин као да је у потпуности 
изграђен тржишни начин привређивања и дефинисан јасан модел својинских 
односа и то својински монизам изражен у виду јединог или макар доминантног 
својинског облика који представља приватна својина. Међутим, на другој страни 
стоји захтјев тржишне привреде за плурализмом својинских облика који равно- 
правно улазе у тржишну утакмицу. Зато се не може занемаривати посгојање ни 
једног облика својине, па ни друпггвене својине. Ни евентуално полажење од 
става да је друштвена својина пред нестајањем јер се трансформацијом неми- 
новно преображава у друге својинске облике не може послужити за ваљано 
образложење ставова предлагача, јер губи из вида да се ради о процесу који се 
неће брзо завршити због чега ће друштвена својина још дуго бити присутна у 
својинској сгруктури.

3. Зато је неопходно у новој законској регулативи уважити постајење својин- 
ског плурализма и карактер и садржину радног односа изразити на адекватан 
начин у зависносги од облика својине у којима се заснива. Тиме би се 
обезбиједило нормативно изражавање специфичности радног односа у поје- 
диним својинским облицима. Јер, поред одређеног дијела садржине радног 
односа који је идентичан за све радне односе тако да је за његово нормативно 
изражавање без утицаја облик својине на средствима на којима се заснива, 
различити облици својине узрокују и различит обим и квалитет појединих права, 
а тиме и природу и карактер радног односа који затим захтијевају и различито 
уређивање. То је истакнуто од стране научне јавности још у поступку припреме и 
усвајања важећег Закона о основним правима из радног односа.^ Спе-

2. Видјети напр.: Др Влајко Брајић, "Шта доноси концепција Предлога закона о основним 
правима из радног односа", “Судска пракса", бр. 8/89., стр. 7.



цифичносги су посебно изражене у радном односу у предузећима у друштвеној 
својини која се налазе у прелазном периоду који захтијева и адекватне инстру- 
менте и механизме уређивања тог радног односа који не могу бити потпуно јед- 
наки начину уређивања радног односа у предузећима у мјешовитој и приватној 
својини. Такво диференцирано уређивање радних односа уколико је условљено 
реално постојећим разликама не може бити кочница настојању за изједначавање 
статуса радника и услова рада у свим својинским облицима.

II ИНСТРУМЕНТИ УРЕЂИВАЉА РАДНОГ ОДНОСА

1. Закон о основним правима из радног односа је у односу на решења Закона 
о предузећима^, који је био на снази у вријеме усвајања тог Закона унио значајне 
новине у систем уређивања радних односа. Поред закона и општег акта Закон 
предвиђа колективни уговор као инструмент уређивања свих радних односа 
између радника и организације (члан 2. став 1. Закона). И у члану 85. став 1. 
Закона, у Глави ВИ која говори о колективним уговорима. такође је предвиђено 
да се колективним уговором уређују, у складу са законом и другим прописима, 
права и обавезе радника залослених у организацијама и код послодаваца, као и 
права и оббавезе тих организација и послодаваца. Очигледно, без обзира на 
одређене неусклађености и недореченосги одредби Закона које говоре о актима 
уређивања радног односа, ипак су колективни уговори овим Законом добили на 
значају као равноправан инструмент уређивања радних односа и као такви 
нашли своју примјену у предузећима у свим облицима својине. То је пред- 
стављало и крај схватања по коме се колективни уговори не могу примјењивати 
у предузећима у друштвеној својини и у организацијама друштвених дјелатносги, 
а које је једно вријеме свој основ налазило и у Уставу СФРЈ и Закону о 
предузећима. Јер, ако се колективни уговори не би примјењивали и у 
предузећима у друштвеној својини тиме би управо била нарушена равноправност 
у условима привређивања предузећа у свим облицима својине која је услов разви- 
јања својинског плурализма. То би такође значило да није идентичан положај 
радника у радном односу у свим својинским облицима.^

Управо из тих разлога промјенама Закона о предузећима^ створене су нор- 
мативне претпоставке за лримјену колективних уговора и у предузећима у 
друиггвеној својини. А као потврду таквог става и Закон о основним правима из 
радног односа у својим измијењеним одредбама о колективним уговорима уноси 
значајно побољшање у област закључивања колективних уговора. Тако, за раз-

3. Закон о предузећима, “Сл. лист СФРЈ”, бр. 77/88.; Закон о измијенама и допунама Закона
о предузећима, "Сл.лист СФРЈ”, бр. 40/89

4. Др Боривоје Шундерић, Правни режим колективних уговора, "Савремена пракса”, прилог
броју 1317,9.април 1990. године, стр. 12.

