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ЧЛАНЦИ

Е. О. Изјумов, Арбитар МеђународноГ
трГовинскоГ арбитражног суда при
ТрГовинско-индустријској комори Руске Федерације

Међународни грговински арби гражни суд при
трговинско-индустријској комори Руске федерације
Резиме
У свом пршгогу аутор полази од значаја Међународног трговинскоГ арбитражног суда (MTAC), указујући на његову традицију дужу од шездесет Година, као и на његово широко признање и углед који ужива у свету. Посебна
пажња посвећена је Закону Руске Федерације о међународној трговинској афбитражи, донетом 7.7.1993, на основама Модел-закона UNCITRAL-a из 1985. Године.
У даљем тексту су на прегледно сазнајни начин, стављени акценти на
сферу примене Закона; на врсте спорова који се моГу поверавати изабраним
судовима (посебно MTAC); на решавање; на проблем “компетенције компетенције ”, о коме се одлучује на подлози руководне идеје о ссшосталном карактеру
арбитражног споразума.
Централно место у раду је посвећено MTAC, као сталној институционалнојустшнови при трГовинско-индустријској комори Руске Федерације у светлу
најновијих извора права којима се реГулише његов правни положај и организација, зашим надлежност за решавање спорних правних односа, начин
формирања арбитражног већа, избор арбитара, ток поступка и др. У том
смислу се износе и одређена искуства из padа суда.

На крају су дати изводи из Правила о трошковима и арбитражним такссша, уз констатацију да Суд спада у светске арбитражне центре са најнижим
расходима.
Кључне речи:

Међународна трговинска арбитража; Закон о међународној
трговинској арбитражи; Међународни трговински арбитражни суд; АрбиШражни споразум; Арбитражни трошкови и
таксе.

Трговинско-индусстријска комора Руске Федерације је независна организација, која обједињује руске предузетнике са различитим облицима својине и која
доприноси развоју националне економије. У основне правце њене активности
спада пружање помоћи домаћим предузетницима. изградња инфраструктуре за
сервисирање бизниса, почев од извоза робе до онемогућавања нелојалне
конкуренције.
У
низу тих задатака, несумњиво, важно место припада стварању услова за
регулисање спорова насталих међу предузетницима, посредством незавнсне
арбитраже. Ту функцију испуњава Међународни трговински арбитражни суд
(МТАС), који посгоји при Трговинско-индустријској комори Руске Федерације.
У односу на МТАС, Комора доноси Правилник Суда. предвиђа начин
обрачунавања арбитражне таксе, основицу за израчунавање виснне хонорара за
рад арбитара, као и других трошкова Суда и пружа другу врсту помоћи у реализацији његове делатности. Под “другом врстом помоћи”, како је то већ
утврђено постојећом праксом, подразумева се обезбеђење службеног простора,
средстава везе н других техничких средстава, вођење књиговодствених послова и
сл. Све то ни у којој мери не противуречи Законом прокламованој самосталности МТАС: не допуста се било какво мешање Коморе у делатност Суда.
Међународни трговински арбитражни суд је један од најстаријих арбитражних центара у свету. Основан је 1932. године под називом Спољнотрговинска арбитражна комисија (ВТАК) при Свесавезној трговинској комори. Од тада
Суд је два пута мењао своје име: године 1987. назван је Арбитражним судом при
трговинско-индустријској комори СССР, a 1993. године добио је данашњи назив.
МТАС је нагомилао богато и драгоцено искуство на плану разматрања спорова,
насталих у сфери међународне трговине. Данас - то је један од најстаријих и најауторитативнијих арбитражних центара у свету.
Приликом закључења међународних уговора, стране, на основу узајамне сагласности. одређују начин регулисања могућнпх спорова и међусобних неслагања.
Другим речима, ствара се неопходна правна “резерва ломова” односа пз
међународног уговора.

У сфери спољнотрговинске делатности, широко је распострањена пракса
поверавања спорова између трговаца на разматрање арбитражним (избраним)
судовима. као недржавним органима. основаним од стране самих предузетника
или организација које нх обједињују, најчешће кроз форму трговинских комора.
Ти органи су позвани да обезбеде правично и ефикасно регулисање насталих
неспоразума. пгго погодује хармонизацији међународних економских односа.
Такав орган је и Међународни трговински арбитражни суд при Трговинскоиндустријској комори Руске Федерације (МТАС), који је следбеник, 1932. године
основане, Спољнотрговинске арбитражне комисије при Свесавезној трговинској
комори.
Код избора арбитражног органа коме сгране поверавају решавање спорова,
важну улогу игра његов ауторитет и посгојање одговарајућег законодавства у
земљи у којој је његово седиште. Управо то гарантује вођење одговарајућег
арбитражног посгупка и, за случај потребе, реализацију извршења донете
одлуке.
Широко међународно признање МТАС потврђује се и са неколико сготина
предмета годишње у споровима са учешћем партнера из Заједнице Независних
Држава (ЗНД), земаља Европе, Азије, Африке, Северне и Јужне Америке, као и
предузећа са иностраним улагањима основаним у Русији.
Према броју примљених спорова, МТАС улази у ред светских лидера у тој
области.
Усвајањем новог Правилника МТАС од 8. децембра 1994. године, који је ступио на снагу 1. маја 1995. стварају се допунске правне претпоставке за подизање
делатности МТАС на нови, виши степен у запггити интереса пословних кругова
у области спољнотрговинског промета.
Говорећи о преимућствима међународне трговинске арбитраже у Руској
Федерацији, треба напоменути, да она не улази у судски систем земље, a
конкретне спорове решавају стручњаци, који су изабрани од стране самих
сгранака. или су одређени на начин предвиђен њиховим међусобним договором.
Та специфнчносг изабраног суда има посебно важно значење ако се има у виду
припадност странака у спору различитим државама.
Предност међународне трговинске арбитраже се огледа и у томе пгго
упрошћена, али у довољној мери призната, арбитражна процедура, као и, по
правилу, недопуштеност жалбе против одлуке о суштини спора, омогућавају
завршетак његовог разматрања у далеко краћим роковима, од рокова пред
државним судовима. Важним преимућством арбитраже се сматра и конфиденцијалност: решавање спорова пред државним судовима се одвија, по правилу, на јавним расправама, и њихове одлуке могу бити објављиване, док се пред
међународним трговинским арбитражама предмети разматрају у нејавном поступку. Арбитражне одлуке се најчешће не ггубликују, а уколико и буду објављене
то се чини без навођења странака у спору, као ни других података на основу
којих би странке могле бити идентификоване.

И још једно веома важно преимућство међународне трговинске арбитраже
тиче се извршења њене одлуке: далеко је лакше издејствовати извршење одлуке
такве арбитраже - посредством међународне Конвенције о признању и
извршењу иностраних арбитражних одлука из 1958. године.
1. Закон Руске Ф едерацијс о међународној трговииској арбитражи
До недавно у Руској Федерацији није било јединственог законског акта
посвећеног међународним трговинским споровима. И то је у извесној мерн успоравало разматрање таквих спорова на територији Русије. Стање се променило 7.
јула 1993. године, када је Врховни Савет Руске Федерације усвојио Закон о
међународној трговинској арбитражи. За основу Закона био је узет Моделзакон, донет 1985. године од стране Комисије ОУН за међународно трговинско
право, који се, на основу одобрења Генералне Скупштине ОУН може користити
и у законодавствима појединих држава.
Домен примене. Закон се примењује на међународну трговинску арбитражу.
уколико се место арбитраже налази на територији Руске Федерације (чл. 1. И.
Закона). Место арбитраже се одређује споразумом страна, уколико о том
питању не постоји друга регулатива, примера ради, она која је предвиђена
међународним (међудржавним) споразумом. И, сагласно томе, уколико су се
руска организација и њен сауговарач договорнли о надлежности арбитраже
изван Русије, на њу се неће примењивати одредбе Закона, већ норме иностране
државе. Примењиваће се норме, које се умногомс могу разликовати, чак и веома
битно, од одредби руског законодавства.
Две форме арбитраже. Како је већ наведено у чл. 2. Закона, “арбитража”
означава било коју арбитражу (изабрани суд) независно од тога, да ли се она
образује специјално за разматрање одређеног предмета или посгоји као стална
арбитражна установа. Овде се имају у виду, у међународној пракси, давно
познате две врсте арбитраже: арбитража “ad hoc” и институционална (административна) арбитража. Разлика између та два вида арбптраже је у суштини у
погледу формирања састава арбитраже, материјалног и другог обезбеђења њене
делатносги, формирања резултата разматрања спора. Код арбитраже “ad hoc”
све те радње су дужне да предузимају саме странке, а арбитри поступају сагласно,
између сгранака, закљученом споразуму. Институционална арбитража,
међутим, бригу о свему томе преузима на себе. За то се наплаћује одређена
накнада у циљу бржег решавања насталих спорова између странака. У том
смислу већина инсштуционалних арбитражних центара има своја правила
разматрања спорова (правилници) чијом се применом странке ослобађају
обавезе међусобног усаглашавања правила о том питању.
Од стално постојећих арбитражних установа у Русији, Закон издваја
Међународни трговински арбитражни суд и Поморску арбитражну комисију установе, које обављају своју делатност уз садејство Трговинско-индустријске

коморе Руске Федерације. Закон издваја те установе полазећи од њиховог
широког међународног признања.
1.1. Спорови који се могу поверавати на рсшавање међународној
трговинској арбитражи
Закон предвиђа две категорије таквих спорова (чл. 1.2.);
а) спорови из уговорних и других грађанско-правних односа. насталих приликом реализације спољнотрговинских и других видова међународних економских веза, уколнко се трговачко предузеће. макар једне од странака налази у
иностранству. Тим споровима могу се придодати и спорови између иностраних
организацнја. чија се трговачка предузећа налазе у иностранству. У ову категорију не улазе спорови између руских организација. који подлежу надлежности
државних арбитражних судова Руске федерације.
б) спорови настали између предузећа са иностраним инвестицијама на територији Руске федерације и међународних удружења. њихови међусобни спорови,
као и спорови између њихових учесника, а такође и њихови спорови са другим
субјектима права Руске федерације.
Закон истовремено предвиђа и одређене врсте спорова који се не могу
износити пред међународну трговинску арбнтражу, чак и уколико имају напред
наведене карактеристике. Члан 1.4. Закона гласи: Овај Закон не дира у дејсгва
било ког другог закона Руске федерације, на основу кога се одређени спорови не
могу износити пред арбитражу, или могу бити предатн арбитражи само у складу
са другим одредбама садржаним у овом Закону. Примера ради могућно је указати на Закон о патентима Руске федерације из 1992. године. Из чл. 31. тог
Закона произлази да се на разматрање пред избраним судовима могу износити
спорови у вези са заштитом права по основу патента, осим спорова из компетенције Више патентне коморе.
1.2. Појам арбитражног споразума
У чл. 7. Закона је записано да је арбитражни споразум - сагласност странака
о предаји арбитражи свих или одређених спорова, који су настали или могу настати у вези са било којим конкретним правним односом. Уколико се, како се то
најчешће и догађа) арбитражни споразум уноси у уговор. као један од његових
услова, такав споразум се означава арбитражном клаузулом уговора. Споразум
о арбитражи може бити закључен и у виду посебног документа, често у циљу
решења већ насталог спора.
Управо се овом питању о арбитражној клаузули недовољно поклања дужна
пажња приликом закључења уговора. Каже се, на пример, да ће “спор бити
решаван од стране арбитраже”, или “арбитраже у Москви”, али о којој конкретној арбитражи и пред којом арбитражом у Москви - нема навода. Услед своје
неодређености, таква клаузула може бити реализована само уз услов успешног
договора сгранака у спору о отклањању таквог недостатка. Но, уколико се у

томе не успе и уколико спор задире у дејство Европске конвенције о спољнотрговинској арбитражи из 1961. године, примењују се правила те Конвенције, која
омогућују отклањање недостатака клаузуле. He може се не приметити, међутим,
да је предвиђени Конвенцијом механизам веома сложен и довољно скуп, због
чега је том механизму нерационално прибегавати.
У Закону су довољно аргументовано изложени захтеви у погледу форме
споразума (чл. 7.1.). Он мора бити закључен у писменој форми. Тај захтев је формулисан у облику интерактивне норме. чија повреда повлачи ништавост споразума.
Како је наведено у Закону. арбитражни споразум се сматра закљученим у
писменој форми, не само за случај да се он налази у једном документу, потписаном од странака. Он се сматра таквим у још два случаја:
а) ако је закључен разменом писама, саопштењима телексом, телеграфом
или коришћењем других средстава електровезе, којим се обезбеђује фиксирање
таквог споразума, или
б) ако је он закључен разменом тужби и одговором на тужбу, у коме једна
странка потврђује чињеницу о постојању споразума, а друга се томе не противи.
Закон оставља странкама широку слободу у вези са садржином арбитражног споразума. Важно је једино да он буде “употребљив”, како би га биломогуће реализовати, да је довољно одређен. пре свега у вези са седиштем
арбитраже - о томе у којој земљи ће се разматрати већ настали или могућн
будући спор.
Друго пнтање, које треба да нађе своје место у арбитражном споразуму
(арбнтражној клаузули) јесте питање о томе. какву арбитражу странке имају у
виду - арбитражу “ad hoc”, или инсгитуционалну арбнтражу. Уколико је арбитража институционална. потребно је да буде наведено о каквој се управо арбитражној установи (избраном суду) ради. To је посебно важно будући да
међународни арговински спорови могу бити предавани, у данашњим прнликама,
не само Међународном трговинском арбитражном суду и Поморској арбитражној комисији, већ и неким другим установама, које се означавају као арбитражни (избрани) судови.
У вези са напред реченим, у новом правилнику МТАС, препоручује се
следећи тексг арбитражне клаузуле: "‘сви споровн. несагласности или захтеви,
настали из овог уговора (споразума), или у вези са њнм, укључујући и његово
испуњење, повреде, престанак или ништавост, подлежу решавању пред међнародним трговинским арбнтражним судом при Трговинско-индустријском комори
Руске федерације, сагласно његовом Правилнику.
У Закону, у облику императивне норме (чл. 16). први пут је у нашој земљи
стекла потврду доктрина о аутономности арбитражног споразума:
“Избрани суд може сам да одлучи о својој компетенцији, укључујући п
одлуку у вези са било којим оспоравањем постојања или пуноважности арбитражног споразума. У том циљу, арбитражна клаузула, која је део уговора,

тумачи се као споразум независтан од других услова уговора. Одлука избраног
суда о томе да је уговор ништав, не повлачи за собом, по сили закона.
непуноважносг арбитражне клаузује”.
Законом је предвиђен рок у коме може бити поднетзахтев којим се оспорава
надлежност избраног суда, као и прекорачење његове компетенције. Против
закључка суда о томе да је он надлежан. може бити, уз одређене услове и у
предвиђеном року, изјављена жалба.
2. Међународнн трговипски арбитражни суд при Трговинскоиндустријској комори Руске федерације
Како је већ напоменуто, у међународној трговини преовладава пракса поверавања спорова на решавање стално постојећим арбитражним установама. У том
смислу ни Руска федерација није изузетак. Међу таквим установама, Закон (чл.
2), посебно издваја Међународни трговннски арбитражни суд (МТАС) и Поморску арбитражну комисију (МАК). Основа таквог издвајања је широко међународно признање тих арбитражних центара као установа, које пружају праведно и
непристрасно разматрање међународних спорова. Такво признање је заслужено
упркос жестоком настојању од стране иностраних арбитражних центара, који су
се трудили да максимално ограниче учешће конкурената из Совјетског Савеза
на међународном тржишту пружања арбитражних услуга.
У гласилима иностраних земаљаје Спољнотрговинска арбитражна комисија
добијала различите оцене. Аутор из САД, Ф. Келер је 1946. године окарактерисала Спољнотрговинску арбитражну комисију као једну од бољих у свету међу
организацијама те врсте. У годинама “хладног рата” у америчкој литератури су
се јављали покушаји “дисквалификације” Спољнотрговинске арбитражне
комисије, изношењем мишљења да је та Комисија наводно орган државне
управе, односно административни орган. Последњих година. посебно у периоду
јачања тенденција ублажавања међународне затегнутости, почела су се чешће
појављивати истраживања, чији аутори настоје да објективно оцене организациону природу и делатност Спољнотрговинске арбитражне комисије.
У последње време преовладава позитивна оцена о делатности МТАС.
Посебну пажњу заслужује недавна (из 1992. год.) одлука Федералног суда САД.
Једна италијанска фирма се обратила тужбом Суду, пренебрегавајући чињеницу
да је уговор садржао арбитражну клаузулу о разматрању спорова пред Арбитражним судом при Трговинско-индустријској комори СССР. Тужилац се, притом, позивао и на наводну неподобност Москве као места разматрања спорова.
Суд је у целинн, уз образложење, одбио тврдњу тужиоца. Што се тиче самог
места предвиђеног уговором за разматрања спорова, у одлуци Суда је речено:
“He поричући да су услови у Републици Русији нестабилни, Суд је закључио да се
ти условн поправљају и да не постоји основ за веровање да Трговинска комора у
Москви није у стању да обезбеди праведну и неприсграсну одлуку у том спору”.

Широко међународно признање МТАС налази своју потврду и у томе, што
се управо у последњим годинама увећао број предмета поднетих њему на
разматрање. Број тужби пристиглих у Арбитражни суд/МТАС је у 1991. износио
451, у 1992. години-526, у 1993. -499, у 1994.-441. у 1995. -449.
Правни положај МТАСје одређен Уредбом, која је прилог!. уз Закон. Како
је наведено у Уредби, МТАС је самосгална и стална арбитражна установа (избрани суд). Суд се налази при Трговинско-индустријској комори Руске федерације
и прнзнат је следбеником Арбитражног суда при Трговинско-индустријској
комори СССР, који је престао да постоји. У том смислу се директно у Уредби
истиче да Суд има право да решава спорове на основу раније постигнутих арбитражних споразума о изношењу спорова пред Арбитражни суд при Трговинскоиндусгријској комори СССР.
Уредбом се одређује и надлежност МТАС. На основу сагласности странака,
том Суду се могу поверавати две категорије спорова:
а) спорови из уговорнмх и других грађанско-правних односа. настали при
реализацији спољнотрговинских и других видова међународних економских
веза, ако се трговачко предузећа бар једне странке у спору налази у иностранству.
Треба обратити пажњу да је овде реч о односима насталим не само из уговора. већ таксфе и по вануговорним основима. укључујући и проузроковање
штете;
б) спорови предузећа са страним улагањима и међународнпх удружења и
организација, основаних на територији Руске федерације. између себе, спорови
између њихових чланица, као и њихови спорови са другим субјектима права
Руске федерације.
Предузећима са иностраним улагањима (често се означавају као ЗП заједничка предузећа), се признаје статус правног лнца у руском праву (према
месту оснивања), без обзира игго су она основана уз учешће иностраних фирми.
To омогућава да се она третирају као једна од организационих форми међународних економских односа.
Појашњавању појма грађанско-правних односа, по основу којих могу бити
поверени спорови на решавање МТАС, доприноси Уредбом дат преглед.
укључујући, делом, односе по основу превоза. Из овога произлази да се приликом разматрања питања о споровима, насталих из трговачког морепловства,
странке могу договарати о њиховом изношењу било пред Поморску арбитражну
комисију, било пред МТАС, са изузетком спорова између субјеката домаћег
права, који спадају у надлежност државних арбитражних судова.
Сагласно тачки 5. чл. 1. Закона, МТАС прима на разматрање и спорове који
спадају у његову надлежност и по основу међународннх уговора Руске федерације. Имаће се у виду, између осталог, уговори којима се предвиђа искључива
надлежност одговарајућих арбитражних центара у земљи туженика.