5. Закон о измјенама и допунама Закона о предузећима, "Сл.лист СФРЈ", бр. 46/90



лику од дотадашњих решења и праксе која се по њима изграђивала, Закон 
предвиђа да се колективни уговор може закључити и на нивоу организације 
(члан 85. став 4.). Даље, Закон о основним правима из радног односа у измијењ- 
еном ставу 6. члана 85. садржи ново опредјељење у погледу остваривања права 
колективног уговарања у предузећима у приватној својини у којима колективни 
уговори иначе имају посебно значајно подручје примјене у уређивању радног 
односа и представљају основ за закључивање уговора о раду као инструмента 
заснивања тог односа. Из те одредбе Закона произилази да би се могли 
закључивати заједнички општи колективни уговори за мала предузећа, радње и 
установе у приватном сектору којим би се јединствено регулисала одређена 
питања од заједничког интереса. Активирањем тих, за сада неискоришћених 
могућносги, знатно би се проширило подручје закључивања и примјене колек- 
тивних уговора. Из одредбе измијењеног става 2. члана 86. Закона такође 
посредно произилази не само могућност већ и обавеза примјене колективних 
уговору о предузећима у свим својинским облицима. Колективни уговор 
закључен на нивоу организације укључује и замјењује општи акт у оном обиму у 
којем уређује односе за које је законом прописано да се уређују општим актом. 
Осим тога, из ове одредбе Закона произилази да ниво права радника утврђен 
колективним уговором представља минимум права испод којег општи акт не 
може ићи.

2. Увођење плурализма својинских облика очигледно доводи до промјене у 
структури и значају инструмената у којима се уређује радни однос. У систему тих 
аката посебно мјесто добијају колективни уговори. Уређивање радног односа 
колективним уговорима омогућава уважавање заједничких карактеристика рад- 
них односа али и разлика у њима у зависности од врсте одређене дјелатности, 
организационог облика предузећа и посебно облика својине над средствима 
којима предузеће послује. Претпоставка је иначе да се радни однос у тржишним 
условима привредђивања уређује у првом реду колективним преговарањем, било 
на добровољној основи или и као обавезно. У том смислу колективни уговор би, 
послије неопходне али доста ограничене и прецизно одређене мјере законске 
регулативе, био примарни инструмент уређивања радног односа. Већа правна 
снага закона у односу на колективни уговор треба да дјелује првенствено на 
начин закључивања и остваривања колективног уговора. Зато у важећим закон- 
ским актима треба тражити што шире могућносги за примјену колективних уго- 
вора у уређивању све већег броја питања из радног односа. Тиме би се ишло у 
правцу јаснијег утврђења међусобног односа закона и колективног уговора пгго 
је услов доследне примјене тих аката. У противном, законска регулатива прелази 
у негирање колективних уговора, сужава њихову оригиналност и аутономносг и 
претвара их у неки вид извршних аката других прописа.^ И однос између колек-

6. Др Бранко Лубарда, Колективни уговор о раду, Упоредно право, Теорија и пракса, Београд, 
1990.год.; Др Енике Вег, Колективни уговори, “Право и привреда", бр. 3-6/93.,стр. 281.



тивних уговора и општих аката мора постати одређенији и за регулисање 
општим актом остају она питања која се тичу вођења пословне политике 
предузећа и остваривања процеса организовања, руковођења и одлучивања у 
процесу рада.

Зато би даљу концепцију уређивања радних односа било потребно посте- 
пено градити тако да закон утврђује само минимум услова рада и минимална 
права радника, а да се обезбјеђивање већег обима права препушти колективним 
уговорима као инструменту уређивања тржишног радног односа. Но, чини се да 
се у концепцији уређивања радног односа која је поставл>ена у Предлогу закона о 
основама радних односа мјесто колективног уговора у структури аката којима се 
уређује радни однос не утврђује адекватно настојању за пунимразвојем тржишне 
привреде. Наиме, стављање колективног уговора у исту раван са законом, уз 
начелно полазно опредјељење равноправног и алтернативног уређивања радних 
односа, које, међутим, доводи до непотпуног и нејасног разграничења предмета и 
обима уређивања сваког од ових аката, посредно, у ствари, може довести до 
слабљења улоге и значаја колективног уговора у односу на друге инструменте 
уређивања радног односа.^

З А К Љ У Ч А К

1. Из претходног разматрања могло би се закључити да је постојећи сисгем 
радних односа, који је нормативно изражен прије свега Законом о основним 
правима из радног односа, утврђен првенствено на принципу јединственог 
уређивања радних односа, а да је уређивање специфичности у радном односу које 
су условљене карактером својинских односа недовољно нримијењено. При томе 
је уређивање појединих права, обавеза и одговорности из радног односа у овом 
Закону углавном примјерено карактеру друпггвено својинског облика предузећа 
и односа који се у њему успостављају. Међутим. концепт јединственог уређивања 
радних односа у појединим својим елементима грађен је и на бази решења која 
одговарају прије свега предузећима у приватној својини, као пгго је напр. случај 
са овлашћењима органа који одлучују о правима, обавезама и одговорностима 
радника, која се и у условима плурализма својинских односа такође уређују на 
јединствен начин, из чега настаје проблем правно-својинске заснованости 
овлашћења појединих од тих органа у предузећима у различитим облицима 
својине. У том смислу посебно се показују спорна прилично широка овлашћења- 
пословодног органа друштвеног предузећа. Несумњива разлика у квалитету 
овлашћења директора друштвеног предузећа и овлашћења приватног посло- 
давца захтијева и различито нормативно уређивање.