Поступак пред МТАСсе реализује по нормама његовог Правилника, који је
донела Трговинско-индустријска комора Руске федерације и који је ступио на
снагу 1.5.1995. године. Тај Правилник се примењује на спорове, о којима је поступак започео после ступања на снагу Правилника, уколико ни једна од странака
не захтева примену Правилника, који је важио у тренутку закључења арбитражног споразума. Но, Правила о арбитражним трошковима и таксама
(Прилог уз Правилник) се примењује у односу на све предмете, по којима је поступак започео после ступања на снагу новог Правилника.
Као и Уредба о МТАС, његов Правилник је у потпуности у складу са
Законом. Како је прописано Законом (чл. 19.), странке имају право да саме усагласе процедуру тока поступка. Израз такве сагласносги је арбитражни споразум,
који упућује на Правилник. При томе треба имати у виду. да Правилник садржи
нека одступања од диспозитивних норми Закона (на пример, чл. 21. у коме се
говори о почетку арбитражног поступка). Правилником су преузете и неке, мада
не све, императивне норме Закона. Нису свој одраз у Правилнику добиле, делом,
одредбе одељака VII (“оспоравање арбитражне одлуке”) одељка VIII
(“Признање и извршење арбитражних одлука”) Закона. Због тога је потребно
користити Правнлник уз паралелну консултацију Закона.
Правилник преузима. кроз ранију праксу потврђене бројне норме из претходно важећег трговинско-индустријској комори СССР, који одговара Једнообразном правилнику арбитражних судова при трговинским коморама земаљачланица СЕВ из 1974. године. Уважено је. такође, и међународно искуство Правилник UNCITRAL-a (Комисије УН за међународно трговачко право), као и
правилници низа арбитражних центара, укључујући и Међународни арбитражни
суд Међународне трговинске коморе, Арбитражни институт стокхолмске
трговинске коморе, Арбитражни суд федералне економске коморе Аустрије.
Све то може послужити као основ тврдњи да данашњи Правилник МТАС у потпуносги одговара светским стандардима.
Текст Правилника је прилично дуг. Због ограниченог простора, надаље
ћемо се задржати само на неким од његових основних одредби.
Пре свега - о арбитрима, будући да они разматрају спорове и доносе одлуке.
Компететност, непристрасност и независност - јесу захтеви који се предвиђају
Правилником (пар. 2) у односу на арбитре. Удовољавање тим захтевима се
обезбеђује правом странке да поднесе захтев за изузеће арбитра (пар. 24). Код
постојања одређених околности арбитар је дужан да тражи само изузећа (пар. 2.
1. и 24.3.). Како би странкама олакшала избор арбитра, кога оне самтрају најприхватљивијим, Трговинско-индустријска комора Руске федерације, на рок од 5
година, утврђује списак арбитара са навођењем основних карактеристика за свакога од њих (пар. 2. 2.). Тренутно се на том списку налази преко сто стручњака.
Такав списак је МТАС имао и раније. Међу тим, доношењем Закона 1993. године, квалитет тог списка је постао друкчији. До тада је списак био затворен - у
том смислу пгго није допуштао избор (именовање) арбитра који се не налази на

списку, а страни држављани се нису на њему уогтпхге налазили. Све је то изазивало одређено неповерење у арбитражу у Москви. Данас је основ за такво неповерење отклоњен. Како је наведено у параграфу 2.3. Правилника, функције
арбитара могу испуњавати и лица, која се не налазе на списку арбитара,
укључујући и сгране држављане.
На челу МТАС се налази Председник, који има два заменика. Они се бирају
на рок од 5 година од стране скупштине арбитара који се налази на списку арбитара (пар. 3. Правилника). Правилником је предвиђено (пар. 4.). оснивање новог
органа - Председништва МТАС, које такође бира генерална сккупштина арбитара који се налазе на списку. Председништво је позвано да анализира делатност
Суда и да одређује правце њеног даљег усаглашавања.
Свим текућим организационо-техничким пословима Суда руководи Одговорни секретар, који је у свом раду потчињен Председнику Суда (пар. 6.
Пословника). Одговорног секретара. на предлог Председника Суда, именује
Трговинско-индустријска комора.
Правилником је предвиђен поступак формирања арбитражног већа у сваком конкретном спору (пар. 20.). По правилу спор разматрају три арбитра. Од
њих - два бирају странке, а трећег - председника већа - изабрана два арбитра.
Арбитар може бити именован од стране Председника Суда - на молбу странке
или за случај непоштовања Правилником предвиђених рокова за формирање
арбитражног већа. У свим случајевима, Председник врши именовање са списка
арбитара (пар. 20.2.). Странке могу поверити решавање спора и арбитру појединцу (пар. 21.).
И тужилац и туженик су обавезни да, по новом Правилнику. изаберу
резервног арбитра. У одговарајућим случајевима резервног арбитра одређује
Председник Суда. To се може показати неопходним уколико арбитар дође у немогућносг да испуњава своје обавезе (пар. 25.). Предвиђена је и могућност, као и
поступак избора (именовања) резервногпредседника арбитражног већа.
Обезбеђено је н чување комерцијалних тајни странака. У том циљу расправа
се одвија иза затворених врата (пар. 27.). Осим тога, предвиђена је забрана за
арбитре, известиоце и сараднике Секретаријата да не преносе информације о
спору које су им познате и које могу. саопштавањем, да нанесу иггету интересима
странака (пар. 8.).
Тужилац. а могућно и туженик. имају интерес да одлука о спору буде донета
што је могуће брже. Томе. такође тежи и МТАС. Постизање тог циља умногоме
зависи од самих странака и од њиховог поштовања правнла предвнђених
Правилником. Туженици често користе све могућдости да одлука буде донета
што је могуће касније. Може се захтевати спровођење експертизе. позивање сведока, за шта је потребно и неколико месеци. Правилник, због тога не предвиђа
одређени рок за доношење одлуке. Међутим. предвиђено је да Суд предузима
мере како би поступак, по могућности био завршен најкасније за шест месеци од
дана формирања арбитражног већа.

У Правилнику је нашло своје место и питање примене материјалног и процесног права (пар. 13.).
У пракси МТАС. као и иносграних арбитражних центара, постоји не мали
проблем у вези са упућлвањем и уручивањем докумената. У пар. 12.1.
Правнлника предвиђено је да Секретаријат Суда упућује свакој од странака сва
документа у вези са предметом. To се измсђу осталог тужбе и одговара на тужбу.
Непоштовање тих захтева може, у одређеним случајевима, бити основ за
одбијање извршења одлуке. Туженик који је. на пример добио тужбу, намерно не
упути Суду потврду о пријему документа. Са таквим случајевима се треба
суочити, на жалост, у не тако малом броју предмета. Како би се, по могућносги,
паралисали несавесни поступци или пропуштања странака, сагласно чл. 33.
Закона. је предвиђено да се било које писмено саопштење сматра примлзеним,
уколико је оно достављено странци лично, или њеном трговачком предузећу, на
његову адресу пребивалишта, или на поштанску адресу. Када је немогуће те
податке утврдитн на основу разумно доступних информација, писмено
саопштење се сматра примљеним, уколико је оно упућено на адресу последњег
познатог седипгга трговачког предузећа, на адресу пребивалишта или на
попгганску адресу странке и то препорученим писмом или било којим другим
начином, којим се обезбеђује за сведочавање покушаја достављања тог
саопштења (пар. 12.).
Веома често. приликом закључивања уговора. странке нс поклањају дужну
пажњу тачном навођењу свог седишта. што отежава посао Секретаријату
МТАС, као и арбитрима приликом разматрања предмета и доношења одлуке.
Таква немарност може за свој резултат имати и немогућност извршења одлуке.
Полазећд од тога, странкама је пожељно препоручити да у уговор назначе не
само њихове поштанске адресе, већ и друге информације које ће омогућити
проналажење адресата (између осталог број телекса и факса. рачуна у банци
итд.).
Правилником је утврђена обавеза странака о неизоставном саопштевању
измена њихових адреса.
Коначној арбитражној одлуци су посвећени параграфи 38-43. Правилника.
Основи акончања поступка без доношења одлуке су предвиђени у пар. 45л.
Посебну пажњу је потребно посветити случају када због пасивносги тужиоца
предмет мирује дуже од шест месеци. укључујући и пасивност у погледу уплате
арбитражне таксе.
И, на крају, питање о арбитражним трошковима и таксама је питање, које из
потпуно разумљивих разлога, тужиоцу треба да буде јасно још пре изношења
спора пред арбитражу. Том питањује посвећен посебан прилог - трошковник, уз
Правилник.
Реч је о следећим трошковима и таксама:
а) регистрациона такса - такса која се уплаћује приликом предаје тужбе;
б) арбитражна такса. Она делом укључује и хонораре арбитара;

в) допунски расходи Суда - трошкови које Суд има по сваком конкретном
предмету, укључујући накнаде за експертизе, писмене иреводе, хонораре преводиоцима;
г) трошкови странака - расходи које странке имају у вези са запггитом својих
интереса у поступку решавања спора.
Регисграциона такса се уплаћује у износу од 500 САД долара. Уколико, како
то најчешће бива, затим уследи уплата арбитражне таксе, регистрациона такса
се урачунава у износ арбитражне таксе. Та такса се не враћа (пар. 2. Правила о
трошковима).
Арбитражна такса (пар. 3.) се израчунава сагласно специјалној скали у САД
доларима, а у зависности од вредности тужбе.
Тако, код вредности тужбе до 10.000 долара, арбитражна такса износи 1.400
долара. Код вредности тужбе од 500.001 до 1.000.000 долара, такса износи 12.740
долара плус 0,7% на износ изнад 500.000 долара. Уколико вредност тужбе
прелази 10.000.000 долара, такса износи 39.440 долара плус 0,1% од суме изнад
10.000.000 долара.
Ако је вредност тужбе изражена у руским рубљама, аванс на име арбитражне таксе може бити уплаћен у руским рубљама.
Износ Правилником предвиђене арбитражне таксе је много нижи, у односу
на већину арбитражних центара иностраних земаља.
Правила о трошковима предвиђају, код постојања одређених услова (пар.
5.), смањење обима и делимични повраћај аванса датог на име арбитражне таксе
(за 30, 75, 50 и 25%). Правила о смањењу аванса на име арбитражне таксе не
односе се на регислрациону таксу.
Између странака се арбитражна такса распоређује сходно пар. 3. Правила.
Уколико је тужбени захтев у целини усвојен, тропжови тужиоца које је он уплатио у целнни терете странку против које је донета арбитражна одлука.
У односу на противтужбу која је предата уз уплату, примењују се правила о
арбитражној такси, која важе и за саму тужбу.
Правила о допунским трошковима садржана су у пар. 17. Правила. Посебно
је вредно указати на ситуацију када у поступку учествује од странке изабрани
арбитар чије је пребивалипгге ван Москве. Та странка је дужна да уплати аванс
за накнаду трошкова његовог учешћа у арбитражном поступку. Ако је такво
лице одређено од стране председника арбитражног већа, аванс за покриће
његових трошкова су дужне уплатити обе странке, на равне делове (тач. 3. пар.
7).
Трошкови сгранака. Странка, у чију корисг је донета одлука, може тражити
да се друга странка обавеже на надокнаду разумних трошкова, које је она имала
у вези са арбитражним поступком, укључујући трошкове повезане са заштнтом
својих интереса проистеклих ангажовањем заступника (пар. 9. Правила). Треба
имати у виду да услуге адвоката могу бити и веома скупоцене. Адвокат високе

стручности и заслужује високу накнаду: од тога како он заступа интересе
странака. умногоме зависи иход спора.
И, на крају, још једно запажање. Полазећн од околности конкретног предмета. МТАС може у корист једне странке одредити и захтевати накнаду од друге
странке свих непотребних трошкова, које је она имала услед нецелисходних или
злонамерних радњи те друге странке.
Ниш. 18.06.1996.
Превео: Проф. др Александар Ћирић
Е. О. Izjumov, Arbitrator of the International Commercial Arbitration Court at
the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation

International Commercial Arbitration Court at the Chamber of
Commerce and Industry of the Russian Federation
Summary
The author begins his paper with an analysis of the significance of the International
Arbitration Court (MTAS), pointing to its tradition of over sixty years, as well to its wide
recognition and reputation in the world. Special attention is paid to the Law of the Rus
sian Federation on International Commercial Arbitration, passed on 7.7.1993, following
the Model Law of the UNCTTRAL o f1985.
In further text the author gives some information regarding the sphere of application
of the Law; regarding the kinds of disputes that may be brought before arbitration tribu
nals (particularly the MTAS); solving of disputes; the problem of the “competence of
competences ” solved on the basis of a guiding idea on independent character of the arbi
tration agreement, etc.
The central part of this paper is devoted to the MTAS as a permanent institutiona
lised body at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, in the
light of the most recent sources of law regulating its legal status and organisation, the
way of deciding legal disputes, arbitration tribunal, selection of arbitrators, arbitration
proceedings, etc. The author also mentions certain experiences from the practice of this
Court.
At the end some quotations from the Rules on Expenses and Arbitration Taxes are
given, together with the opinion that this Court belongs to the group of world’s arbitra
tion centres with highest amount of expenditure.
Key words: International Commercial Arbitation; the Law on International Commer
cial Arbitration; International Commercial Arbitration Court; Arbitration
Expenses and Taxes.
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(Изворни научни рад)

Учешће у одлучивању радника (партиципација) као облик
социјалне интеграције рада и индусгријске демократије
„ Свијет је протпвурјечност
а жавот одлучивање ”
Б. Расел
Чланак размат ра тему о парт иципацији као облику индустријске
демократије. Разматрају се неке антиномије својине и власти, те значај људских ресурса за укупан друштвени развој. Партиципација је право на pad а не
право из рада. Расправља се однос запослености и власништва, као економско,
социјално, психолошки основ и правни режим уређивања партиципације.
Кључнеречил pad, fbydcKu ресурси, партиципација, инбустријска бемократшја,
социјална интеГрација pada.
Основни закон на којем почивају односи природне и друпггвене хармоннје је
закон равнотеже. Сва природна и друштвена егзисгенција почива на овом постулату. Наћи оптималну равнотежу као могући хармонични израз између могућих
антиномија (супротности), циљ је сваког облика односа у оквирима друиггвене
структуре. Сваки поремећај доводи до природних екцеса односно до социјалних
конфликата.
Свијет, као ентитет цивилизације „ослања се” на четири основна стуба на
којима почива природна и друштвена егзистенција: природа, рад, људи и
међуљудски односи.

У раду су најдубљи коријени људске природе. Рад је снага која човјеку даје
људски смисао и вриједност. Он је „отац” сваке својине. Својина није право него
социјална функција. Власт није субјективно право него дужност да се предузму
акције за функционнсање јавних служби радн остварења људских потреба.
Право на рад је основно људско, економско и социјално право. Он је услов за
остварење свих економских и социјалних права па и неких природних права. „Дајте ми право на рад?поклањам вам власнипггво” - казивао је Прудон.
На релацнји својина - рад, испречавају се многе антиномије. Ствари су објект,
а људи субјект права. У правној егзистенцији човјек је слободан, али у стварној,
емпиријској егзнстенцији човјек је ограничен детерминантама које сужавају његову слободу. Човјек - правно, влада стварима, али, економски, ствари владају
људима.
Једна од антиномија јавља се и на релацији својина - власт. По једној концешџгји, доминантно право је власт (сувереност) док је, по другој концепцнји, суверено право својине. У међусобној корелацији, запажена је појава да се често
власт зна трансформисати у својину а да се својина манифестује у власт. У сфери
својинскнх и јавних односа, посматрано са становишта државе као носиоца јавно
правних овлашћења и својинског титулара, нијесу јасно раздвојене границе
између ius imperiuma iius dominiuma. Да ли је основ интервенције државе у слободне односе рада, јавно правног или својинског карактера, питање је које занима правну теорију, којим се овдје нећемо бавити. Али, уколико је својина основ те
интервенције онда предузеће нема аутономије.
Сви наведени облиди антиномија, могу се изразити познатим Русоовим погледом: „Човјек се рађа слободан, алн је свуда у оковима”.
Док на плану друштвене организације живота влада принцип демократије
заснован на постулатима републнке, дотле у предузећима влада приндип индустријског деспотизма (власт послодаваца и менаџера) заснован на монархистичком начелу. Неопходно је изједначити облике демократије у сфери структуре
друштвене организације као и на плану живота микроорганизама привредне
структуре. Уколико је демократија оправдана у друштвеном животу, она је
оправдана и у предузећу. Она води преко економске, односно индустријске
демократије.
Највећи капитал су људски ресурси. Својина и капитал, сами по себи, нијесу
моћни да продукују било какве плодове. Плодове доноси људско знање и рад.
При овоме треба истаћи да циљ сваког друштвеног система не смије бити
стварање максимума богатства. Циљу друиггва треба да буде стварање оптимума
богатства, јер како истиче Е. Фром „производња много корисних сгвари доводи
до стварања много бескорисних људи”.
Профит и својина који занемарују човјека и друштвене односе поводом рада
води ка алијенацији човјека и алиЈенацији рада што у многоме дехуманизује сваки
људски рад. Држава, рат и својина су феномени који, по Раселу, отеловљавају
посесивне импулсе.