Проширивање рјешења која су примјерена радном односу у предузећима у 
одређеном облику својине и на радни однос у предузећима у другим облицима

7. Мр Чедомир Богићевић, Куда нде људски рад, “Судска пракса”, бр. 7-8/93., стр. 64.



својине показује да та рјешења нијесу у потпуности примјењива на односе и 
институте у тим предузећима. Јер, поред једног општег дијела садржине радног 
односа који је једнак за све радне односе без обзира на облик својине средстава 
рада на којима се успостављају, различити облици својине условљавају 
специфичну организацију и односе у појединим организационим облицима рада, 
што се нужно одражава и на обим и квалитет појединих права из радног односа, а 
тиме и на карактер и природу тог односа, који затим захтијевају другачије норма- 
тивно уређивање. Зато изједначавање уређивања радних односа који се 
успостављају у различитим својинским облицима условљава непримјереност цје- 
лине система радних односа стварности, што успорава изградњу тржишног кон- 
цепта радног односа, као једног од сегмената тржишне привреде.

2. Неопходно је зато уложити више напора на прилагођавању уређивања 
радних односа карактеру различитих облика својине. Међутим, ни нови законски 
пројект на овом подручју, чија је припрема у току, не наговјештава значајнији 
напредак у том погледу. Нормативни концепт радног односа, како се предлаже, 
такође се заснива на принципу јединственог уређивања радних односа, са тим 
што у њему примијењена унификација почива на решењима која су примјерена 
приватно-својинским односима. Овог пута се, наиме, губе из вида специфичности 
радног односа у предузећима у друштвеној својини која ипак захтијева другачија 
решења у уређивању радног односа адекватна специфичном карактеру тог 
својинског облика. О томе би требало још повести рачуна и у новој законској 
регулативи изразити специфичности у радном односу у организационим 
облицима рада у различитим својинским односима.

Сигурно је, међутим, да је за примјереније нормативно изражавање радних 
односа у условима својинског плурализма претпоставка претходно конститу- 
исање јасних облика својине и заокруживање својинског система. Зато се реално 
не може очекивати скоро изградња таквог нормативног концепта радних односа 
који ће адекватно изражавати специфичности радних односа у појединим својин- 
ским облицима.



Др Чедомир Богићевић
Министарство рада и социјалног старања Црне Горе

НЕДОЗВОЉЕНА КОНКУРЕНЦИЈА 
У РАДНОМ ПРАВУ

" Ако је човјек присиљен да нешто учини, он 
за то не може бити ни похваљен ни покуђен. 
Овим се покреће веома тежак проблем сло- 
бодне воље".

Ј. D. Marbott ("Уводу етику") 
"Право је средсгво слободе. Оно је 

ограничење свачије слободе".
I. Kant ("Критика чистог ума") 

" Ако држави дамо сувише моћи онда ће сло- 
бода бити изгубљена".

К. R. Рорег ("Отворено друштво 
и његови непријатељи")

ОПШТЕНАПОМЕНЕ

Конкуренција (Лат. concurentia) - етимолошки значи супарништво, 
такмичење, надметање, утакмицу.^

У систему тржишне привреде конкуренција означава стање у коме сваки 
привредни субјект наступа на слободном тржишту својом привредном иниција- 
тивом, тако да међу њима настаје привредна утакмица. Систем конкуренције

1. М. Вујаклија, Лексикон, Београд, 1961. стр. 458.



нарочито је развио ткз. либерални капитализам, темељећи га на институцији 
приватне својине, капиталу и слободи уговарања, гдје се конкуренција одвија 
унутар правом утврђених правила. У конкуренцији се сучељавају међусобно 
супростављени интереси субеката привредне утакмице. Због тога недозвољена 
конкуренција односно њена забрана има за циљ да спријечи и ограничи антаго- 
низам супростављених страна, и то у радном праву - радника и послодаваца, у 
трговинском праву -различитих привредних субјеката, у привредном, транспорт- 
ном саобраћајном и др. праву -субјекте одговарајућих правних односа у тим 
правним гранама.

Познато је да се данасјавља и самостална правна дисциплина - конкурентско 
право, систематизовано углавном у три подручја: 1. Антикартелно право (које 
пггити конкуренцију од монопола), 2. право недопуиггене конкуренције и 3. 
право спречавања и сузбијања нелојалне утакмице.^

Тржиште се може учврстити само у условима пуне слободе и независности 
његових субјеката, што се једнако односи како на тржиште роба и услуга, тако и 
на тржиште капитала и радне снаге.^ Али потпуна слобода привредне утакмице 
у којој не би било никаквих правом утврђених правила, како оних опште природе 
које уређују димензије услова и оквира сваког такмичења па и привредног тако и 
оних специјалних правила које се са становипгга не само права него и пословног 
морала сматрају недозвољеним и чија би дерегулација довела до монопола и 
недозвољених радњи које би нарушавале основне принципе слободног тржишта, 
имало би непожељне последице на све субјекте тржишта и његове сегменте, што 
би на крају значило негацију слободне утакмице.

СЛОБОДА РАДА
(а ф и р м а ц и ја  или о гр а н и че њ е к о н к у р е н ц и је )

Основно начело радног права је начело слободе рада. Битно је истаћи да се 
овдје ради о ткз. релативној слободи - ограниченим друштвено-економским 
могућностима избора и прихвата рада као и ограничења која проистичу из сло- 
боде свих других људи. Оно је право из корпуса негативног статуса - одсуство 
забрана и ограничења утврђених позитивно правним режимом одређеног 
поретка. Слобода рада има своја три основна облика:

1. спободу сгупања у радно-правни однос код друге особе, односно слободу само- 
сталног рада; 2. слободу избора занимања, мјеста и времена запослења, трајања рад- 
ног односа и слободног избора послодавца; 3. уздржавања од дјелатности којом би се 
ограничавала или поништава једнака слобода рада свих других особа.^

2. Правна енциклопедија, Београд, 1989. стр. 563.
3. Др Драгољуб Драшковић, Клаузула конкуренције у радном праву, "Правни живот" 1-2/91, 

стр. 153.
4. Проф. др НиколаТинтић,Радно и социјално право I, Загреб 1966., стр. 62.



Историјски посматрано, слобода рада проглашена је још 1776. године едик- 
том Тургот-а, (министра финансија ЈТуја XIV), којом се овлашћује свака особа да 
се бави занимањем за које она држи да је за њу добро. Слободу рада као 
универзалну тековину човјечанства из корпуса грађанских и социјалних права, 
утврђује и Универзална декларација о правима човјека (ОУН, 1948 - чл. 23), 
Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (1966 - чл. 
6.).

На плану радног права конкуренција треба да омогући "Поштену утакмицу 
радних способности и професионалних знања како би послодавцу био омогућен 
избор најбољег радника"^ Она даје шансу за радно напредовање у љествици 
хијерархије одређеног организационог облика рада, на основу способности и 
знања. Конкуренција долази до изражаја и у колективном радном праву, 
нарочито при утврђивању испуњења услова за признавање својства репрезента- 
тивности синдиката. Тзв. "сива" економија емитује недозвољену конкуренцију у 
виду: "црног тржишта рада, бесправног рада и др.

Ипак, радно право познаје и ограничења начела слободе рада најчешће 
путем забране кумулације радних односа, ограниченом кретању радне снаге, 
забраном неконкуренције и другим облицима који проистичу из ограничених 
друштвено-економских могућности избора и прихвата рада односно потребе за 
уређењем начела слободе рада ради стварања претпосгавки правне и моралне 
природе за уређење слободне утакмице разних субјеката, не само области 
тржипгга него и ограничења у сфери административног и јавног права и слобод- 
ног предузетништва.

Посебан облик ограничавања слободе рада је тзв. клаузула неконкуренције. 
Она обухвата: а) да за вријеме трајања радног односа радник неће радити за 
конкурентско предузеће, б) да док траје радни однос неће самостално ни за треће 
особе обављати послове које обавља у предузећу у којем ради, ц) да своју 
сарадњу неће пружити другим конкурентима, д) да одређено вријеме, након 
престанка радног односа неће конкурисати послодавцу код кога је запослен.^ 
Легитимносл' забране конкуренције налази се у: 1. вјерносги радника послодавцу,
2. потреби помирења различитих интереса радника и послодаваца, 3. радном и 
пословном моралу, 4. разумности.^

РАДНО ПРАВО И НЕДОЗВОЉЕНА КОНКУРЕНЦШ А

Уређивање односа у вези са недозвољеном конкуренције предмет је више 
правних дисциплина. Свака има за циљ да проучава односе у одређеним облас-

5. Др Бранко Лубарда, Забрана конкуренције у радном праву, “Привреда и право", 5-6/92,
стр. &87.

6. Др. Н.Тинтић, оп.цит., стр. 64.
7. Види ближе: др БЛубарда, оп.цит., стр. 888-889.



тима друштвеног живота гдје се предвиђа могућност ограничавања дејства 
конкуренције до одређених граница, како слобода једних не би нарушила права 
других субјеката. У облигационом праву (члан 790 ЗОО) предввфено је да један 
заступник не може без пристанка налогодавца преузети обавезу да на истом 
подручју ради исте послове за другог налогодавца. Такође општа начела облига- 
ционог права спречавају недозвољену конкуренцију која се огледа кроз правило 
да једна уговорна страна не може предузимати активности којима се наноси 
штета другој уговорној страни. Нелојална конкуренција је предмет привредног 
односно трговинског, односно конкурентског права, која регулишу односе пово- 
дом ове конкуренције између привредних односно трговинских субјеката у 
привредној утакмици, односно у оквиру начела слободне трговине.