Заједница рада, постиже своју равнотежу на заједници интереса коју остваруј у с в и ј е т р а д а - радници, на темељу рада, знања и способности и, на другој
страни, с в и ј е т к а п и т а л а - послодавци. Нова схватања, предузеће све више
посматрају као хармоничну заједницу интереса послодаваца, радника и повјерилаца предузећа. Свијет рада и свијет капитала морају уживати највећи могући
степен аутономије, ослобођен сваког излишног интервенционизма државе, по
конвенцији коју они утврђују колективним уговором о раду. Држава интервенише само у оној мјери у којој треба да пропише правила утакмице на тржипггу и
обезбиједи правну сигурност субјеката - игго су њене функције са аспекта правне
државе, те да ограничи јаке и помогне слабе - што су њене функције са
становиигга социјалне државе. „Ако држави дамо сувише моћи, онда је слобода
изгубл>ена” (К. Попер).
II. Партиципација радника
Партиципација је појам који има своја филозофска, социолошка и политичко правна обиљежја. У оквиру овог трећег она се јавља као облик учешћа
радннка у одлучивању и управљању.
Етимолошки, партнципација водн поријекло од латинске ријечи „партиципаре” - учествовати, судјеловати.
Најадекватнији израз који у најсвеобухватнијем смислу одржава суштину облика учествовања радника у процесима рада јесте нзраз „учешће радника у одлучивању”. Он је шири појам од „учешћа у управљању”, јер радничко учешће
није ограничено на судјеловање у вршењу функција управе (руководства, пословодства), већ се оно прошнрује на процес одлучивања у предузећу гдје субјект
није само управа, руководство или пословодство предузећа.
П артиципација је облик економске дем ократије. Под економском
дем ократијом подразумијевамо процесе усмјерене на демократизацији
друштвено-економских односа. To је демократпја на макро-економском плану.
Индустријска демократија је процес усмјерен на демократизацији односа у процесу управљања у привредним микро-организмима.
Поред партиципације радника у управљању - одлучивању (decision making),
партиципација се јавља као партиципација радника у расподјели добити (профит
sharing), и партиципација радника у својини (stock ownership).
У оквиру појма партиципације разликујемо тзв. п с е у д о п а р т и ц и п а ц н
ј у, која се јавл>а као облик убјеђивања радника да прихвате већ донијете одлуке
менаџмента, д ј е л и м и ч н у партиципацију. која се јавља у облику могућности
утицаја на доношење облука од стране менаџмента према радницима, прн чему
коначну одлуку доносе представници менаџмента, и п у н а партиципацнја која
означава равноправно и једнокоправно својство сваког члана органа управљања
у процесу доношења одлука.

Тзв. у ж а партиципација постоји када су испуњени правни и фактички предуслови за учешће радника у представничким органима управљања, док тзв. ш и
р а партиципација постоји када се облици учешћа у радничком одлучивању
јављају у тзв. ванинституционалним облицима одлучивања (кружооци квалитета, састанци тимова, заједничко консултовање. директор рада).
1. Легитимност партиципације
Постоје три облика легитимности партиципације.
Е к о н о м с к и легитимитет,означавадапартиципацијаводипродуктивности рада. Свака заједница интереса. па међу њима и заједница рада, води развоју.
С о ц и ј а л н о - р а д н и легитимитет, означава да свака социјална интеграција рада смањује могућности ч интензитет потенцијалних социјалних конфликата у предузећу и друштву и да обезбјеђује социјални мир. Партиципација као
облик социјалне интеграције рада доприноси развоју индустријске демократије.
Економски и социјални развој се морају посматрати интегрално. У оквиру
економских могућности морају се стварати предуслови за повољнију климу у
предузећу. Треба избјегавати став да предузеће треба да ствара профит а остало
је ствар социјалних функција државе. У Јапану, радник доживљава предузеће као
своју породицу. Тамо је утврђен принцип доживотног запослења.
Предузеће није само економска него и социјална инсгитуција.
Схватање да је радник машина за производњу профитаЈе антихумано и антисоцијално гледиште које од радника прави „модерног роба”. Радник мора
постати грађанин предузећа а не индустријски поданик.
П с х и х о л о ш к и легитимитет партиципације, огледа се у елиминисању осјећању отуђености радника од радног окружења и шире друштвене заједнице a
повољно се одражава на мотнвацију радника и радни морал. Ствара се „заједница
вјерности” између двије стране у процесу радника - радника и послодаваца. игго
води међусобној лојалносги и већем квалитету радног живота. Партиципација је
облик самопотврђивања човјека. Модерна демократска мисао истиче да човјек
може да буде похпунија личност уколико трага за одговоре на питања која произилазе његове личне интересе. Људска природа се одређује не према ономе што
јесте него и према ономе што може бити. Развитак слободног појединца у слободном друштву зависи од могућности да активно учествује у доношењу одлука
које се њега тичу.
Наравно, познати су и отпори партиципацији, и оспоравања партиципације
као облика индустријске демократије. Она се огледају у ставу да је тзв. ауторитерни менаџмент бољи од демократске партиципације. Таксфе, ова оспоравања воде ка посматрању партиципације као средства контроле радника што је
антисиндикална стратегаја. Ствара се илузија о партиципацији а у стварности се
ради о конзроли и манипулисању радницима. Амерички синдикати сматрају да
партиципација води губљењу аутономије синдиката и да треба раздвојити процесе у демократској структури између радничке и синдикалне организације.

Синдикат треба да заузме критичку дистанцу према послодавцима. Они истичу
да радници уласком у органе управљања ће више изгубити него добити јер се
губи слобода синдикалног покрета а гаранција индустријских односа је независни
синдикат. Ипак, оваква гледишта, без обзира на аргументацију која је истакнута,
у крајњем воде маргинализацији позиције свијета рада, нијесу демократска и воде
отуђењу рада.
Партиципација је цивилизацијска тековина. Повреда права на партиципацију
сматра се једном врстом повреде људских права.
2. Правно уређеше партиципације
Партиципација се може уређивати било актима хетерономног права (закон),
било актима аутономног права (колективни уговор, статут).
З а к о н с к о уређивање партиципације је сегмент система индустријских
односа гцје остварење права на партиципацију не зависи од позиције синдиката и
тржишне околности. Овај концепт свједочи о стабилности индустријских односа
и сигурности запослених у остварењу права на партиципадију гдје постоје мањи
маневарски просгори послодаваца да маргинализују синдикалну стратегију.
Но, сам по себи, законски модел уређивања партиципације не значи већи
суштаствени квалитет у односу на модел њеног аутономног уређивања. Док први
обезбеђује а приори утидај и позицију синдикалне стратегије, други модел претпоставља активне и освојене позиције синдиката у оквирима трипартитних
односа - радник, послодавци, држава.
У Енглеској - партиципација је уређена Законом о раду (Employ ement Act) из
1982. и Законом о предузећима (Companies Act) из 1985. годнне. Нема законске
обавезе о праву да радници буду представљени у предузећу.
Данска - у предузећима одређене величине, представници запослених морају
бити представљени у управном одбору.
У Немачкој - Законом о саодлучивању из 1951. и 1976. и Законом о констшуисању рада из 1972.
Ирска - Закон о радничкој партиципацији у државним предузећима из 1977.
године.
Шведска - Закон о представљању запослених у управном одбору акционарских компанија и кооперативних друштава из 1976. и Закон о заједннчком регулисању радног живота из 1972. године.
Уређење партиципације путем к о л е к т и в н и х уговора о раду јавља се
тамо гдје су јаки и организовани синдикати приморали послодавце на одређене
преговарачке уступке.
Шведска - Колективни уговор о савјетима запослених (закључен између
Шведске конфедерације синдиката ЛО и конфедерације послодавачких удружења САФ).
Најоптималнији модел правног уређивања партиципације јесте истовремено.
паралелно и кумулативно уређивање партиципације путем закона и колективних

уговора. Законом се овај облик индустријске децентрализације стабилизује,
учвршћава и инструментализује. Одредбе закона представљају минимум права
која се могу проширивати колективним уговором по начелу in favor loboraem.
У савременим односима поводом рада партиципација се проширује како
садржпнски. тако и просторно. У Швајцарској, она се третира као дио права на
рад а не права из рада.
У нашем праву партиципација се мора уредити како законом тако и колективним уговором о раду. Предлог Закона о предузећима (1994.) предвиђа институционалне облике радничког представништва - управни одбор и савјет
запослених. те надзорни одбор као факултативни облик. Радници у управном
одбору партиципирају до 1/3 укупног броја чланова.
К ада је ријеч о надзорном одбору, напомињ емо да у Њ ем ач ко ј, у
предузећима у области рударства и челичне индустрије. посгоји паритетна заступљеност капитала и рада (једнак број -1/2 чланова са неутралним предсједавајућим). Надзорни одбор бира чланове управног одбора двотрећинском већином.
Неопходно је утврдити демократска правила о предлагању и избору чланова
управног и надзорног одбора и других облика партиципације. Без тога имаћемо
умјесто демократије у предузећу индустријски деспотизам.
У окриљу идеја из области социјалне филозофије рада јавља се идеја о преображају права на запослење у право на власништво запослених, што ће довести
до стварања услова да радни однос између радника и послодавца као субординирани однос, функционише као однос између два искрена сарадника.
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Participation of workers in decision-making as a form of social
integration of labour and industrial democracy
Summary
This article analyses problems concerning participation as a form of industrial
democracy. The author analyses some of the antinomies of property and power, and the
significance of human resources for the entire social development. Participation is a
right to work and not a right from work. The author further discusses the relation
between employment and ownership, as the economic, and psychological basis, and the
legal regime of regulation of participation.
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Стицаље права својине у француском праву на покретним
стварима на основу уговора са претходним власником
Р езим е
Право својине у француском праву предсШавља апстрактан, интелектуални однос или духовну сувереност на ствари. Taj духовни однос има своју
основу, материјални субстрат, државину ствари. Међутим, те две творевине,
својина и државина могу се везати за различите субјекте. На тој претпоставци, израсла је идеја да се стицање права својине може одвојити од
физичке предаје и фактичне власти на ствари. Изјава воље у одређеном
облику, довољна је да се промени сопственик ствари. Али пренос права својине
без материјалног чина, предаје ствари може да створи и одређене тешкоће у
пракси. Трећа савесна лица могу да претрпе штету, јер „духовни “ пренос права
својине није праћен материјалном манифестацијом, спољним актом предаје. Да
би се избегли неспоразуми и спорови, уговорни прнцип трпи ограничење јер у
случају сукцесивне продаје ствари предност се даје фактичкој власти и предаји
као основу за стицање права својине у корист савесноГ прибавиоца.
Кључне речи:уговор, својина, савесност, предаја.

а) Појам и генеза
Стицање својине по француском праву одступа од класичне римске концепције, јер да би својина прешла са траденса на акципијенса довољно је по
правилу постојање једне чињенице, a то је правни основ. уговор (Justus titulus),
док no римском праву тражи се присуство још једног услова, a то је предаја
односно испорука ствари (modus aguirendi) да би прибавилац стекао право
својине или друго преносиво стварно право. Овај волунтаристички (solo consen
sus) принцип добија своју афирмацију најпре као опште правило у чл. 711. Code
Civile-a где се наглашава да се пренос и стицање својине на раним добрима остварује дејством облигација. Затим, поменути принцип потврђен је и у чл. 1138. јер
споразум уговорних страна рађа обавезу предаје ствари а поверилац постаје сопствеником ствари од тренутка када је ствар требала да се преда па чак да предаја
није још извршена.
У савременој франдуској доктрини и пракси израз „тренутак када је ствар
требала битн предата" готово у потпуности добија значење „тренутка када је
обавеза да се ствар преда настала1' Међутим, у ретким изузецима ова одредба
добија и друкчије значење. Тако no Ricardu израз „тренутак када је ствар требала
бити предата“ тумачи се као да је предаја извршена у оном моменту у којем су је
уговорне стране хтеле ставити. те, ако рока за предају нема, пренос је непосредан, а ако је рок фиксиран тек по истеку тог рока пренос ће бити извршен123’.
Да се својина преноси уговором. као и даља елаборација тог принципа
потврђује се у одредби 1583. која говори о уговору о купопродаји и по којој. овај
уговор је перфектан између уговорних страна и купац је у односу на продавца
стекао по самом закону својину, чим је постигнут споразум о ствари и цени, чак и
онда ако ствар још није предата ни цена плаћена.
У старом Француском праву уговор је имао искључиво облигационо дејсгво.
To значи, да је рађао обавезе имеђу уговорних страна и није аутоматски преносио својинуЈ). Сходно римској концепцији која је важила у то доба бнла је
потребна и предаја ствари за стицање стварних права. Изузеци су постојали код
фиктивних предаја када је био могућ пренос својине и без фактичке предаје
ствари. Такође, дуги перпод пре револуције постојала је пракса код јавних
бележника да се уносе у уговоре који преносе својину као продаја. поклон,
брачни уговор. клаузуле constitut possessoire на основу којпх је преносилац
пристајао да држи ствар у интересу прибавица, изум који је имао ефекат да се од
1.
2.
3.

Gord Е, Le transferet de la propriety dans les ventes de choses de genre, Rec. Dalloz, 1954., crp.
175.
Planiol-Ripert-Rikard, Traite eldmentaire de droit civil, T. Ill rf. 2, Paris, 1952.. str. 628.
Ж. Перић, O правном карактеру удовичког ужитка и о његово.ч упису, Расправа из
грађанског права, 1912., стр. 136.