Питање дозвољености, или пак забране конкуренције у радном праву, у 
њеним разноврсним видовима, у тијесној је вези са проблемом нелојалне 
конкуренције у привредном праву и њеним другим видовима и другим областима 
права, тако да се забрана конкуренције у радном праву не може одвојено посмат- 
рати од забране конкуренције на другим правним подручјима.^

Недозвољена конкуренција у радном праву може се посматрати са виттте 
аспеката. Према обиму дејства професионалних активности субјеката, у њеном 
ужем и ширем облику. У ужем виду она обухвата клаузулу о забрани конкурен- 
ције или клаузулу неконкуренције. Дакле, овај вид недозвољене конкуренције 
обухвата само оне случајеве ограничења слободе рада утврђене правним проп- 
исима, или пак утврђивање антиконкурентске клаузуле, у ширем виду 
недозвољена конкуренција у радном праву обухвата све облике ограничења сло- 
боде рада у било којој манифестацији, што се нарочито огледа кроз последице 
санкција казненог права (забрана вршења дјелатности или дужности као мјера 
безбједности или заштитна мјера, правне последице осуде кроз забрану заснив- 
ања радног односа), инкомпатибилност функција и дужности, могућност, у 
одређеним оквирима, допунског рада и др.

Према подручју активности вршења рада, клаузула конкуренције у радном 
праву се примјењује како на општи режим радно-правних односа тако и на 
специјални режим радних односа у државним органима и јавним службама. У 
оквиру овог аспекта треба колективним уговором утврдити на ком географском 
подручју се емитује дејсгво ове клаузуле и забрањену зону на коју се она односи.

Извори права за уређивање услова за пуноважност забрањене конкуренције 
у радном праву су прије свега усгавна начела, и одредбе закона и колективног 
уговора о раду односно индивидуалног уговора о раду. Ови услови треба да буду 
предвиђени нарочито у погледу:

- сфере професионалних активности радника који подлежу овој клаузули 
(круг радних мјеста на које се односи клаузула конкуренције односно послова на 
којима се не може радити код другог послодавца);

8. Др Д. Драшковић, оп.цит., стр. 158.



- сфере савременог ограничења забране конкуренцнје (треба предвидјети 
оптимално најдужу могућу временску границу важења ове конкуренције;

- аспекта у погледу територијалног важења (географске зоне дејсгва емисије 
ове клаузуле);

- компензације (накнаде од стране послодаваца према раднику за вријеме 
трајања ове клаузуле, с обзиром да за вријеме њеног важења радник може трп- 
јети одговарајућу пггету -"damnum emergens" или "Lucrum caesans", коју би ост- 
варио код другог послодавца да није било ове клаузуле а полазећи од принципа 
слободе рада),

- санкције кршења антиконкурентске клаузуле (она је прије свега имовинске 
природе, коју може трпјети било радник било послодавац или пак солидарно, ако 
су знали или могли знати за постојање ове клаузуле.

НЕДОЗВОЉ ЕНА КОНКУРЕНЦИЈА У ПОЗИТИВНОМ ПРАВУ

Општи позитивно-правни режим

Законом о измјенама и допунама Закона о предузећима ("Сл. лист СФРЈ", 
бр. 77/88; 40/89; 46/90,61/90, чл. 178-а - предвиђено је да се уговором утврђује круг 
радника на које се примјењује забрана конкуренције, забрањене активности 
(директор и радник не могу оснивати предузеће или радњу ако би то предузећу 
проузроковало штету), вријеме важења клаузуле -током трајања радног односа 
и двије године после престанка радног односа. Основ непосредне примјене ове 
клаузуле не може бити Закон, у којему је она утврђена само као могућносг, него 
ефекти једног дејства проистичу из колективног уговора. Као санкције за њено 
кршење предвиђени су инструменти - тужбу за брисање дјелатности из судског 
регистра и накнаде штете.

Закон о радним односима Црне Горе ("Сллист" бр. 29/90) - члан 3. предвиђа 
нелојалну конкуренцију на раду и у односу на раднике који користе податке који 
представљају пословну тајну или знање у погледу технолошких и производних 
достигнућа, у допунском раду или другој дјелатности, чиме се у знатној мјери 
сужава круг активности у којима ову клаузулу треба предвидјети, што је сасвим 
пожељно. Нијесу уређени временско дејство и санкције за њено кршење. 
Допуном овогЗакона ("Сл. лист РЦГ", бр. 28/91) утврђено је дараднику престаје 
радни однос без његове сагласности и у случају ако је власник или сувласник 
предузећа или установе у приватној својини, - даном регистрације код надлежног 
суда односно органа. Циљ оваквог рјешења био је у стварању једнаких прет- 
посгавки за функционисање различитих својинских облика и различитих орга- 
низационих облика рада у њима.

У Републици Србији питање недозвољене конкуренције није уређено 
Законом о радним односима. Оно је на одређен начин уређено Законом о посеб- 
ним условима за заснивање и престанак радног односа за вријеме примјене



санкција Савета безбедности ОУН ("Службени гласникРС' 47/93). Овим темпо 
ралним Законом, недозвољена конкуренција предвиђена је као облик сметњи и 
забране заснивања радног односа од стране правних лица са лицима која су 
оснивачи или суоснивачи предузећа, установа и радњи, престанак радног односа 
таквих лица и санкције за њено кршење (прекршајне - новчане казне).