момента потписа прибавилац сматра као држалац при чему даљи акт предаје или
испоруке није био потребан да употпуни пренос45*.
Иако су ови изузеци и одступања били све чешћи у пракси. завршни чин у
напуштању римског принципа традиције омогућило је учење школе природног
права која раздваја својину као морални квалитет, духовну сувереност над стварима од државине као фактичке власти на сгварима. Отуда no Grotiusu, ако је
предаја која је један материјални акт неопходна да пренесе државину као
фактичку власт. својина као један морални квалитет могла је прећи са једног
лица на друго обичннм уговором?). Творци Француског грађанског законика су
само ове идеје мислилаца школе природног права преточили у конкретна правна
правила, тако да овај систем и није нов као игго неки аутори сматрају67\
б) Карактернстнке
Француски систем полази од индивидуалистичке теорије у економији и принципа аутономије всхље појединца тако да је за пренос својине довољна правно
релевантна воља која чини правни основ било у облику уговора, тестамента,
одлуке државног органа и слично. Физичка предаја ствари и овде је потребна,
али је њена улога да прибавиоцу који је већ стекао својину, омогући да стечено
право врши. Уговор или други правни основ сам за себе има снагу да пренесе
својину са траденса на акципијенса. Ако постоји пуноважан уговор преносилац је
престао да буде сопственик и држалац ствари, он је обичан детентор у корист
прибавиоца сгвари. „Традиција даје акципијенсу материјално држање на
устушвеној ствари, док му државина на њој припада од тренутка закључена уговора, попгго треденс, који је од предаје само прост детентор није могао овим на
њега пренети својину. задржавајући за себе државину"^.“
Моменат правне чињенице која треба да изврши пренос власништва јесте у
исти мах и моменат тог преноса. Ако правна чињеница постоји, промене у
власништву he бити. А та правна чињеница која у француском законодавсгву
врши промену у власништву, то је титулус аустријског права. У том погледу
француско и аустријско право су једнаки, и само се разликују у томе што, по
француском грађанском законику, титулус је у исти мах и modus acguirendi, док у
аустријском законодавству, modus acguirendi, је оделити чин који долази после
титулус-а8*.
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Детаљнија анализа може показати да француски систем стицања својине и
није толико различит од римског. Проблем је у томе, како се схвата појам
државине и предаје. Ако се државина схвати као физичка власт на ствари која се
састоји из апрехензионих радњи. а предаја значи физички нренос ствари односно
стављање у позицнју да друго лице вршп апрехензионе радње онда је разлика
очигледна. јер у француском праву могуће је стицање својине и својинске
државине без таквог начина предаје. Међутим. могуће је да се појам државине
схвати и као изражена воља да се одређена ствар има у фактичкој власти што
остали субјекти признају, па као резултат имамо сагласност воља да се одређена
ствар има у фактичкој власти и без материјалне апрехензије ствари. Тако је
могућа и традиција без физичког преноса ствари и без материјалног заузећа.
Државина ће постојати од оног тренутка када је изражена воља да се извесна
ствар држи у фактичкој власти. при чему таква воља није оспорена вољом
других лнца.
Склапањем уговора о преносу својине тешко је замислити да неко хоће да
пренесе својину, а да при томе задржи својинску државину. да пренесе право a
његово вршење да задржи. У таквим условима сасвим је логачно да се једним
уговором истовремено преноси и својина и државина. У једном акту обједињени
су правни основ и предаја ствари, мада је ствар у физичком смислу остала код
траденса. „Традиције дакле има и у француском праву само што она није некн
нарочити правни чин који би се вршио после уговора. Традиција се у француском
систему сматра за свршену онога тренутка када је уговор закључен. на исти
начин на који је уговор свршен, тј. сагласношћу странака. Узајамшш споразумом
ових сматра се ствар за предату онога момента када је уговор закључен. Од тог
тренутка акципијенс је држалац и само му остаје. ако му је и кад му је то
потребно, да ствар и материјално апрехендира9). Ако то не би било тако настала
би чудна ситуацнја да је једно лице постало сопственик ствари. али не и њен
држалац што би даљ>е значило да може подизати својннске тужбе. али је лишено
државинске заштате.
Колики је значај уговора или другог правног основа види се и по томе, што
од његовог постојања зависи и стицање својине. Ако се деси да уговор престане
да постоји сматраће се да пренос својине нпје извршен и то како између уговорних странака. тако и у односу на трећа лица иако је извршена предаја стварп.
Право прибавиоца престаје ретроактивно, а понииггиће се и новонастала права
која су констиуисана у корист трећих лнца. Од тог момента стндалац држп ствар
9.
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без правног основа и претходник може употребити својинске тужбе за повраћај
ствари. Уколико уговор постоји, али је релативно ништав због мањкавости онда
и судбина преноса својине зависи од судбине таквог уговора.
в) Дејство преноса
Последице оваквог преноса својине су вишесгруке:
1. Пошто је на основу самог уговора својина прешла са траденса на акципијенса прешао је и ризик за случајну пропуст или оштећење ствари сходно
правилу res perit domino. Траденс је и даље фактички држалац до физичке предаје
ствари. Он има обавезу да се уздржава од радњи којима се утиче на ствар или
којем могу покварити или умањити вредност ствари. Ако је до пропасти или
оштећења ствари дошло кривицом траденса онда ће на њему бити одговорност
за накнаду пггете.
2. Све користи припадају сопственику ствари. Сви плодови цивилни и натуршши припадају прибавиоцу од тренутка када је својина на ствари прешла на
њега.
3. Акципијенс је стекао actiones in rem, тужбе за заштату права својине. Од
момента када је уговор закључен прибавилац може тражити ствар својинском
тужбом од граденса или трећег лица. Он је истовремено и правни држалац
ствари па има право и на државинску заштиту.
4. Код уговора који су усмерени на пренос својине (купопораја, поклон,
размена) не постоји обавеза претходника да пренесе својину пошто је та трансакција обављена самом сагласношћу странака.
5. Продаја туђе ствари не представља повреду обавезе продавца, већ повлачи
ништавост уговора по чл. 1599. Code Civil-a. „Пошто уговор има дејство да пренесе својину сам по себи и попгго је овакав резулат немогућ ако ствар која се
продаје није продавчева, то такав уговор не важи,0С‘
6. Последица транслативног дејства уговора би била да се за тренутак
преноса својине везује примена управних мера: забрана продаје, максимизирање
цена, девалвација и сл.
7. Такав пренос својине има дејства према трећим лицима. Повериоци акципијенса могу се наплатити из ствари која је продата, а још увек се налази код
траденса.
в1) Дејства према трећим лицима
Може се створити утисак да правило о преносу својине на основу самог уговора или другог правног основа има дејства само између уговорних страна. На то
упућује чл. 1141. француског грађанског законика по коме ако је покретна ствар
продата сукцесивно више пута онда првенство има оно лице које је стекло10
10.
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фактичку државину, па макар и основ био каснијег датума под условом да је
савесно. „Право својине првог купца. коме ствар није бнла предата, под овим
условом пада у корист другог купца коме је ствар предата11*.
Изгледа да се француски систем стицања својине у односу према трећим
лицима потпуно приближио римској концепцији, јер физичка предаја и
фактичка државина ствари су услов за дефинитивно стицање својине. Док није
извршена физичка предаја ствари пренос својине би важио само у интерним
односима између траденса и акципијенса. Поједини аутори су извели закључак.
да у француском. као и у аустријском законодавству, својпну не преноси уговор
него предаја која се код непокретних ствари врши помоћу убаштињења, транскрипције. Отуда све до предаје траденс остаје васник у погледу трећих лица.
тако да у интервалу од уговора до предаје. својину на ствари, предмету уговора,
имају и траденс и акципијенс. према томе да ли су у питању односи између
траденса и трећих лица, или односи између самога траденса и аципијенса. На једној истој ствари, два лида имају право власништва, не као смесничари, већ као
потпуни и независни сопсгвеници, што је једна правна аномалија111213\“
Овакав начин размишљања имао би смисла ако би се право својине и друга
стварна права стидали искључиво деривативним путем. To би значило да претходник мора да буде ималац права и да апсолутно важи принцип да нико не
може пренети више права него што и сам има. Међутим, својина се може стицати
и на основу других чињеница које признаје закон. Тако. француски законодавац
познаје правило en fait de meuble possession vaut titre no којем савесни прибавилац
ствари може стећи својину од држаоца ствари13). Услови за овај облнк ориганарног стицања су: да је претходник фактички држалац ствари, постојање
пуноважног уговора усмереног на пренос својине и савесност прибавиоца тј. да
није знао нити је према прилпкама могао да зна да претходник није власник. Ово
правило се не примењује ако је ствар изгубљена или украдена н тада власник
може повратити ствар од сваког лица у одређеном року141
Анализа чл. 1141. Code civile-a показује да је у питању један вид конкретизације правила en fait de meuble possession vaut titre. Продавац на основу уговора са
првим купцем преноси својину деривативним путем. Међутим, траденс као
фактички држалац склапа нови уговор и другом купцу физички предаје ствар,
при чему овај ако је савестан стиче својину оришнарним путем на основу наведеног правила. Према томе, тешко се може прихватити тврдња. да се овде ради о
одсупању од правила да се самим уговором преноси својина на покретним стварима са продавца на купца и да сагласност воља није довољна за извршење тог
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преноса15*. Заправо се ради о два различита начина стицања својине који сукцесивно следе161
He би било логично, да један облик стицања даје својину слабијег квалитета
која делује само између странака. Својина и даље има апсолутно дејство без
обзира како се стиче. Она делује erga oranes и када се стиче уговОром, јер се може
истицати према трећим лицима укључујући и повериоце траденса. С друге
стране. повериоци акципијенса могу се намирити из вредности тако стечене
ствари. Отуда нам се чине претерантш тврдње, по којима је право својине као
апсолутно право изгубило како у своме обиму тако и у свом интензитету и тиме
се у својим практичним апликацијама претворило у једно релативно право17^.
Својина није изгубила у свом дејству. али се због потреба промета лакше
стиче и губи, при чему се некад жртвују интереси сопственика у корист савесног
прибавица. Доследно спроведен принцип уговорног преноса својине могао је да
отежа промет и циркулацију добара па је зкаонодавац увео посебан начин оригинарног стицања. Савесни прибавилац ствари јачи је у праву од лица које је претходно стекло својину уговорним путем. Поље примене уговорног принципа
стицања права сужено је у корист једног поједностављеног облика стицања који
је присутан не само у француском праву већ и другим земљама континенталне
традиције. Међутим. пошто преносилац може остати држалац и после преноса
својине на ствари у француском праву, могућност за сукцесивне продаје је већа, a
тиме је и шира примена правила за стицање од невласника.
д) Одступања од уговорног принципа
Принцип аутоматског преношења својине на основу уговора трпи извесна
ограничења у француском праву:
1. Аутоматски пренос својине на основу уговора некада није могућ због
природе предмета уговора. Правило је да сгварно право може постојати на тачно
одређеној ствари (res certa). „Идеја транслације не може постојати, ако се не зна
15. Тако и В. Круљ, Дејства уговора о купопродаји. Београд 1972., стр. 23.
16. Л. Марковић је мишљења да француски правници чине разлику између дејства уговора у
односу странака и према трећим лицима. Сам уговор преноси својину једино између
странака уговорница. У односима странака и трећих лица својина се прибавља традицијом
или предајом ствари. Али ово разликовање није ни мало логично ни оправдано. Ово
доводи дотле да је први уговарач на основу уговора постао или неки непотпуни сопственик или да уопште није постао сопствеником. A то се противи праву својине и његовој
природи, јер се својина не може тако делити. Ако је прибавилац постао власником, самим
уговором, онда је он потпуни власник према свим лицима, Грађанско право, стр. 360. Тако
и М. Planiol сматра да први уговарач постаје потпуни власник ствари на основу уговора,
док други уговарач постаје васник на основу правила из чл. 2279, op. cit.., т. И, стр. 809.
17. В. Круљ, op. cit., стр. 24. исто и М. Planiol истиче да готово ништа не остаје од принципа
који је постављен у чл. 1138. Прибавилац може своје лраво истаћи само према стицаоцу
што његово право приближава једном тражбеном праву, op. cit., стр. 195.

тачно која је ствар пренета18) Уговором се може пренетн својина само ако је
предмет одређен19’ . Уколико предмет уговора није одређен нема преноса
својине, јер нема објекта права па се и не може конституисати у корист
одређеног лица. Аутоматски пренос својине на основу уговора могућ је када је
предмет уговора индивидуално одређена ствар20) или се преноси скупнна ствари
en bloc181920212*.
Пренос својине solo consensu неће наступити ако су предмет уговора ствари
одређене по роду. У овом случају акципијенс стиче својину у неком каснијем тренутку када је извршена индивидуалнзација ствари. Облици индивидуализације
могу бити различити. Тако се предвиђа, да продавац сноси ризик за продате
ствари док не буду извагане, избројане нлн измерене221. Међутим. немогуће је
одредити једно опште правило када ће бити извршена конкретизација ствари, јер
у пракси странке могу предвидети различите радње за означавање предмета уговора или могу упутити на трговачки обичај. Ипак, индивидуализација се
најчешће врши путем предаје (испоруке) ствари купцу, али може бити извршена
и обележавањем, издвајањем, итд.23*.
Аутоматског преноса својине неће бити ни у случају када је предмет уговора
будућа ствар. Овде предмет не само игго није одређен већ и не постоји у тренутку
склапања уговора. Таква ствар he постати својина купца у тренутку када буде
подобна да буде објект својине. А тај тренутак је различит у зависности од врсте
ствари. Индивидуално одређене сгвари постају својина прибавиоца у моменту
када настану (природни плод) или буду израђене (вештачка ствар). Својнна
будућих ствари одређених по роду, стиче се индивидуализацпјом тј. када се
изброје, измере или извагају или на други начин означе као испоруком или предајом превозиоцу24*.
Поједини случајеви одступања од правила уговорног преноса својине могу да
доведу у питање овај принцип код грговачких послова. Пошто је у трговачким
купопродајама предмет често неодређена или непостојећа ствар те се моменат
преноса својине помера за неки каснији тренутак. појавило се схватање у Француској теорији да постоје различита правила о преносу својине у грађанском и
трговачком праву. По овом схватању правилоје, да се својина преноси у моменту
18. Baudry-Lacantinerie G., et Leo Saignat, Traitt6 61thdorique et pratque de droit civil. De la vente et
de L'dchange, Paris, Sirey 1908., str. 1.
19. Купопродају je тако могуће замислити и без преношења својине, пренос својине је у
природи купопродаје, али то није њена суштмна, Aubry et Rau, Cours de droit civil 5 ed.. par
Bartin, стр. 1, исто и B. Круљ, op. cit., стр. 16.
20. Чл. 1583. Code Civil.
21. Чл. 1586. Code Civile.
22. Чл. 1585. Code Civile.
23. Hamel, Planioll, Ripert, op. cit., t. X, crp. 11,12 и 74.
24. B. Круљ, op. cit., стр. 20.

испоруке код купопродаје са неодређеним или непостојећим предметом или са
одложеном испоруком. „Пренос својине се не врши у моменту закључења уговора већ је то моменат који произилази из претпостављене воље странака, a то је
најчешће испорука, мада може бити и неки други моменат2526^ . Ипак, анализа
поменутих одредаба Code Civile-a не намеће закључак да постоје посебна
правила која се примењују на грађанску купопродају. На то нас не могу навести
ни поједини случајеви немогућности уговорног преноса својине због природе
предмета. Коначно такав став преовлађује у правној теорији261.
2. Одредбе о уговорном преносу својине су диспозитивног карактера. Ако
постоји воља странака јасно изражена или трговачки обичај на који странке
упућују може се померити пренос својине за неки ранији или каснији тренутак у
односу на онај који би важио применом правила Code Civile-a2728l Вољом странака
пренос својине може се везати за тренутак предаје на превоз или испоруку купцу
или плаћање цене, али то може бити и тренутак пре него што се ствари изброје,
извагају или измере или код уговора о грађењу бродова могу се предвидети клаузуле којима својина прелази на купца након сваког завршетка дела и пре
коначног завршетка целе ствари28). Врло често уговорно померање тренутка
преноса својине врши се код купо-продаја са оброчним плаћањем цене где се
ствар предаје купцу, а својину задржава продавац по правилу до исплате последње рате. Ипак, такве одредбе уговора имају ограничен домашај29^.
Закључак
Сам поступак стицања својине у француском праву произилази из схватања
права својине као апстрактног, интелектуалнг односа или духовне суверености
на ствари. Тај духовни однос има своју основу, материјални субстрат, државину
ствари. Отуда се фактичка власт јавља као претпоставка или привид самог
права. Међутим, те две творевине, својина и државина могу се везати за
различите субјекте. На тој претпоставци, израсла је идеја да се стицање својине
може одвојити од физичке предаје и фактичке власти на ствари. Пошто је право
25.
26.
27.
28.
29.

F. Gorre, Le transfert de la proprit£t6 dans les ventes des schoses degen6tre, rec. Dalloz, 1954., стр.
173..
Видети: B. Круља, op. cit., стр. 21, који наводи већи број аутора.
Planiol, Ripert, Hamel, t. X. op. cit., crp. 11.
Planiol, Ripert, Hamel, t. X. o. cit., стр. 12.
Прво, применом правила en fait de meuble possession vaut titre y чл. 2279. Code Civile треће
савесно лице може стећи својину од држаоца ствари. Друго, чл. 550. Code de Commerce
предвиђа да у случају стечаја купца продавац може задржати само ону продату робу која
није испоручена дужнику. Према томе, продавац не може тражити излучење ствари из
стечајне масе дужника позивајући се на одредбу уговора по којој је он задржао право
својине до коначне исплате цене. Споразум странака овде нема дјство према трећима, јер
је поменути пропис императивног карактера.

интелектуални однос сасвим је логично, да воља као манифестација духовног
створи такав однос, из духовног је произашла истоврсна творевина. као што
материја рађа материју.
Наглашен принцип аутономије воље у стицању својине имао је и одређене
практичне импликације. Поједносгављен поступак стидања и преноса својине
омогућио је бржу циркулацију материјалних добара. Изјава воље у одређеном
облику, довољна је да се промени сопственик ствари. Странкама је дата
могућност да слободно у оквиру јавног поретка креирају своје односе. Такав
третман вол>е диктирало је слободно тржиште роба. Али пренос својине без
материјалног чина, предаје ствари може да створи и одређене тешкоће у пракси.
Трећа савесна лица могу да претрпе штету, јер ,духовни“ пренос својине није
праћен материјалном манифестацијом, спољним актом предаје. Могући су
неспоразуми и спорови, јер није увек извесно ко је сопственик ствари. Тако, чист
уговорни принцшт који је настао из потребе да омогући бржи промет добара.
може га с друге стране успоравати.
Да би се уклонила негативна дејства уговорног принципа преноса својине,
француско право уводи посебан вид оригинарног начина стицања својине од
држаоца ствари. Имеђу два сукцесивна стицања предност ће имати онај. коме је
ствар предата. Очигледно да фактичка државина као спољни и најсигурнији знак
својине постаје гаранцнја у промету савесним купцима. Потребе праксе сузиле су
дејсгво уговорног принципа, дајући предност фактичкој власти и предаји као
основу за стидање својине у корист савесних прибавилаца.
(чланак примљен: 25.12.1995)
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Acquisition of the right of ownership on movable property by means of a
contract with the previos owner in french law
Summary
The right of ownership in French law consists in an abstract, intellectual relation, or
a moral sovereignty over a thing. This moral relation has its material basis, i.e., the pos
session of a thing. However, the two entities, ownership and possession may be related to
different subjects. On such a presumption there emerged the ida that acquisition of the
right of ownership might be separatedfrom the physical transfer and factual power over
a thing. The expression of the will in certain form is sufficient to change the owner of a
thing. But, the transfer of the right of ownership without a material act, the delivery a

thing, may cause certain difficulties in practice. The third parties acting in good faith
may suffer damage if the „moral" transfer of the right of ownership is not followed by a
material manifestation, the external act of delivery. In order to avoid confusions and dis
putes, the cotractual principle endures certain limitations since in case of sucessive sale
of a thing priority is given to factual power and delivery as the bases for acquisition of
the right of ownership in favour of the acquirer acting in goodfaith.
Keywords: cotract, ownership, possession, goodfaith, deliveij.
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Организациона структура Европске уније
Резиме
Европска унија остварује циљеве утврђене Уговором о оснивању и новелиране Уговором из Мастрихтш, преко својих органа - како основних - Европске
комисије, Савета министара, Европског пшрламента, Суда правде и Ревизионог
суда, тако и помоћних односно саветодавних - Комитета сталних представника, Суда прве инстанце, Европског савета, Економског и социјалног комитета, Комитета региона, Европске инвестиционе банке.
ОрГанизацнона структура Заједнице је веома огожена, тако да је неопходна правилнарасподела и разграничење надлежности, како би она уопште моГла
функционисати.
У почетку је Заједница имала претежно економску улогу, па су тојулози
бшш прилаГођени и задаци појединих органа. Проширењем „поља деловања" на
нове области (област социјалне политике, економске и социјалне кохезије,
заштиту животне средине, политику веза, научно техничко истраживање и
технолошки развој, итд.), Заједница је проширала и прњгагодњга и улогу својих
појединих органа.
Циљне области деловања Уније - јединствена монетарна политика, заједничка спољна и безбедносна политика (у догледно време и одбрамбена), успостављање права Грађанства Уније, итд., сигурно he довести до неких даљих
корекција, допуна и прерасподела у надлежносиаша њених органа.
Кључне речи: Европска унија, Европска комисија, Савет министара, Европски
парламент, Суд правде, Ревизиони суд, Комитет стсигних представника, Европски савет, Суд прве инстанце, Економеки и социјални комитет, Комитет региона, Европска инвестшциона
банка.

Увод
Потписивање Уговора о Европској унији, 7 фебруара 1992. године представљало је круну у процесу интеграције европских земаља. Уговор је ступио на
снагу 1. новембра 1993. године, након извршених референдума у државама
чланицама Европске заједнице.
И након Уговора из Мастрихта, три Европеске заједнице (Европска економска заједница - ЕЕЗ. Европска заједница за угаљ и челик - ЦЕЦА и Европска
заједница за атомску енергију - ЕВРОАТОМ) задржале су своје засебне међународноправне субјективитете. Самим тим, Европска унија је специфичан међународни ентитет, која нема својство међународног правног илца. Она обухвата
"три стуба" сарадње1^: 1) три Европске заједнице; 2 сарадњу у заједничкој
спољној и безбедносној политици 3)сарадњу у областима правосуђа и унутрашњих послова држава чланица.
У заједничким одредбама Уговора о Европској унији (члан "Б") у пет тачака
се наводе циљеви Уније. To су:
- да се подстиче уравнотежен и трајан привредни и друштвени развој, посебно стварањ ем простора без унутрашњих граница. јачањ ем привредне и
друштвене кохезије и успостаљањем економске и монетарне уније која ће у
догледно време садржати и јединствену монету, у складу са одредбама овог Уговора:
- да потрврђује свој идентитет на међународној сцени, посебно вођењем
заједничке спољне и безбедносне политике, што подразумева и постепено
утврђивање заједничке одбрамбене политике, која би, у догледно време, могла
довести до заједничке одбране;
- да јача заштиту права и интереса држављана својих држава чланица успосгављањем права грађанства Уније;
- да развија блиску сарадњу у областима правосуђа и унутрашњих послова;
- да у целости очува и развија тековине Заједнице.
Уговор из Мастрихта не представља крајњу етапу у развоју европске интеграције, него завршетак једне и почетак друге фазе уједињења Европе.
Већ сам Уговор у свом члану "Н"2) је предвидео могућност ревизије у складу
са циљевима које би једна свеобухватна интеграција требало да има. Ревизија би
се могла очекивати на некој од будућих конференција представника влада
држава чланица (нпр. на следећој конференцији, 1996. године), и она би се
односила превасходно на суштинску реформу органа, методу одлучивања и даље
повећање чланства Уније. Тренутно (децембар 1995.), Европска унија има 15
чланова. Међутим, врло је вероватно да би у следећем веку европска интеграција
бројчано порасла на преко 20 чланица.1
1.
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Експлицитно је чланом "О", Уговора о Европској унији23^ предвиђено да
"свака европска држава може затражитри да постане чланица Уније". Такав
захтев за улазак у чланство поднеле су почетком 1995. године Кипар, Малта,
Мађарска, Пољска и Турска. "Европске споразуме" о придруживању склопиле
су већ Бугарска, Чешка, Румунија, Словачка, те три Балтичке земље (Естонија,
ЈТетонија и Литванија). Ово је већ први корак ка захтеву за примање у чланство,
што се очекује и од неких другх источноевропских земаља.
Функционисање Европске уније у циљу остваривања постављених задатака
није ни мало једноставно, а органи који учествују у томе су се толико разгранали
н испреплели да чине прави лавиринт унутар саме Заједнице.
Предмет овог рада је организациона структура ове међународне интеграције
након Мастрихта и након пријема у своје чланство три нове чланице (Аустрије,
Данске и Финске). Услед ограничености простора, о надлежности појединих органа биће говорено узгред, заправо само онолико, колико је то у функцији
разраде саме структуре.
Органи у све три Европске заједнице су заједнички. За формирање организационе структуре и значај појединих органа уопште, од важности су четири
догаћаја у исгоријату настанка Европске уније:
1) само рсфење Европске економске заједнице, потписивањем Римског уговора, 25. марта 1957. године;
2) Бриселски акт од 20. септембра 1976. године, којим је избор Европског
парламента почео да се обавља непосредним правом гласа;
3) ступање на снагу Јединственог европског акта, 1. јула 1987. године. којим
се повећавају надлежности и овлашћења европских институција;
4) ступање на снагу Уговора о Европској унији, у Матрихту. 1. новембра
1993., који представља до сада најрадикалнију ревизију Уговора о оснивању ЕЕЗа и укључује нове елементе у сарадњи држава чланица.
2.

3.

1. Влада сваке државе чланице, или Комисија, могу да поднесу Савету предлоге о изменама Уговора на којима је заснована Унија. Ако се Савет после консултовања Европског
парламента и, када је предвиђено, Комисије, сагласи да се сазове конференција представника влада држава чланица, њу сазива председавајући Савета, ради заједничког
утврђивања измена које треба да се унесу у наведене Уговоре. У случају институционалних измена у монетарној области консултује се и Европска централна банка. Амандман
ће ступити на снагу после њихове ратификације у свим државама чланицама у складу са
њиховим уставним правилима. 2. Конференција представнка влада држава чланица
састаће се 1996. године ради разматрања оних одредби из овог Уговора које су предвиђене
за измену у складу са циљевима наведеним у члановима "А" и "Б “ заједничких одредби.
Свака европска држава може да затражи да постане чланица Уније. Она упућује захтев
Савету, који, после консултовања Комисије и након добијања сагласности Европског парламента једногласно доноси одлуку. Европски парламент усваја своју одлуку апсолутном
већином чланова који га чине. Услови пријема и измене које овај пријем проузрокује у
Уговорима на којима се заснива Унија, предмет су епоразума између држава чланица и
државе подносиоца захтева. Тај споразум се подноси на ратифиацију свих Држава Уговорница, у складу са њиховим уставннм правилима

Органи Европске уиије
1. Комисија Европских заједница
(Commission of the European Communities)
Без намере апострофирања било којег органа Европске уније, комисија би се
ипак могла сматрати новим стубом Заједнице. Њен задатак је да предлаже, да извршава и да управља - дакле, да врши најважније функције у Заједници.
Као посебни органи, Комисије су постојале у свим трима Заједницама до 8.
априла 1965. године. када је образована јединствена Комисија за све њих.
Учињено је то "Конвенцијом о одређеним институцијама које су заједничке
Европским заједницама (Convention on Certain Institutens common to the European
Communities).
Да би ce спознало место и значај Комисије у институционалном функционисању Европске уније. потребно би било сагледати њену структуру и њена овлашћења.
Комисија се састоји од 20 комесара, 23 генералне дирекције и административних служби. Задатак генералних дирекција и административних служби је
припремање и спровођење одлука.
Када се говори о структури Комисије, мисли се заправо на Колегијум комесара, који унутар Комисије представља одлучујућу инстанцу и чији представник
представља оличење Европе. Унутар Колегијума по функцији делују један председник, 6 потпредседника и 13 чланова. По два комесара бирају Француска, Италија, ЕГемачка. Шпанија и Велика Британија. док остали имају право на по једног
комесара. Комесаре именују, заједничим договором, владе земаља чланица, на
период од четири године, који се може обновити. Председништво Колегијума,
које сачињава председник и потпредседници такође именују владе земаља чланица заједничким договором, али само на период од две године.
У обављању својих послова, Колегијум комесара је апсолутно независан,
тако да инструкције ни једне владе нити националне администрације нису дозвољене. У време обављања својих функција, комесари не смеју да обављају никакве приватне послове, односно ни једну професионалну активност, без обзира
да ли је иста плаћена или није.
Код доношења одлука сваки члан сноси заједничку одговорност, с обзиром
да се одлуке доносе колегијално. При доношењу истих, комесари су специјаизовани (правни послови, кредити и инвестиције, економски послови, занатство, трговина, туризам, сеоска привреда, животна средина, нуклеарна безбедност, итд.),
јер је број питања са којима Комисија треба да се упозна веома велики.
У погледу одговорности, Комисија је одговорна пред Европским парламентом, који чак има могућности и да примора комесаре на колективно напуштање
својих функција. На овај начин надзирана, Комисија ипак чува интеграланост
својих овлашћења до именовања новог Колегијума комесара.
Што се тиче опозива, комесаре може да опозове једино Суд правде.

Радове за Колегијум припремају шефови кабинета комесара. који одржавају
недељне састанкеГу принципу понедељком послеподне.
Колегијум комесара се састаје једанпут недељно, средом у Бриселу. Уколико
у то доба пленарно заседа Европски парламент, недељна седница Комисије се
пресељава у Стразбур. Седнидама обавезно присуствују генерални секретар Комисије, генерални директор правне службе, помоћник секретара и шеф кабинета
председника. Одлуке на седницама усваја већина чланова Комисије, односно најмање 11 чланова.
Кабинети комесара су састављени од шефа кабинета и пет чланова. Чланови
су специјализовани и они покривају сва питања која се подносе на разматрање
Комисији. Постоји неписано правило да су кабинети састављени од држављана
оне земље из које долази комесар, с тим да је, по традицији, један члан пореклом
из неке друге државе чланице.
Седнице шефова кабинета су веома значајне. Оне раде на принципу консенсуза н. као што је већ познато. припремају расправе за Колегијум комесара.
Матернјалну организацију рада, коодинацију активности. односе са земљама
чланицама и односе са разним институцијама обавља генерални секретаријат Комисије.
И док је одговорност Колегијума углавном политичка, техничку и административну одговорност за рад Комисије сносе генералне дирекције. Њих 23 надлежне су свака за одређену област. Области су следеће: спољни односи.
економски и финансијски послови. унутрашње тржиигге и индусгријски послови,
конкуренција, запошљавање и социјална питања, пољопривреда, саобраћај. развој, особље и администрација, информације. комуникације и култура, животна
средина и нуклеарна безбедност, наука. истраживање и развој. телекомуникације
и индустрије информација, риболов, финансијске институције и акционарско
право, регионалне политике, енергетика, кредити и инвестиције, буџет, финансијска контрола, даринска унија и индиректни порески систем. координација
структурних профила и област трговине, туризма и друштвене економије.
Постоји могућност да вшпе генералних дирекција буду зависне од једног истог комесара, али се ни једна не налази под директном надлежношћу председника. Европски генерални директори и чиновницн морају да буду неутрални и
апсолутно денационализовани.
Основна овлашћења Евролске комисије су:
1. контрола,
2. предлагање.
3. извршавање,
4. преговарање,
5. управљање.
Ад1) У оквиру своје контролне функције, Комисија има улогу чувара Уговора којим је Унија конституисана. Она је.можда мало грубо речено. "пас чувар"4'

Уговора, што се у члану 155. Уговора и каже: "Комисија се стара о примени овог
Уговора и мерама које органи Заједнице доносе у складу са овим Уговором".
Контролна улога Комисије се види и из следећих прерогатива који су јој
додељени:
- Комисија може да се обрати Суду правде. у случају да после опомене,
тражења објашњења и образложеног мишљења, нека земља чланица не испуни
своје обавезе према Заједници (члан 169. Уговора о оснивању ЕЗ-а, у даљем тексту Уговора).
- Комисија је овлашћена да у земљама и предузећима прикупља сва потребна
и корисна обавеиггења за успешно обављање задатака, те да врши нужне провере (члан 213. Уговора.)
- Комисија има право да организује истраживања у погледу сагледавања целокупног економског положаја Заједнице (члан 245. Уговора).
Ад2) Комисија је овлашћена и за предлагање у поступку доношења аката комунитарног законодавства, при чему долазе до изражаја два принципа:
а) Савет може да стимулише иницијативу Комисије, захтевајући од ње да
предузме одређена истраживања (члан 152. Уговора), и
б) Комисија самостално одлучује и учествује у припремама мера које доноси
Савет и врши овлашћења у циљу спровођења које је он донео (чл. 155.).
У пракси, предлоге Комисије припремају службе - од одељења до генералне
дирекције, након чега се они достављају колегијуму комесара на разматрање и
усвајање. У стручној анализи проблема, службе се често обраћају спољним стручњацима, а консултују се и саветодавни комитети састављени од представника
европских социо-професионалних група.
АдЗ) Комисиа има и извршна овашћења, о чему се јаено говори у члану 155.
Уговора: "Комисија врши овлашћења која је Савет пренео на њу у циљу спровођења прописа које је он донео". De facto, чланом, 155, се извршна процедура
преноси на Комисију.
"Извршна" функција Комисије би требало да се схвати веома широко. Извршне мере за које је она надлежна толико су различите и бројне да је
формирање неког њиховог списка немогуће.
Ад4) Право преговарања такође је једно од овлашћења Комисије. Она води
три врсте преговора:
а) трговинске преговоре - на основу члана 113. Уговора: ”Ако треба прговарати о споразумима са једном или више држава или међународних оргнаизацја
Комисија подноси препоруке Савету, који је овлашћује да започне неопходне
преговоре.
Те преговоре води Комисија у консултацји са посебним комитетом ји
одређује Савет, како би јој помогао у обављању овог задатка, а на основу упутстава које утврђује Савет."4
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б) преговоре о придруживању - Уговори о придруживању закључени су нпр.
са Грчком 1963. године. а са Мароком и Тунисом 1968. године.
Комисија је такође. по налогу Савета министара, утврдила општи оквир преговора. процедуру. циљеве и рокове између ЕЕЗ-а и земаља Источне Европе.ц)
преговоре о учлањењу - на основу члана "О" Уговора о Европској Унији: "Свака
европска држава може да затражи да постане чланица Уније.
Она упућује захтев Савету. који. после конуслтовања Комисије и након добијања сагласности Европског парламента једногласно доноси одлуку. Европски
Парламентусваја своју одлуку апсолутном већином чланова који га чине".
Ад5) Комисија има и управљачка овлашћења која се огледају три вида:
- прикупљање сопствених фондова (поред осталог. ту спадају царине.
пољопривредни прелевмани. котизације на производњу шећера. проденат од
В АТ-таксе на додату вредност. итд.) које плаћају земл>е чланице;
- управљање фондовима Заједнице. Заједница има сопствени буџет5^, али и
специфичне фондове који су јој припојени (Европски социјални фонд, Европски
фонд за регионални равој, итд.);
- управљање мерама заштите. У питању су привремене мере које доносе
земље чланице у сагласности са Комисијом у циљу превазилажења тренутних
тешкоћа6^.
2. Савет министара Европске заједнице
(The Council of the European Communities)
Савет министара je y правом смислу речи политички орган Заједнице и њен
основни легислативни орган. На предлог Комисије, он одлучује у последњој инстанци и доприноси остваривању циљева предвиђених Уговором. Овлашћења
дата Савету утврђена су у члану 145. Уговора:
" .... Савет у складу са одредбама овог Уговора:
а) обезбеђује усклађивање опиггих економских политика држава чланица;
б) има овлашћења да доноси одлуке;
ц) преноси својим одлукама на Комисију овлашћења за спровођеје прописа
које доноси Савет...."
Савет чине представници држава чланица. при чему владе свих петнаест земаља делегирају по једног министра.
Савет није јединствен, него специјализован. што значи да свака влада делегира по једног свог министра надлежног за поједину област - Савет за општа пи5.

6.

Буџет Заједнице износи, нпр. 1/4 буџета Француске. Административни трошкови Заједнице. заправо "бирократија Заједнице''. са свим инситуцијама представља мање од 5%
буџета ЕЕЗ-а.
На пример, у случају неуравнотеженог биланса. Комисија може да овласти земљу чланицу
да донесе неке мере које она сматра одговарајућим за побољшање стања. Тако је Одлуком
од 16. децембра 19S6. године Комисија овластила Грчку да и даље пружа извесну помоћ
извозу, уз препоруку да је постепено укида.

тања, Савет за пољопривреду, Савет за унутрашње тржиште, Савет за социјална
питања итд. Укупно, Савет сачињава 15 министара.
Он у својој структури има генерални секретаријат, са генералним секретаром на челу, именованим на 5 година. У секретаријату је запослено око 2000
службеника који припремају рад Савета.
Савет министара има председништво, у којем "функцију председавајућег
наизменично врши свака држава чланица Савета, у трајању од 6 месеци, према
редоследу који је наведен у Уговору" (чл. 146. Уговора).
Начин на који се у Савету доносе конкретне одлуке у зависности је од степена његове самосталности. односно од обима овлашћења која су му дата. Гласа се
на три начина:
а) простом већином,
б) квалификованом већином,
ц) једногласно, у зависности од значаја одлука за које се гласа.
Гласање простом већином у Савету (подразумева већину земаља не рачунајући уздржане) практично се односи само на ретке области, у којима Уговором
није предвиђена процедура. Углавном се ради о одлучивању у вези реализације
разннх студија - на пример у случају одлуке о достављању захтева Комисији да
предузме истраживања која сматра корисним (чл. 152. Уговора) или давања дозволе Комисији да прикупи информације и провере потребне за вршење поверених
јој задатка (чл. 213. Уговора).
Гласање квалификованом већином се примењује у доношењу бројних врста
одлука. Овај облик гласања је овако широко заступљен након доношења Јединственог европског акта, 1987. године. На овај начин се доносе одлуке из обласги
остварења унуарашњег тржипгга и утврђивања смерница и услова потребних за
остваривање равномерног развоја (чл. 7Б); из области безбедности и здравља
радника (чл. 118 А повезано са чл. 189 Ц); из области тзв. "нове политике", што
се односи на трајни привреднн и друштвени развој земаља у развоју и њихово
укључивање у светску привреду, борбу против сиромаштва, учвршћивање
демократије и правне државе, поштовање људских права, итд. (чл. 130 У, повезаносачл. 190. Ц).
Једногласност у одлучивању данас је Европској унији изузетак, док је пре
1987. године односно пре доношења Јединственог акта, била правило. Данас се
овакав начин одлучивања примењује у две области: у "институционалном
окриву" Европске уније и код неких "политичких" аспеката реализације унутрашњег тржишта. На пример, Савет, једногласном одлуком, после добијања
сагласности Европског парламента, доноси одредбе чије ће усвајање препоручити државама чланицама (члан 138.). Надаље. одлука о гтриступању нових
чланова Европској унији доноси се такође једногласно (чл. "О").
Што се реализације унутрашњег тржипгга тиче, најзначајније је да се једногласно доносе директиве о хармонизацији комунитарног права, односно директиве о "приближавању законских, подзаконских и административних одредби

држава чланица које имају непосредно утицаја на успостављање, односно функционисање заједничког тржишта" (чл. 100. Уговора). Одлуке се једногласно
доносе и у области слободе настањивања (чл. 54.). у области опорезивања (чл.
99.), у области самофинанасирања Заједнице (чл. 201.), у области животне средине, посебно у погледу мера које се односе на земљиште, водопривредне
ресурсе, енергију. фискалне мере (чл. 130 С).
Важно је да се напомене да уздржаност не спречава једногласност.
- Комитет сталних представника - COREPER
(Committee o f Permanent Representatives)
COREPER спада y консултативно тело, заправо помоћнике Савета који
припремају доношење његових одлука. Они и извршавају задатке које им је
Савет поверио.
COREPER чине стални представници свих земаља чланица при Европскнм
заједницама. Он представља "melting pot", место дијалога између сталних представника и њихових старатељских власти, где се сучељавају идеје и постнчу компромиси унутар Уније. Да би уопше могло да дође до компромиса, COREPER
оснива радне рупе Савета које су специјализоване за предмете који се подносе на
разматрање.
Утицај овог тела је огроман. Наиме. питања која су бнла "предмет претходног споразума" у COREPER-y, Савет одобцава без накнадне расправе. To су "аутоматске" одлуке Савета, званично стављене под тачку А дневног реда. При
томе израз "тачка А дневногреда" значи "прихваћен без расправе". Постоји п
"тачка Б дневног реда", под коју се стављају теме за које се није могао постићи
консензус у COREPER-y. или питања политичке односно дипломатске природе за
која се претпоставља да захтевају расправу Савета. Теме које се ставе под тачку
Б, предмет су расправе и о њима се гласа.
Савету у раду помаже осам специјализованих комитета који припремају рад
Савета из области за које су надлежни:
1. Комитет за ГAT,
2. Специјални комитет за пољопривреду,
3. Стални комитет за запошљавање,
4. Стални комитет за обогаћивање уранијума,
5. Комитет за научно и техничко истраживање,
6. Комитет за енергетику,
7. Кошггет за образовање,
8. Комитет "Споразуми о сарадњи са трећим земљама".
- Европски савет
(European Council)
Иако је у периоду од 1961 - 1974. године одржано седам састанака на врху,
односно "самита" шефова држава или влада земаља чланица, као највише инстанце у времену историјских прекретница Заједнице, Европски савет је институ-