Специјални режим забране конкуренције (државни органи и јавне службе)
Према Уставу СРЈ, проистичу одређени облици недозвољене конкуренције 

рада у њеном ширем смислу. Тако судија Савезног суда, Савезни државни 
тужилац и Судија Савезног уставног суда не могу обављати другу јавну функцију 
нити професионалну дјелатност. (чл. 109., 112, 125). Овај вид недозвољене 
конкуренције манифестован је у такозваној инкомпатибилности одређених 
функција односно дјелатносги.

Устав Републике Црне Горе одређује неспојивост дужности судије односно 
државног тужиоца са вршењем друге јавне функције или професионалног 
обављања дјелатности (чл. 106). Предсједник и судија Уставног суда не може 
вршити посланичку или другу јавну функцију нити професионално обављати 
другу дјелатност (чл. 111.)

Судија Савезног уставног суда, судија Савезног суда и Савезни државни 
тужилац, професионални припадници војске и полиције, СРЈ не могу бити 
чланови политичких странака (чл. 42. Устава СРЈ). Судија, судија Уставног суда 
и Државни тужилац не могу бити чланови органа политичких странака (чл. 41. 
Устава Републике Црне Горе). Овим уставним рјешењима утврђује се принцип 
деполитизације и професионалност вршења одговарајућих државних функција 
односно дужности.

НЕДОЗВОЉ ЕНА КОНКУРЕНЦИЈА ПРЕМА ПРЕДЛОГУ 
ЗАКОНА О ПРЕДУЗЕЋИМА

Предлог Закона о предузећима,^ утврђује много либералнија рјешења у 
погледу овог института него важеће право. Предлог Закона о предузећима више 
респектује зајамчено начело слободе рада, прије свега као израз слободе избора 
занимања и запослења. Законописац прихвата шире схватање недозвољене 
конкуренције везујући је не само за аспекте вршења активности и дјелатности 
током и након престанка радног односа (забрана конкуренције - члан 92. пред- 
лога Закона), него проширујући је на неспојивост вршења неких функција у орг- 
анима управљања (чл.68-70) као и на видове сукоба интереса у вођењу послова 
(клаузула конфликтности интереса, - чл. 93).

Круг лица на која се односи клаузула конкуренције према предлогу Закона о 
предузећима утврђен је прије свега са аспекта својине односно носиоца капитала

9. Савезна влада, акт бр. 11023-5, фебруар 1995. године.



као и са аспекта управљања било са позиције капитала било рада. Можемо рећи 
да се ова клаузула конкуренцијеодноси на право управљања у одређеним орга- 
низационим облицима рада. Тако у државним предузећима, јавним предузећима, 
предузећима са већинским друпггвеним или државним капиталом и већинским 
власнипггвом запослених у предузећу које обавља цјелатност од јавног интереса 
директор не може бити предсједник Управног одбора. Исто тако директор 
матичног предузећа не може бити директор зависног предузећа нити предсјед- 
ник управног одбора матичног или зависног предузећа. Представник 
друштвеног .... капитала у скупштини предузећа не може бити директор 
предузећа, директор повезаних предузећа, члан извршног одбора директора, 
члан надзорног и управног одбора (члан 68).

Овиме се забрана конкуренције у органима управљања изражава кроз 
неспојивост вршења одређених функција.

Исто лице може истовремено бити члан управног одбора у највише три 
предузећа а предсједник у једном предузећу, што се утврђује и за својство члана 
или предсједника надзорног одбора. Овиме се ограничава вршење одређених 
функција у разним органима управл>ања на њихов одређен број што је сасвим 
исправно и пожељно, јер у постојећој пракси која није ограничавала обим 
неспојивости функција у органима управљања дешавале су се различите анома- 
лије супротне принципима управљања и самог рада. Предлог Закона утврђује 
санкције у погледу кршења неспојивости ових дужносги (члан 70).

Предлогом Закона предвиђено је да члан ортачког друштва, комплементар 
командитног друштва, члан друштва са ограниченом одговорношћу и члан 
управе, надзорног одбора и извршног одбора директора друштва са ограниченом 
одговорношћу, акционарског друштва и друштвеног и јавног предузећа не могу 
имати то својство ни бити запослени односно прокуристи у било ком другом 
предузећу, односно другом правном лицу исте или сродне дјелатности која би 
могла бити конкурентна нити могу бити предузетници који обављају такву 
дјелатност (чл. 92. став 1).

Оснивачким актом односно сгатутом предузећа могу се утврдити иста 
ограничења и за командиторе у командитном друштву или у акционаре у акцио- 
нарском друштву без јавног уписа акција (чл. 92. став 2). Такође оснивачким 
актом се може утврдити да утврђена забрана траје и после губитка својстава која 
су назначена али не дуже од двије године.

Предлог Закона о предузећима утврђује санкција за кршење забране 
конкуренције у ком смислу предузеће може: 1. изрећи престанак радног или 
другог уговорног односа; 2. искључити члана друштва 3 - тражнти брисање 
конкурентске дј елатносги из регистра и 4. тражити накнаду штете, (чл. 92. став 4- 
6).