цпонализован тек 1987. године Јединственим европским актом. У састав овог
тела улазе шефови држава или влада са своим министрима спољних послова.
Председник Европске комисије и један потпредседник. такође улазе у чланство.
На челу Европског савета је председнииггво коме председава шеф драве или
владе оне земље која је у том времену задужена за Председништво Савета министара.
Улога Европског савета је претежно политичке природе, па су му и задаци
такви. Основни задатак је стварање адекватне климе како би земље чланице могле да заузму заједничке ставове и покрену заједничке акдије у области сарадње у
Европи и спољне политике саме Заједнице. Приликом заузимања заједничких
ставова. земље чланице морају да међусобно размене извештаје и да се посаветују у вези спољно политичких питања од општег интереса. Такође, у случају
предузимања појединачних мера унутар земље, свака чланица мора да води
рачуна о интересима осталнх и о остваривању заједничких европских ставова
(према чл. 2. Јединственог европског акта). Значи, задатак Европског савета је да
се европска изградња на највишем нивоу учини динамичнијом, да се нађу решења
за препреке и блокаде, те-да се утврде огпттте смернице економске и политичке
сарадње у Европи.
Осим политичке улоге, рце Европски савет делује углавном као главни орган
политичког подстицаја, он може и да одлучује по истој основи као и Савет министара. Он на пример афирмише жељу отварања према Истоку; он је 1989. године
усвојио Повељу о основним социјалним правима рандика, итд.3
3. Европски парламент
(European Parliament)
Европски парламент вуче порекло из Заједничке скупштине, која је била
један од органа Заједнице, установљен Уговором оснивању Европске заједнице
за угаљ и челик. И Уговор о оснивању Европске економске заједнице и Уговор о
оснивању ЕВРОАТОМ-а, установили су Парламент као један од органа са приближно идентичним задацима и овлашћењима. Већ у марту 1957. године
закљ учено је да не постоји ни потреба ни посебни разлози за постојање
паралелних, а одвојених органа у тим заједницама, те је Конвенцијом о одређеним органима који су заједнички за Европске заједнице установљена јединствена
скупштина. Скупштина је на првом заседању променила име у Европску парламентарну скупштину (Europan Parliamentary Assembly) и под овим је називом деловала до 1962. године, када је посебном резолуцијом (ЕР resolution од 30. марта
1962. године) променила назив у Европски парламент.
Европски парламент је институција која шири дијапазон деловања. Наиме,
откако посгоји Јединствени европски акт, Парламент, као саветодавна инстанца
веома тесно сарађује са Саветом министара.
Европски парламент је састављен од представника народа из држава
уједињених у Заједницу (чл. 137. Уговора). Чланови се од 1979. године бирају на

општим непосредним изборима по изборној процедури која се мења у зависности
од земље чланице. Данас се у 15 држава чланица са око 360 милиона становника,
бира у Парламент 626 чланова, којима мандат траје 5 година. Уз мандат у Европском парламенту, чланови могу истовремено имати и национални мандат односно могу бити чланови националног парламента. Мађутим, неке неспојнвости
ипак постоје. Инкопатибилно је да за чланове Европског парламента буду изабрани министри земље чланице, европски комесари, чланови Суда правде, те
функционери европских институција.
Број чланова П арламента није сразмеран броју становника односне
државе7). Ово из разлога што је одредбама Акта о непосредним општим изборима чланова Европског парламента одређен број чланова који могу бирати
државе чланице. При томе је "демократски принцип једна личност - један глас једнака вредносг, потиснут у име националних интереса мањих држава78^.
У Парламенту делују политичке групе, парламентарне комисије, биро и администрације.
Европски парламент, саставл>ен од десет полжтичких група, слично као и националне скупштине окупља лепезу партија, од екстремне деснице до крајње
левице. Међутим, без обзира којој партији припадају. парламентарци су изузетно
приступачни, жељни информација, кооперативни и отворени за расправу. Заправо, сем групе европске деснице и коалиционе групе левице које су политички
изразито обојене. парламентарне групе показују тенденцију превазилажења већ
устаљеног размимоилажења деснице и левице.
Парламентрне комисије, њих 18. припремају расправе Парламента. У њима
се налази промењив број посланика и исто толико заменика. Сваком комисијом
руководи председник и три потпредседника. Комисије су специјализоване (полнтичке комисије; економска, монетарна и за индустријску политику;. за буџет; за
развој и сарадњу; за права жена. итд.). Најбројнија је политичка комисија, што на
неки начин сведочи о све већем значају Парламента.
Биро Парламента сачињава председник Парламента и 14 потпредседника.
Њих бирају парламентарци апсолутном већином гласова. Уз Биро функционише
и тзв. проишрени биро, који сачшвава Биро п 10 председника политичких група.
Задатак овог проширеног бироа је да обезбеђује политичко функцнонисање
Парламента.
Административне службе су неопхдни пратилац сваког озбиљног органа. У
Европском парламенту на челу административне дирекције се налази генерални
секретар, са правном службом и дврекцијом информатнке. Уз њих постоји још
седам генералних дирекција које. у оквнру администратнвне службе, опслужују
7.
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Белгија у Парламент "даје" 25 чланова, Данска -16, Немачка - 99, Грчка - 25, Шпанија - 64,
Француска - 87. Ирска - 15, Италија - 87, Луксембург - 6, Холандија - 31. Португалија - 25,
Велика Британија - 87, и нове чланице - Аустрија - 21, Шведска - 232 и Финска -16.
Hartly: The Foundation of the Europan Community Law, Oxford, 1988, стр. 26., према: Вукадиновић: Европска економска заједница, Београд 1991. стр. 25.

Парламент. Дирекције се баве оранизацијом и координацијом, превођењем, публицистичком делатношћу, односима са јавношћу, и сл.
Надлежност Парламента, односно oncer те надлежности има веома велики
значај из разлога што се "демократски легитимитет саме Европске заједнице све
више повезује са улогом коју има Европски парламент у процесу доношења одлука9). Али, на супрот националним скупштинама које представљају основне законодавне органе, Европски парламент нема директних легислативних
овлашћења.
Надлежност Европског парламента своди се на неколико основних овлашћења:
1. право изгласавања поверења Комисији,
2. право на консултовање,
3. улога у поступку кооперације,
4. право давања сагласности,
5. улога у поступку доношења буџета,
6. право на интерпелацију.
Ад1) Парламент може да изгласа неповерење Комисији. ”Ако се у вези са радом Комисије предложи изгласавање неповерења, Европски парламент о предлогу може одлучивати најраније након три дана од дана подношења предлога и
то само јавним гласањем" (чл. 144. Уговорора)910'. У случају да се неповерење изгласа, свих двадесет чланова Европске комисије требало би да колективно напусте своје функдије.
Ад2) Право на консултовање у посгупку доношења одговарајућих аката комунитарарног права представља саветодавну функцију Парламента. Консултовање Парламента је обавезно у већини случајева, посебно када се ради о
питањима везаним за област:
а) пољопривреде (" .... На предлог Комисије и пошто прибави мишљење
Европског парламена. Савет доноси, у току прве етапе једногласно, а затим квалификованом већином уредбе, упутства или одлуке, без штете за доношење сопствених препорука" - чл. 43. Уговора).
б) конкуренције (У Глави В Уговора, која поред осгалог говори о прописима
о конкуренцији, у чл. 87. се каже да "у року од три године од ступања на снагу
овог Уговора, Савет једногласно, одлуком на предлог Комисије и пошто претходно консултује Европски парламент, доноси одговарајућа правила
ц) усклађивања правних прописа ("Савет, одлучујући једнгласно на предлог
Комисије, a no обављеним консултацијама са Европским парламентом и Екон9.

Лопандић, Камбер: Европски парламент и његова улога, у: Југославенска ревија за
међународно право 2-3,1986. стр. 333.
10. Ово овлашћење Парламент је користио у два маха. Представке су биле поднесене 1972. и
1977. године, али нису биле усвојене.

омским и социјалним коимитетом доноси упутства о приближавању законских,
подзаконских и административних одредби држава чланица
- чл. 100.).
д) слободног кретања радника ("Савет, одлучујући једногласно на предлог
Комисије и након консултовања Европског парламента, одређује које су то
треће земље чији држављани морају имати визу приликом преласка спољних
граница држава чланица" - чл. 100 Ц).
е) животне средине (" ....Савет, одлучујући једногласно на предлог Комисије,
после консултовања Европског парламента .... доноси мере које се односе на
уређивање земљишта, намену тла ..." - чл. 130 С).
ф) међусобног признавања диплома (" .... Савет одлучује једногласно на
предлог Комисије и након консултовања Европског парламента ...." - чл. 57.).
АдЗ) Поступак кооперације, односно сарадње је нови поступак усаглашавања ставова приликом доношења комунитарних мера који је уведен Јединственим европским актом. Наиме, одредбама Акта одређена су нека питања за
чије регулисање акти. односно одредбе морају бнти донесене у поступку кооперације. Ради се о питањима која се односе на стварање и функционисање унутрашњег тржишта, о питањима везаним за социјални поредак, економску и
друштвену кохезију и истраживања.
Ад4) Доношењем Јединственог европског акта. Парламент је добио веће надлежности приликом закључивања споразума о придруживању, споразума о
приступању,те других "значајних" међународнихспоразума.Та "проширена" надлежност се састоЈи у обавезној сагласности Парламента за закључивање
наведених споразума.
Право Европског парламента да саоодлучује у споразумима о пријему и удруживању постало је још веће од 1990. године, када је Парламенту дато право
подношења захтева за поништењем, у случају непоштовања његових услова и
резерви.
Међутим, у Парламенту постоји тенденција да се процедура усаглашавања
прошири на све међународне споразуме и на нацрте измена Уговора и пнституција Заједниде.
Ад5) Одлуке везане за буџет спадају у надлежност Савета миннстара и
Европског парламента. који у овом случају има улогу сличну националним скупштинама.
Буџетска овлашћења парламента врше се на разне начине у зависности од
тога да ли се ради о тзв. обавезним или о необавезним трошковима. Обавезни
трошкови у данашње време износе 66% буџета, док необавезни чине преосталих
34%П).1
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Пораст необавезних трошкова види се из податка да су у периоду 1971/72. године они износили само 4% буџета Заједнице. Поред трошкова радне снаге. необавезни трошкови сада
обухватају и издатке за животну средину, саобраћај, истраживања, информације, иновације, енергетику. итд.

Овлаш ћења Европског парламента везана за буџет тичу се углавном
необавезних трошкова. У погледу ових трошкова Парламент може да измени
буџет до одређене границе. De facto, то значи да он може да предлогу Савета дода
износ необавезних трошкова који одговарају половини годишње стопе раста буџета. Парламент заправо намеће Савету амандмане на сваке године све веће,
необавезне трошкове.
Европски парламент има још једну могућност - он може у целини да одбаци
буџет и од Савета да тражи да му достави нови предлог. Ову могућност Парламент је користио у два наврата -1979. и 1984. године.
Адб) Једно од овлашћења Парламента је и широко право на интерпелацију
према Савету и Комисији.
Европски парламентарци могу да постављају Комисији и Савету писмена и
усмена питања о свим предметима везаним за Заједницу и њене земље чланице12).
Процедура давања одговора на парламентарна питања је веома сложена и
дуга. Од тренутка постављања питања, па до добијања одговора потребно је у
просеку 4 - 6 месеци. Поступак је следећи:
Парламентарци достављају питања Генералном секретаријату Комшсије. Он
прослеђује иста надлежним службама, именујући при томе "главног шефа", уког
лико је парламентарно питање везано за више предмета или је више дирекција
умешано у спор. Службе у року од петнаестак дана припремају предлог одговора,
који хијерархјским путем стиже до Генералног директора. Када је дредлог одобрен од стране генералне дирекције, он се враћа генералном секретаријату, који
га писменим путем доставља Комисији на формално одобрење. Да би одговор
Кошгсије био апсолутно коректан, и правно и језички исправан, специјализоване
службе - правна, лекторска, преводилачка - досгављају своја мишљења и евентуалне корекције о предметном парламентарном питању. након целокупне процедуре, одговор се доставља члану Парламента који је питање поставио, а након
тога се објављује у Службеном лнсту Европске заједнице.
3. Суд правде Европских заједница
(Court of Justice of the European Communities).
Суд правде представља заједнички правосудни орган све три заједнице
Европе. Каојединстаен орган установљенје 25. марта 1957. године "Конвенцијом
о одређеним институцијама које су заједничке Европским заједницама".
Суд правде се састоји од 15 судија, којима у раду помаже осам општих правобранилада. Надаље, ту је и секретар и административно особље. Опслужује га
апарат од 800 чиновника, са годишњим буџетом од око 10 милиона УС долара.
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Године 1990. на пример, Комисији су постављена 2.732 писмена питања и 272 усмених.
Исте године Савету је постављено 217 писмених и 88 усмених питања.

Судије и правобраниоце заједничким договорм именују владе земаља чланица. Није одређено да на овим функцијама морају бити држављани земаља чланица. наиме, задатак који они обављају је наднационалан. те се ове функције не би
требале везивати за поједине државе чланице. као што није неопходно ни да
сваку чланицу заступа по један судија. Ипак, у пракси је то другачије и свака
земља чланица "даје" по једног судију. To треба да су особе које пружају гаранцију о својој самосталности и стручности, а у држави порекла да испуњавају услове
за највише правосудне функције. Најчешће су то правници са признатим изузетним правничким знањем. судије односно личности које су обављале политичке и
адмннистративне функције, или професори права у земљама из којих потичу.
Независност судија је загарантована и они су у потпуности независни у односу на своју матичну земљу. Бирају се на 6 година са могућношћу обнове мандата.
За време његовог трајања уживају имунитет. који их штити од кривичног
гоњења. Делимична замена судија обавља се сваке треће године.
Судије из својих редова бирају председника, на период од три године.
Његова улога је веома важна:
- распоређује послове већима,
- именује судију пзвестиоца за сваки поједини посао,
- утврђује распоред расправа,
- хитно одлучује о захтевима за привремене мере.
Што се општих правобранилаца тиче, државе "велике петорке" одређују по
једнога, а преосталу тројицу, по систему ротације бирају остале земље. Правобраниоци, опште посматрано, имају троструку улогу:- да предлажу решења за
предмете о којима Суд расправља,- да предложена решења подведу под опигги
модел постојеће судске праксе, и- да. ако је могуће, назначе обрисе будућег развоја судске праксе.
Мишљења првобранилаца не обавезују Суд. Прилпком доношења пресуде
они не учествују у гласању, те им зато њихова независна улога омогућава
изражавање сопственог става, што са судијама није случај. Њихов задатак ннје да
ш тите јавне интересе и општа права, него да дискутују о предмету спора.
сугеришу решења и указују на последице које из тога могу настати за развој комунитарног права. Општи правобранилац није ни судија ни адвокат - он је нешто
имеђу. врста хибрида адвокатског и судског карактера.
Мандат првобранилаца траје шест година, с тим што се половина обнавља
сваке три године. За време трајања мандата ни правобраниоци не могу обављати
другу политичку или административну службу. и, као и судије уживају имунитет
који траје и након престанка службе у погледу радњи које су предузели у
службеном својству.
Функција судија и правобранилаца престаје истеком мандата, смрћу и оставком. Могуће је и разрешење дужности. уколико се покаже да личност више не
испуњава услове или не извршава обавезе које из њене функције произилазе.

Судијама и правобраниоцима у судском поступку помажу по два известитеља
који проучавају и припремају досијеа, као и судски бележник који прима поднеске, депонује акта о поступку, саставља записнике са седница, те руководи радом административних служби.
Европски суд правде у данашње време представља најмоћнију институцију
Европске није. Своју је моћ радио полако и дуго. Он се наметнуо као најутицајнији фактор у друшхвеном животу грађана Европе. Судије и општи правобраниоци овог Суда претресају и одмеравају сваку значајнију одлуку коју доносе
органи Европске уније, националне владе земаља чланица, судови тих земаља,
привредне организације и друге установе. Моћ Суда се протеже не само на
државе чланнце Уније, него и на земље где или Унија у целини, или поједина
земља чланица. воде своје послове.
Суд правде је врховна правна инстанда Заједнице. Национални судови13) му
постављају питања у вези тумачења права Заједнице, те у вези правоваљаности
аката Савета министара и Европске комисије. Он тумачи и примењује право
Заједнице, те обезбеђује поштовање општих принципа права и основних права
личности.
Суд је надлежан поводом:
1. тужби због неиспуњења обавезе,
2. захтева за поништавање аката,
3. тужби због пропупггања доношења одлука неких институција,
4. захтева за накнаду иггете.
5. спорова из радних односа.
6. давања одређених мишљења,
7. доношења пресуда на основу арбитражне клаузуле садржане у уговорима,
8. одлучивања о претходном питању.
Ад1) Тужба због неиспуњења обавезе се односи на земље чланице које нису
испуниле обавезе по основу права Заједнице. У том се случају Европска комисија
(чл. 169.) или једна од земаља чланица (чл. 170.) обраћа Суду правде. "Ако Суд
утврди да се односна држава чланида није придржавала његове одлуке, он може
да јој наложи плаћање паушалног износа или казне (чл. 171. Уговора).
Ад2) Захтев за пошшггавање аката има за циљ да обезбеди укслађеност аката и одлука Заједнице са уговором, те да реши проблеме око расподеле овлашћења међу инсгитуцијама. "Суд је надлежан да се изјашњава о тужбама које
поднесу државе чланице, Савет или Комисија које се односе на ненаделжност,
повреду битних правила поступка, повреду Уговора и сваког другог правног прописа који се односи на његову примену, или за злоупотребу овлашћења" (чл 173.).
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Код коришћења термина ''национални суд" треба водити рачуна о чињеници да се употребљени изрази у оригиналном тексту Уговора обично преводе као "судови држава
чланица". Заправо поред класичних државних судова постоје и други “народни" или изабрани судоби или тела која се према конкретном нациналном праву не сматрају судовима
иако обављају неке од судских функдија.

Под истим условима поступак може покренути свако физичко или правно лице
против одлука донетих против њега. "Ако је тужба основана, Суд оглашава
ништавим оспоравани акт" (чл. 174.).
АдЗ) Тужба због пропуштања се примењује када нека институција. Европски
парламент, Савет или Комисија пропусги да донесу одлуку, a no одредбама Уговора је била дужна да то учини. Тужба је дозвољена, уколико је дотични орган
претходно био позван да нешто учини. а он је то пропустио. Могу да је покрену
земл>е чланице, институције и појединци (када се односи на њих директно). За ове
тужбе је тада надлежан Суд правде (чл. 175. Уговора).
Ад4) Захтев за накнаду иггете подноси се у случају штете коју су трећем лицу
причиниле институвције или њихови службеници у вршењу својих дужности (чл.
178. у складу са чл. 205.). Тужиоци треба да докажу одговорност Заједнице и да
констатују постојање неке кривице и причињене штете. За спорове који се
односе на накнаду штете, надлежан је Суд правде (чл. 178.).
Ад5) Приговори службеника се подносе Суду који "је надлежан у свим
споровима између Заједнице и њених службеника у границама и под условима
који су утврђени у Статуту о раду запослених пли у условима запошљавања (чл.
179. ).
Афб) Суд даје мишљење у случајевима када Уговор предвиђа закључење
споразума између Заједнице и једне или више држава или међународних организација. "Савет. Комисија или држава чланица могу тражити мишљење Суда
правде о усклађености предлога неког споразума са одредбама овог уговора (чл.
228. Уговора).
Ад7) Суд делује као арбитар на основу арбитражних клаузула које су унете у
уговоре јавног или приватног права. Када су у питању уговори које је закључила
Заједница или су закључени у њено име, надлежан је Суд правде (чл. 181.).
Ад8) Одлуке о претходним питањима Суд доноси у вези: тумачења уговора.
ваљаности и тумачења акта које су донели органи Заједнице и Европска централна банка -ЕЦБ (European Central Bank), као и тумачења статута тела која су основана актом Савета, ако то ови статути предвиђају (чл. 177.).
Ако се проблем тумачења права Заједнице или правоваљаности неког акта
заједнице постави пред националним судом неке од држава чланица, дотнчни суд
МОЖЕ (ако сматра за потребно) да поднесе захтев Суду правде - у облику претходног питања - како треба тумачнти конкретни текст или акт.
Када се питање постави у предмету пред судом против чијих одлука не постоји право жалбе (пред судовима који у националном праву суде у последњој инстанци, на пр. Касациони суд, Државни савет. и сл.). тада Суд МОРА да затражн
претходно мишљење Суда правде о тумачењу права Заједнице.
Уз све напред речено, значај Суда правде долази до изражаја и у његовој
покретачкој улози у изградњи унутрашњег тржипгга14*.

- Суд ирве инсишнце Евроиских заједница
(The Court o f the First Instance of the European Communities)
Да би ce растеретио бројних обавеза, Суд је још од 1974. године на разне
начине покушавао да део својих надлежности (посебно спорове између Заједнице и њених службеника) пренесе на посебан, одвојени административни суд.
Савет је 1978. године начелно прихватио сугестију. да би Одлуком од 24. октобра
1988. г. био формиран заједнички орган трију Заједница под називом Суд прве инстанце Европских заједница. У Уговор је уведен Јединственим европским актом.
Суд је постао оперативан 1. новембра 1989. године, а прва пресуда датира из фебруара 1990. г.
Суд прве инстанце. односно првостепени суд, је састављен од пет комора и у
њему је запослено 15 чланова који се бирају на шест година, с тим да се 1/3 обнавља сваке друге године. Употребљеним термином "чланови" а не судије или
општи правобраниоци, Савет се определио за компромисно решење између различитих предлога у вези састава овог суда1'1*. Сваком члану помаже по један известитељ. Суд не запошљава сопстено особље, него користи структуре Суда
правде.
Постоје четири области надлежности овог Суда. Он је надлежан када се ради
о пословима везаним са Споразумом ЦЕЦА, када су у питању неки захтеви за накнаду штете, приговори службеника и активности везане за конкуренцију.
Суд прве инстанце нема надлежност по тужбама у које је умешана нека
земља чланица, као и за питања које треба решити пре главне расправе.
Једном речју, овај Суд ослобађа Суд правде од обавезе решавања најједноставнијих правних предмета чија истрага може да буде дуготрајна и сложена.
5. Ревизиони суд
(The Court of Auditors)
Ревизиони суд141516*представла финансијскогконтролора Заједнице. Основанје
Бриселским споразумом, 22. јуна 1975. године, који је ступио на снагу након две
године, 1. јуна 1977. године. Разлози установљења овог суда знатно након Римских уговора су ти, што сопствена средства ЕЕЗ-а датирају тек из 1971. године, a
уплата Заједници једног дела домаће таксе на додату вредност, из 1977. године.
14.

Суд правде је 20. фебруара 1979. године донео одлуку "Cassis de Deijon", којом се производи легално произведени и комерцијализовани у некој земљи чланици аутоматски прихватају на територији осталих земаља, чланица Заједнице. Или - једна друга одлука,
донесена 12. марта 1987. године - “Закон о чистоћи пива у Немачкој", која се односи на
узајамно признавање техничких прописа. Овде се заправо ради о узајамном поверењу оно што је добро за тржиште једне земље чланице, мора да буде добро и за тржиште друге
државе чланице.
15. Вукадииовић: Европска економска заједница, Београд, 1991., стр. 139.
16. "The Court of Auditors" ce y нашој литератури преводи и као финансијски суд, иако је
можда, с обзиром на послове које овај Суд обавља, термин “ревизиони" адекватнији.

Ревизиони суд чини колегијум од 15 специјализованих чланова, односно по
један члан из сваке земље чланице. Чланове именује Савет. након консултовања
Европског парламента. Бирају се на шест година, са могућношћу реизбора. Они
између себе, на време од три гоодине, именују председника Ревизионог суда, чији
се мандат може обновити.
Чланови Ревизионог суда своје функције обављају потпуно самостално на
тражећи, нити прихватајући упутства било које владе или органа. За време трајања мандата они не могу да обављају било коју прфесионалну делатност и уоигге
codex понашања им је сличан понашању судија у Суду правде.
Функција члана Ревизионог суда престаје истеком мандата, смрћу члана, те
добровољном оставком или сменом са дужности, које изриче Суд правде ако, на
захтев самог Ревизионог суда, констатује да члан не испуњава услове или не извршава обавезе које проистичу из службе.
Основна функција Ревизионог суда је да врши контролу свих прихода и
расхода Европских заједница. При томе контролу прихода врши на основу постојања средстава и извршених уплата Заједници. а контролу расхода на основу
преузетих обавеза и извршених исплата. Контрола се врши на основу документације, или на лицу места код других органа заједнице и у државама чланицама.
Надаље, Суд контролише организације које је основала Заједница (Европски центар за стручну обуку, Заједнички европскн торус о термонуклеарној фузији, итд.). Контролишући поред осталог легалност и регуларност прихода и
расхода, Суд се једном речју уверава у добро финансијско управљање Заједниде.
После закључења пословне године, Ревизиони суд саставља годишњи
извештај који објављује у Службеном листу Европске заједниде.
Помоћни органи
Оснивачким уговором је, поред основних органа и Европског савета као
политичког органа Уније, предвиђено п постојање других органа. који се у теорији најчешће означавају као консултативни или помоћни органи. Њихов основни
задатак је да давањем мшшвења и обавешгења, те израдом тематских студија помогну складнијем и успешнијем функционисању основних органа заједнице и остваривању њених циљева.
У ову групу спада Економски и социјални комитет, Комитет региона и
Европска инвестициона банка.
И Комитет сталних представника (CEREPER) и Суд прве инстанце такође
представљају вид консултативних односно помоћних органа. Међутим, с обзиром
да су они директно повезани са Саветом министара, односно Судом правде, то је
сматрано примеренијим да се о њима говори непосредно након основних органа
уз које су повезани.

- Економски и социјални комишеш
(Economic and Social' Committee)
Први уговор о фузији из 1957. године одредио је место, улогу и надлежност
Економског и социјалног комитета. који представља помоћно, саветодавно тело
Европске економске заједнице. Састоји се од представника раличитих категорија
економских и друиггевених делатности.
Чланове Комитета именује једногласно Савет на период од 4 године, с тим
што се мандат може обновити. Своје функције чланови обављају самостално, у
општем интересу Заједнице. Број чланова који могу дати државе чланице зависи
од величине саме државе. Тако, Немачка, Француска. Италија и Велика Британија дају по 24 члана. Шпанија 21 члана, Белгија, Грчка, Холандија, Данска,
Шведска и Аустрија по 12 чланова, Данска, Ирска и Финска по 9. док Луксембург
даје 6 чланова.
Из својих редова Комитет бира председника и председништво, на период од
две године. Седнице се сазивају на захтев Савета, Комисије илн на сопствену
иницијативу. Комитет делује у секцијама. које су сгрого специјализоване, и то: за
пољопривреду и риболов; за индустрију, трговину. занатство и услуге; за економске. финансијске и монетарне послове; за социјална и породична питања, те питања просвете и културе; за саобраћај и комуникације; за спољнополитичке
односе, комерцијалне односе и развој; за енергетска питања и нуклеарна истраживања; за регионални развој, уређивање територије и урбанизам; за животну средину, здравство и потрошњу.
У саставу Комитета делује Секретаријат са око 550 службеника и Биро који
има 30 чланова.
Консултативвна улога Комитета долази до изражаја у обавезности тражења
његовог мишљења од стране Савета и Комисије у свим потребним случајевима.
Уколико то сматра корисним, Комитет може дати своје мишљење и на сопствену
иницијативу.
Комитет региона
(Committee o f the Regions)
Комитет региона представбља такође један од споредних органа и у
функцији је консултативног тела Заједнице.
Свака земља чланица, у зависности од величине, бира одређен број својих
представника у овај Комитет. Број чланов поједине земље је идентичан броју
чланова у Европском и социјалном комитету. Именује их Савет. једногласно на
предлог држава чланица. на период од 4 године, са могућношћу обнове мандата.
Између својих чланова, Комитет бира преседника и Биро, на период од две године.
Седниде Комитета сазива председник за захтев Савета, Комисије или на сопствену иницијативу.

Савет или Комисија консултуру Комитет региона у оним случајевима кад то
предвиђа Уговор. али и онда када један од наведена два органа оцени да је то целисходно. Комитет региона може изнети совје ш шљење увек када сматра да се
ради о специфичним регионалним интересима.
Европска инвестициона банка
(European Investment Bank)
Европска инвестициона банка је основана 1958. године као самостална банкарска организација са својством правног лица. Чланови ове банке су државе
чланице Заједнице. Банка је основана са намером да допринесе уравнотеженом и
складном развоју унутрашњег тржишта, у интересу Заједнице, при чему користи
средства са тржиигга капитала и своја сопствена.
Давањем зајмова и гаранција на непрофитној основи Европска инвестициона
банка помаже финансирање три врсте пројеката у свим областима прнвреде:
1. програма за развој мање развијених региона;
2. пројеката за осавремењивање или реструктурацију педузећа или покретање нових делатности проузрокованих постепеним успостављањем заједничког
тржишта:
3. пројеката од заједничког интереса за више држава чланица.
Управу банке чини председник и шест потпредсеника. које именује Савет на
период од шест година.
Уместо закључка
Ступањем на снагу Уговора о Европској унији. 1993. године, Европска заједница није престала да постоји. Она је остала и даље посебан међународно-правни
субјект заснован на Уговору о оснивању Европске заједнице, кога је Уговор из
Мастрихта само новелирао.
Циљеве утврђене Уговором, Европска заједница остварује преко својих органа, како основних - Европске комисје, Савета министара, Европског парламента, Суда правде и Ревизионог суда - тако и помоћних односно саветодавних
органа - Комитета сталних представника, Суда прве инстанце, Економског и социјалног комитета, Комитета региона, Европске инвестиционе банке.
Сви ови органи заједно предстваљају сложену мрежу организационе структуре европске интеграције. Апарат је гломазан, и да би уопигге могао да делује.
неопходна је правилна и адекватна расподела надлежностн.
Положај и улога одређених органа Заједнице били су детерминисани
циљевима који су Уговором били постављени. Временом, како су поједини
цшвеви били остваривани и како су се нови циљеви постављали, положај и улога
појединих органа су се мењали. Растао је и значај појединих органа, а дошло је и
до унапређења неких споредних органа у главне.

У Почетку превасходно економска улога Заједнице. определила је и улогу и
задатке појединих органа.
Проширењем "поља деловања" на нове области - област политике, економске и социјалне кохезије. заштите животне средине, област научно техничких истраживањ а и технолош ког развоја, политику веза. образовање, заштиту
потрошача, културу. област индустријске политике, итд., Заједница је допунила и
улогу, задатке и обавезе појединих својих тела.
Проширени циљеви Заједнице и у складу с њима прилагођени органи,
допринели су могућности проналажења извесних сличности између тих тела и
структуре саме Заједнице, са сложеним државама типа конфедерације и федерацнје и њпхових органа.
Циљне области деловања Уније - јединствена монетарна политика, заједничка спољна и безбедносна политика (у догледно време и одбрамбена), успостављање права грађанства Уније, блиска сарадња у области правосуђа и
унутрашњих послова и нека друга подручја деловања - неминовно ће довести до
неких даљих корекција у надлежностима појединих органа Уније, као и евентуалних прерасподела и допуна надлежности.
Једино је експлицитним разграничењем права и обавеза свих органа. њихове
надлежности и одговорности могуће остварити ефикасно функционисање
међународне заједнице са овако широком лепезом деловања.
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Engleski naslov
Summary
The European Union accomplishes its ends set by the Treaty Establishing The Euro
pean Community amended by the Treaty of Maastricht, through its main agencies - the

Commission of Europe, the Council of Ministers, the European Parliament, the Court of
Justice and the Revision Court, as well as through the accessory and advisory bodies Committee of Permanent Representatives, Court of First Instance, the Council of Europe,
the Economic and Social Committee, Committee of Regions, European Investment Bank.
The organisational structure of the Community being rather complex, makes neces
sary the right distribution and delimitation of competences, in order to enable its function
ing at all.
In the beginning the Community mostly had an economic role so that its agencies
were mainly adapted to that role. By spreading of the „scope of activity” to other fields (so
cial policy, economic and social cohesion, protection of the environment, policy of com
munications, scientific and technical research and technological development, etc.), the
Community has widened and adapted the role of certain of its agencies.
The aim of Union's activity - the unified monetary policy, common foreign and securi
ty policy (in near future also the defence policy), establishing of the right of citizenship of
the Union, etc. will certainly lead to further correction, amending and redistribution of the
competences of its agencies.
Key words: European Union, Commission of Europe, Council of Ministers, European
Parliament, Court of Justice, Revision Court, Committee of Permanent Rep
resentatives, Council of Europe, Court of First Instance, Economic and Social
Committee, Committee of Regions, European Investment Bank.
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Поморски Товарни Лист
Увод
Појавом контејнерског превоза 60-их година овога века и повећањем брзине
бродова, време за извршење путовања се значајно скратило. Као резултат тога у
пракси се често дешава да брод стигне у луку искрцаја пре теретнице, без које се
не може извршити предаја теретаЛ Чекање у луци знатно повећава трошкове
како за возара тако и за примаоца. Возар не зарађује возарину, врло често је изложен великом притиску лучких власти и примаоца, да терет преда и без презентације оригиналног примерка теретнице. Примаоц да би преузео терет мора да
обезбеди гаранцију, прихватљиву за возара, што му ствара додатне трошкове.12) У
оваквим случајевима употреба класичне поморске теретнице показала се неприкладном.
У настојањима да се избегну ови проблеми, пракса је пронашла решење
уводећи у живот поморски товарни лист, који прати терет и чија презентација

1.

2.

У једном спору пред енглеским судом, Hansen-Tangens (A/S) Rederi III v. Total Transport Cor
poration, The Sagona (1984) 1. Lloyd's Report 194, возар je предао терет без презентације
оригиналне теретнице. У поступку извођења доказа, капетан брода (био је заповедник
брода око 14 година), упитан колико често су му теретнице биле презентиране пре
искрцаја терета, одговорио је: Ја никада теретницу нисам видео. У ствари, није неуобичајено да прођу месеци или чак година да документа дођу у руке примаоца.
У пракси нису ретки случајеви да банковне гаранције понекад коштају и USD 100.000.

није неопходна приликом преузимања терета (енгл. sea waybill, фран. lettre de ven
ture maritime, итал. Lettera di transporto marittimo). *
У многим превозима и не постоји потреба за преносом права на терету током
путовања, као нпр. у превозима од „куће до куће” (house to house), између прдузећа која припадају истој међународној корпорацији, у пословним односима
између принципала и заступника где се обрачун узајамних потраживања врши
периодично, затим у превозу личних ствари, ствари за домаћинство, узорака за
сајмове.
Правно регулисање поморског товарног листа
Наш Закон о поморској и унутрашњој пловидби, Сл. лист СФРЈ бр. 22/77 (у
даљем тексту: - ЗГТУП) не предвиђа поморски товарни лист. Ранији Закон о уговорима о искоришћавању поморских бродова, (Сл. лист ФНРЈ 25/59) такође није
предвиђао поморски товарни лист.
Доктрина је код нас заузела став да закон нема прописа о поморском товарном листу.3
45)
Следеће међународне конвенције и правила садрже прописе о поморском товарном листу.
Међународна конвенција за изједначавање неких правила о теретници. потписана у Бриселу 25. августа 1924. године, (у даљем тексту Хашка правила);
Хашка правила не садрже изричит пропис у вези са поморским товарним листом,
већ само прописују под којим условима се он може издавати. Међутим. пракса уп3.

4.

5.

Поред поморског товарног листа, непреносиве поморске исправе су straight bill, data freight
receipt. У америчком праву straight bill регулисан je Federal Bill of Lading Act 1916. године.
познатији као Померене Act, и у одељку 2 дефинише га као bill у којем је наведено да се
роба треба предати одређеној особи наведеној у том straight bill. Section 2.: Straight Bill: a
bill in which it is stated that the goods are consigned or destined to a specific person is a straight
bill. Straight bill je хартија од вредности. Теоријски гледано јасно је да су straight bill и
поморски товарни лист два различита документа али поједностављена, за праску, имају
много сличности и испреплетаних карактеристика.
Према једној статистици, у контејнерском превозу између Европе и САД у само 15 посто
случајева је постојала потреба за издавањем теретнице, док се у 85 посто случајева радило
о превозима у којима су крцатељи и примаоц припадали истом предузећу, односно корпорацији (према, Gronfors, Simplification of Documentation and Document Replacement. ETL
1975, стр. 641). Према једној другој статистици, у Сјеверном Атлантику се у око 70 посто
линијског превоза користи поморски товарни лист (према Lloyd. The Bill of Lading: do we
really need it? LMCQ, 1989, стр. 49). Наведено према, Часлав Пејовић, Превозне исправе у
поморској пловидби, Цетиње, 1992, стр. 244.
Јакаша, Систем пловидбеног права, 111/2; стр. 155, бр. 352: У поморској пловидби Закон
као пријевозну исправу познаје само теретницу. И даље: стр. 156; бр. 353: Проблем је са
товарним листом која исправа у поморској пловидби не постоји. Види и Јакаша, Уџбеник
пловидбеног права, 1979, стр. 228; бр. 459: У поморској пловидби као пријевозна исправа
постоји само теретница.