Предлог Закона о предузећима сгимулише и одредбе у вези регулисања 
могућих сукоба због различитих интереса у вођењу послова (клаузула конфлик- 
тности интереса - чл. 93.) у којима се може наћи члан или носилац функције



управљана одређеног друштва и правног лица у вези са вршењем одређених уго- 
ворних послова, кредити, кауције, гаранције и сл. као и последица кршења 
забране конкуренције (чл. 118).

ЗА БРА Н А  КОНКУРЕНЦИЈЕ И ДОПУНСКИ РАД

Допунски рад је споредна дјелатност коју накнадно обавља радник са пуним 
радним временом на начин предвиђен општим актом и под одређеним условима 
и утврђеним случајевима, као своје допунско занимање, на основу кога стиче 
одређена права, обавезе и одговорности.^

У нашем позитивном праву, правни основ допунског рада инкорпориран је у: 
Закону о основним правима из радног односа (чл. 27), Закону о радним односима 
Црне Горе (члан24.), Закону о државним службеницима Црне Горе (чл. 23.). 
Узроци допунског рада леже у објективним условима (захтјеви процеса рада, 
потребе за кадровима, недовољна интеграција рада) и субјективним условима 
(мотивација радника за зараду или усавршавање знања и способности).

Да ли је допунски рад афирмација слободе рада, или с обзиром на утврђеност 
услова представља њено угрожавање односно ограничавање. Одговарајући 
атрибут уз његово својство зависи од позитивно-правног уређења режима допун- 
ског рада. Како и допунски рад и недозвољена конкуренција представљају извје- 
сна ограничења слободе рада поставља се питање у каквом су односу ове двије 
инсгитуције, међусобно и према оппггем радно-правном режиму.

У одређеном смислу услови за вршење допунског рада су израз 
недозвољености конкуренције у радном праву поготову ако се допунски рад пос- 
матра са становишта услова за његово вршење, (ограничавање радног времена, 
очување психофизичких и других способности радника за социјално-заштитни 
аспект), и не противурјечи оваквој конкуренцији. Због тога допунски рад не би се 
могао одвијати и ангажовати у сферама оног круга послова и дјелатности у 
којима важи зона забрањене конкуренције. Исто тако ни зона забрањене 
конкуренције рада не би се могла односити у оним сферама дјелатности у којима 
закон омогућава вршење допунског рада.

ОСНОВ НЕДОЗВОЉЕНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ

Проблем правовал>аности клаузуле конкуренције у радном праву треба 
прије свега посматрати са становишта позитивно-правног режима уређења рад- 
них и других односа поводом рада. Овај проблем треба прије свега посматрати са 
становишта уставних начела и предвиђености забране ове конкуренције са 
становишта закона.

10. Др. Боривоје Шундерић, Допунски рад у радном праву, РС 7-8/1985, стр. 90. (видјети 
ближе.



Уколико З ак о н ^  не предвиђа могућност диспонирања овом клаузулом 
поставља се питање могућности уређивања ове установе колективним радним 
правом (Колективни уговор о раду или пак индивидуалним уговором о раду).

Становишта о могућности уређивању ове клаузуле путем колективног уго- 
вора о раду блиско је принципу слободног и аутономног уређивања односно пов- 
одом вршења рада између послодаваца и радника, пгго опет зависи од обима и 
садржаја колективних уговора предвиђеног законом. Међутим, оно би могло, 
код принципа гранског колективног уговарања услова рада, да доведе до хетеро- 
гености уређивања ове забране, то јест до могућности и дозвољености њеног 
конституисања у неким гранама и дјелатностима односно до њене забране у 
другим гранама, што би довело до различитог радно-правног режима а овај нас 
одвео на зоне супротне принципима једнакости и равноправности.

Такође, посгавља се питање да ли је могуће уређивати клаузулу уколико она 
није предвиђена законом, на основу индивидуалног уговора о раду? С обзиром да 
се слободе и права остварују на основу усгава а да се законом прописује начин 
њиховог осгваривања када је то уставом предвиђено и када је то неопходно за 
њихово остваривање^ то се забрана клаузуле конкуренције не може уређивати 
индивидуалним уговором о раду. Овакав став, по нашем мишљењу, проистиче из 
општег интерпретативног и материјалног начела радног права - "in favor 
laborem" које у духу његове социјалне филозофије предвиђа да се колективним 
или индивидуалним уговором о раду може предвиђати више права од оних која 
су, као минимум, законом предвиђена да се спорне субјективне правне ситуације 
за које се не може пронаћи основ сумсупције у објективном праву решавају у 
корист радника, јер се индивидуалним уговором о раду не могу предвидјети неп- 
овољнија права од оних утврђених колективним уговором и законом (што значи 
in mellius а ne in peius).

Сматрамо, да је забрана конкуренције у радном праву након престанка рад- 
ног односа за одређени временски период, у супротности са начелом слободе 
рада као и са усгавним начелом слободе избора занимања и запослења.^

11. Предлог Закона о основама радних односа (Савезна Влада, фебруар, 1995) не уређује 
клаузулу конкуренције

12. Види члан 67. Устава СРЈ
13. Види члан 54. Устава СРЈ, члан 52. Устава РЦГ



СПОНЗОРИIV СУСРЕТА ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ
СР ЈУГОСЈ1АВИЈЕ

29. - 31. мај 1995.

1. ЕПС - Дирекција за маркетинг - Београд
2. Јавно ЖТП "Београд" - Београд
3. Земљорадничка задруга "Лајковац" - Лајковац
4. ГП " СТАНДАРД" - Београд
5. "ЛЈРЕХ ШХ" ДД - Београд
6. "ТОВАССО" - Београд
7. ДП "Generalexport" - Београд
8. ДП "ИНСА" Индустрија сатова - Земун
9. "Гоша" Холдинг Корпорација - Смедеревска Паланка

10. ДД "Хемофарм" - Вршац
11. Слободна зона - Београд
12. "БЕКО" - Београд
13. Београдски сајам - Београд
14. INOTRADE - Београд
15. НИС "ЕНЕРГОГАС" - Београд
16. ИНСТИТУТ 3 А КУКУРУЗ - Београд
17. „Centrocoop“ export-import - Београд
18. ЈП Електродистрибуција „Београд“ - Београд

У





ОДРЖАВАЊЕ СУСРЕТА ПОМОГЈШ СУ:

1. ДП „РУБИН“ - Крушевац
2. Јавно предузеће ПТГ Србије - Београд
3. „СОВЕХ“ Д.Д. - Београд
4. ,,ING-PRO“ - Београд
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КО М ЕНТвР
звконво

П РЕД УЗЕК И М б
Cfi РЕГИ С ТРО М  П О ЈМ О ЗА

оуторо 9р ГПирко ВосиА>е6ићо 
peg. орофесоро оробног фокчлтето у Беогрозд 

Реиензијо -  лроф. ^р ftbtogpor Тројкобић

V V  | £ /

ИЗДАВАЧ - ГпиСЈ Ш Т А М П А Р И Ј А

Слмо biUwbpcMcw мнформисдн Hobci; јс 1јсисшан Hobcid

П р е т п л а т н а  ц е н а  к њ и г е .............................................................  9 9 ,0 0  д и н .
Ц е н а  п о  и з л а с к у  к њ и г е  и з  ш т а м п е ....................................1 4 9 ,0 0  д и н .

к њ и га  и з л а з и  и з  ш та м п е  15 д а н а  по  у с в а ја њ у  З а к о н а

наруџбеница: fafcč) ШТАМПАРИЛА

ф ирм а/им е и пр е зи м е .

а д р е с а __________
т е л /ф а к с _______
број п р и м е р а к а .
начин пл а ћа њ а  (за о кр у ж и ти ) 

а) у  пр етпл а ти  по цени од  дин.
б) по и з л а с ку  књ и ге  из ш там пе по цени од  д и н .___________

: ; 5 5 Г  < 2 £ ? шта„ парИЈа
1 1 0 0 0  Б е о г р а д  

В л а јк о в и ћ е в а  8
____________________________________  т е л .  0 1 1 /3 4 0 -5 5 1

Ignorantia iuris naminem e?(cusat





НАРУЏБЕНИЦА ЗА 1995. ГОДИНУ

Претплаћујемо се н а __________примерак часописа ПРАВО И ПРИВРЕДА

Часопис досгављати на адресу:_______________________________________

Назив организације:_______________________________________________

Место:____________ ; Улица:______________________________; Број:___

Поштански фах:________ .

Уплату износа од_________________ динара дозначујемо у корист жиро рачуна

бр. 40806-678-3-99933 СДК Београд, Удружење правника у привреди СР Југо- 

славије - Београд, Теразије 23АТ-607, П. фах 47 

Датум,__________ 199___ .

М.П. Потпис овлашћеног лица

Годишња претплата за 1995. г.

- за правна лица 210

- за физичка лица 110
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ГР>«,ЕЧ
П О С Л О В Н И  С И С Т Е М

r ПРОИЗВОДИ ЗА ГР А Ђ ЕВ И Н А Р С Т В О :
жтжттжттжжтшттттштттттж

Термо, хидро и звучне изолације:

Б итум внске хидроизолационе траке, 
масе, пасте, растворе и емулзије

ПВЦ хидроизолационе траке

СТИРОПОР плоче за топл отну  и 
звучну изолацију

Подне и зидне облоге

Хомогенв ПВЦ подне облоге ВИНФЛЕКС 

Хетерогене ПВЦ подне облоге КОЛИБРИ 

П луто подне и зидне облоге 

Наоу за  изравнањ е подних подлога  

Лепаове за подне облоге

Средства за прање и одржавање подова

ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД • МАРШАЛА БИРЈУЗОВА 3 • ЦЕНТРАЛА: 011/32-82-888
ИНФОРМАЦИЈЕ: • ПРОПАГАНДА: 32-81-939

- ПРОДАЈА: 32-82-685; 622-963; 624-235; 629-164,
• ПРИМЕНА И УГРАДЊА: 605-862/ лок 210
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