отребљава поморски товарни лист и у случајевима који се не би могли подвести
под услове које захтева члан 6. Хашких правила.
Каснијим Протоколима на Хашка правила из 1968. и 1979. године, члан 6. остао је непромењен.
Међународна конвенција о превозу робе морем из 1978. год. (у дал>ем тексту:
Хамбурпжа правила) решила су проблем примене права на поморски товарни
лист, предвиђајући да he се иста применити на све уговоре о превозу између две
различите државе. Дефиниција уговора о превозу у члану I.67*односи се и на оне
уговоре о превозу где се издаје поморски товарни лист.
Конвенција о мултимодалном (мешовитом) превозу робе. потписана је у
Женеви 24. маја 1980. године. Ова конвенција у члану 7. изричито предвиђа поморски товарни лист.
Једнообразна правила за поморски товарни лист из 1990. године.
Нови енглески Закон о превозу ствари морем из 1992. године, предвиђа поморски товарни лист, одељак 2(1) (б). Скандинавске земље су у 1995. години унеле у своје законе одредбе о поморском тованом листу.
Изненађујуће чињеница да поморски товарни лист није регулисан ЗГТУП,
иако је у време његовог доношења, Југославија била ратификовала Хашка
правила, а и друге две наведене међународне конвенције биле су у припреми.
Једнообразиа правила за поморски товарни лист
С обзиром на све већу употребу поморског товарног листа у међународној
трговини, појавила се потреба за његовим правним регулисањем. Међународни
поморскн одбор (ЦМИ) и Међународна трговачка комора (ICC) започели су рад
на његовој међународној регулацији 1983, да би 1990. у Паризу на генералној скупштини ЦМИ био усвојен текст Једнообразних правила за поморски товарни
лисг (у дал>ем тексту: Правила).7)
Ова Правила имају факултативни карактер и примењиваће се ако су уговорена у уговору о превозу за који није издата теретница (Члан 1. став 2). Уговарањем примене једнообразних правила странке не могу искључити примену
међународних конвенција и националног права који имају императивни карактер
и обавезно се примењују на уговор о превозу за који је издата теретница, без
обзира што је уместо теретнице издат поморски товарни лист (члан 4. и члан 8).
Члан 2. предвиђа да се Правила примењују и на исправу мешовитог превоза
када је издата као непреносива исправа. Коментар осталих чланова ових Правила дат је у даљем тексту.
6.

7.

О раду на унификацији правила о поморском товарном листу в. Борчић. Рад на поморском
товарном листу - Sea - Waybill, УПК 1985, број 105-106, стр. 93. Текст Једнообразних
правила са преводом на наш језик објављен је у УПК 1991, број 129-130, стр. 75.
Пејовић, о.ц.. стр. 245; William Tetley, Marine Cargo Claims third edition, стр. 942; Ђорђе Ивковић, Упоредно поморско право, Загреб 1994, бр. 141-144, стр. 127.

Дефиниција Поморског товарног листа
Поморски товарни лист можемо дефинисати као непреносиву исправу којом
возар потврђује да је примио терет наведен у тој исправи и преузима обавезу да
терет превезе и преда примаоцу именованом у исправи.
Поморски товарни лист има следеће карактеристике:
- Да је непреносива исправа, у смислу да се не преноси индосаментом.
- Да представља доказ да је терет примљен на превоз онако како је описан у
исправн. Крцатељ гарантује тачност података о роби које је он навео. и дужан је
да возару надокнади сваки губитак. штету или трошак који би проузроковао нетачним подацима. Ако возар не би унео примедбе. поморски товарни лист има
претпостављену доказну снагу између возара и крцатеља. Члан 5(ii)(a), а апсолутну доказну снагу између возара и примаоца, под условом да је примаоц стекао
поморски товарнн лист у доброј вери. Члан 5.(ii)(6).
- Да је доказ о закључењу уговора о превозу, и обично на лицу садржи клаузулу која се позива на стандардне услове возара.8) Уколико су овн општи услови
супротни једнообразним правилима примениће се одредбе ових Правила (члан 4,
став 3).
Судови узимају са резервом возареве стандардне услове с обзиром да исти
фаворизују правни положај возара, нарочито када се ради о клаузулама о ослобађању и ограничењу возареве одговорности. Ово, када се ради о теретници, али
не виднмо никаквих сметњи да се заузме исти став када је у питању поморски товарни лист.
Најважнија разлика у односу на теретницу је поморски товарнн лист нема
својство хартије од вредности.9)
Хартије од вредности су писмене исправе у којима је садржано одређено имовинско право, а постојање тог права је везано за поседовање саме исправе. Права садржана у теретници су, право на преузимање терета од возара. право поседа
на терету и располагања теретом преносом теретнице на треће особе. Преносом
теретнице преносе се и права садржана у њој. To значи да у њему није инкорпорисано никакво имовннско право10). не преноси се индосаментом11*и да поседовање саме исправе није услов да би се терет могао преузети од возара.
8.
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Једна од таквих клаузула је и GCBS: The contract evidenced by this Waybill is subject to the
exceptions, limitations, conditions and liberties (including those relating to pre-carriage and on-car
riage) set out in the Carrier’s Standard Conditions of Carriage applicable to the voyage covered by
this Waybill and operative on this date of issue... Navedeno prema Tetley, o.n. crp. 999.
Јакаша, Систем пловидбеног права, III/2 стр. 275 бр. 451: Наведено је да је теретница по
својој природи вриједносни папир види бр. 358. Товарни лист то није. To је основна правна
разлика између ових исправа. Јакаша говори о товарном листу у унутрашњој пловидби,
међутим правна је ситуација иста и са поморскмм товарним листом.

Поморски товарни лист прати робу, па због тога постоји знатно мања опасносг од евентуалне крађе и факсификовања. Зато се он сматра сигурнијом транспортном исправом од теретнице која слободно циркулише у робном промету.
Предаја терета на основу поморског товарног листа
Када се превоз врши на основу поморског товарног листа, возар је дужан
предати терет примаоцу који је именован у овој исправи, или особи коју крцатељ
накнадно одреди. Возар је такође дужан да изврши ваљану идентификацију примаоца (Члан 7. став 1). Као исправе за идентификацију возар. односно његов
агент најчешће траже од примаоца уговор са крцатељем, про-форма фактуру
или обавеиггење о приспећу брода.122 Он неће бити одговоран за неуредну предају ако је приликом предаје поступа с разумном пажњом (Члан 7. став 2.).
Примаоц да би преузео робу не мора да поседује товарни лист. Само поседовање ове исправе није услов за предају терета као што је то случај са теретницом.
Конрролу на роби за време превоза има крцатељ. Он има право да возару
даје налоге да се терет преда другој особи, не оној именованој у исправи, све док
примаоц не затражи предају терета. након његовог доласка на одредшпте, под условом да возару да благовремено обавепггење у писменом облику или на неки
други начин прихватљив за возара уз обавезу да му надокнади све додатне
тропжове тиме проузроковане” (Члан 6. став 2.).
С друге стране. да би се возар заиггитио према примаоцу, у случају да предаје
терет другој особи, не оној именованој у исправи. уноси у поморски товарни лист
„заиггитне клаузуле”, којима врло прецизно и јасно одређује под којим условима
крцатељ има право да му даје налоге.101213)
10.

Међутим, из садржаја формулара General Council of British Shipping (GCBS) товарног листа
може ce закључити да поморски товарни лист, ипак садржи неко право. Према једној од
клаузула формулара, презентацијом поморског товарног листа примаоц преузима све
обавезе крцатеља. Права из уговора садржана у поморском товарном листу he такође
бити пренета на примаоца или другу особу која презентира поморски товарни лист.
11. Сматрамо да се поморски товарни лист може преносити цесијом али са практичног
становишта то нема значаја, с обзиром да се право на терету не преноси путем преноса
исправе већ давањем налога возару. Тако Померене Act у Section 29, предвиђа могућност
преноса цесијом. (EXISTING EQUITIES UPON TRANSFER OF STRAIGHT BILL: A bill may
be transferred by the holder by delivery, accompanied with an agreement, express or implied to
transfer the title to the bill or to the goods represented thereby). Straight bill je непреносива исправа (не може се преносити индосаментом), може уступањем. Она има одређене
квалитете (тзв. hybrid document), хартија од вредности, и не треба бити презентирана да би
се преузео терет од примаоца.
12. Ову про-форма фактуру најчешће шаље крцатељ - продавац примаоцу купцу неколико
недеља пре него што возар прими робу на превоз. Про-форма фактуру не требамо
мешати са трговачком фактуром која се издаје по укрцају терета у брод. Ова фактура је
битна за царињење и идентификацију робе и као таква документ који се захтева у поступку документарне наплате. Подаци садржани у про-форма фактури су хипотетични.

Право контроле на терету током путовања омогућава крцатељу да промени
примаоца који је у међувремену постао инсловентан или одбија да плати. Ово
право у нашем праву остварује се путем права задржавања, које је регулисано
чланом 476. ЗОО. а у англосаксонском праву институтом „stoppage in transit” (Sale
of goods Act 1979, section 44). Возар je обавезан да извршава налоге крцатеља све
док примаоц не затражи његову предају на одредипггу.
Ситуација је правно другачија у случају да је примаоц инсолвентан а затражи
предају терета од возара на одредшиту. Поставља се питање чије налоге је возар
дужан тада да извршава, крцатељеве илн примаочеве. Крцатељ који налаже да се
терет не предаје примаоцу или примаоц који захтева предају терета. Сматрамо да
је возар обавезан да следи налоге примаоца, јер је крцатељ изгубио право да даје
налоге возару оног момента када му је примаоц затражио предају терета, без
обзира на примаочеву инсолвентност.
Крцатељу би једино остало да захтева издавање привремене мере и на тај
начин забрани примаоцу да располаже теретом. Правни основ овога захтева није
у поморском товарном листу, већ евентуално у уговору о продаји између
крцатељ-продавца и примаоца-купда.
У таквим случајевима, крцатељево право контроле на терету постоји без
обзира да ли је право својине на роби прешло на примаоца или не. Види Sec.39(l)
Sale of Goods Act 1979, Енглеске.
Према једнообразним правилима (Члан 6. став 3), крцатељ ће моћи да искористи своје право избора да пренесе право располагања на примаоца, све док
возар не преузме терет. Ово се по правилу дешава кад је роба унапред плаћена.
Овај пренос права располагања мора бити означен у исправи. По преносу овог
права примаоц стиче право располагања на терету за време превоза, а крцатељ
га губи.
Чињенида да је право располагања могуће пренети на примаоца, не значи да
поморски товарни лист има својство преносиве исправе. He преноси се сама исправа, већ се право на располагање теретом преноси независно од исправе. а могућност преноса овог права је временски ограничено на период до предаје терета
на превоз возару.13
13.

NYK формулар поморског товарног листа садржи услове под којима крцатељ може за
вријеме превоза давати налоге возару у погледу предаје терета. Према клаузули 2,
крцатељ може за вријеме док се терет налази код возара све док не буде предат примаоцу
захтијевати од возара да повуче терет у луци укрцаја, да заустави терет за вријеме превоза, да терет искрца, да га ускладишти или упути у друго одредиште, или да терет не
преда примаоцу именованом у поморском товарном листу, већ некој другој особи. Услов
је да крцатељ преда возару све примјерке поморског товарног листа и да му плати разумну
накнаду коју возар захтијева. као и трошкове и штету коју би возар претрпио због поступања по налогу крцатеља. Чињеница да је крцатељ дужан да врати возару све примјерке
товарног листа значи да је право крцатеља да даје иалоге возару условљено посједовањем
и презентацијом товарног листа. Наведено према, Пејовић, о.ц. стр. 247.

Крцатељ своје право располагања и контроле на терету може пренети на
примаоца уносећи у поморски товарни лист „No disposal” клаузулу. О овоме ће
бити више речи у делу који говори о улози поморског товарног листа у робном
промету.
Тачка разграничења у односима између крцатеља и возара, када возар виттте
неће бити обавезан да извршава налоге крцатеља, је моменат када примаоц
затражи предају терета или када крцатељ то право располагања пренесе на примаоца, која год од ове две ситуације се догоди раније.
Напомињемо да возар има право да задржи терет на броду у случајевима
када му возарина није плаћена, под условом да је примаоц био у обавези да исту
плати пре предаЈе терета. С обзиром да ова проблематика излази из оквира
нашег рада на њој се нећемо задржавати.
Правни положај прнмаоца за врсме превоза
С обзиром да право располагања на терету остаје на крцатељу за време превоза, може се десити да примаоц не добиЈе терет због тога што крцатељ да налог
возару да терет преда другом примаоцу. Такође, примаоц не може да робом располаже за време превоза, будући да све до предаје нема никаква права на терету,
осим ако му то право крцатељ не пренесе пре него што је предао терет возару. Са
друге стране примаоц именован у поморском товарном листу је у предности у
односу на примаоца из теретнице јер не мора да презентира поморски товарни
лист да би преузео терет.
Улога поморског товарпог листа у робном промету
Банка врло често у међународној трговини кредитира своје комитенте отварајући акредитив по њиховом налогу. За узврат, она, по правилу обезбеђује
своје потраживање на тај начин што се у теретници појављује као примаоц.
Држећи теретницу посредно држи и робу (посредна државина).
Употреба поморског товарног листа као једног од докумената у акредитиву,
за банку не преставља посебан проблем све дотле док банка не кредитира свог
комитента, тј. док она отвара акредитив из комитентових средстава.
У случају да банка кредитира свога комитента, само поседовање поморског
товарног листа за банку не представља довољно обезбеђење у случају неплаћања. Ово због тога што поморски товарни лист није хартија од вредности,
тако да примаоц није у обавези да презентира поморски товарни лист приликом
преузимања терета, па се може десити да преузме терет а да није вратио кредит
банци.
Да би се банка заш титила од ових ризика, у пракси су ови проблеми
решавани на тај начин игго се у поморски товарни лист унесе тзв. „No disposal”
клаузула, којом се крцатељу ускраћивало право да располаже теретом током пу-

товања. Банка се појављује као примаоц у товарном листу а њен комитент као
’’notify party”, страна коју треба обавестити да је терет приспео на одредиште.
Тако банка задржава право да располаже теретом све док јој комитент не врати
износ кредита. после чега, право на преузимање робе преноси на свог комитента.
Предности поморског товариог листа у односу па терстницу
Да би охрабрили учеснике у робном промету да користе поморски товарни
лист, указаћемо на његове предности у односу на теретницу, у оним превозима
где током путовања нема потребе за преиродајом терета.
За преузимање терета од возара у луци искрцаја није потребно презентирати
поморски товарни лист.
Нема бојазни да се може појавити друга особа као примаоц. знатно је смањена могућност крађе и фалсификата.
Могућност издавања поморског товарног листа предвиђена је најновијим ревнзијама INCOTERMS правила из 1990.
Најновија Ревизија Једнообразних правила за документарне акредитиве ступила је на снагу 1. јануара 1994. године. под називом „Једнообразна правила и
обичаји за документарне акредитиве. Ревизија 1993., Публикација МТК 500”,
предвгфа у Члану 24. непреносив поморски товарни лист као документ који су
банке дужне да прихвате у свом пословању.
Сматрамо да би било врло корисно подсетити на проблеме који могу да се
појаве када се превоз врши уз издавање теретнице а терет стигне у луку искрцаја
пре теретнице, и на тај начнн индиректно указати на наведене предности поморског товарног лисга, али само у оним превозима где нема потребе за препродајом
терета током путовања.
Уколико би возар предао терет без презентације оригиналне теретнице,
одговарао би примаоцу за евентуалну иггету. Његова одговорност проистекла из
ове радње није покривена осигурањем, по Правилима P&I Клуба. осим ако његови директори не одлуче другачије.14*
Да би се преузео терет примаоц треба да обезбеди банкарску гаранцију која
мора да износи најмање 150% од ЦИФ вредности робе. Издавање банкарске гаранције представља додатни трошак за примаоца јер банка не жели да изда гаранцију без полагања одговарајућег јемства. Чак и издавање терета уз банкарску
гаранцију, возар није довољно заштићен од евентуалних захтева оригиналног
примаоца. Због тога пгго се може десити да се банкарска гаранција или не може
наплатити или поступак наплате траје и по неколико година. а за све време возар
14. Правно гледано возар има право да одбије предају терета док му прималац не презентира
оригинал теретницу. Енглески суд је имао прилику да се изјасни о овом проблему
доносећи пресуду у корист возара: да је возар поступи са разумном пажњом одбијајући да
преда терет док се не презентирају теретнице или не преда банкарска гаранција прихватљива за возара. Види случај Siam Venture (L.L.R. 1987 Vol. 1 Part 2, p. 147).

је изложен захтеву примаоца да му накнади штету у случају предаје терета неовлашћеној особи.1516^
Француска банка иокренула је судски поступак и на основу налога суда
заустављена су два брода један у Суецком каналу а други у Трсту. Један је припадао возару а други купцу. Бродови су ослобођени тек поигго је банка уписала
хипотеку на имовини која припада шпанском купцу. Спор је коначно решен 1985.
године на тај начин пгто је купац реишо да прода банци један од својих луксузних
хотела на Медитерану.
У циљу игго веће употребе поморског товарног листа, IMC (International Mar
itime Committee) препоручио је возарима да наплаћују значајније суме за издавање теретница у случајевима када се роба не препродаје током путовања, и на
тај начин покушају да утичу на крцатеље да не траже издавање теретнице. на
што су овлашћени у складу са Чланом III (3) и (7) Хашких или Хашко-Визбиских
Правила.
Познате организације као што су BIMCO, издале су формуларе поморског
товарног листа, a то су учиниле и многе поморске компаније.,6)
Навика у пословању са терстницом. непостојање поморског товарног листа
у Ревизији Једнообразних правила и обичаја за документарни акредитив из 1983.
године, недовољна заинтересованост за његову употребу, представљали су
главне разлоге да се поморски товарни лист не користи више у робном промету.
Колико је аутору овог рада познато судови и арбитраже како код нас тако и у
иностранству још увек нису имали прилику да се изјасне о правним проблемима
који произилазе из употребе поморског товарног лнста.
(чланак примљен 293.96.)

15.

Ради илустрације навешћемо један случај из 1982. године. Француска банка платила је 29
милиона долара по основу обавезе из акредитива који јеотворила у име свог комитента,
шпанског купца. Теретница је билапренета на банку као њено обезбеђење за покриће из
акредитива. Купац је преузео терет уз предају гаранције прихватљиве за возара, али без
сагласности и знања акредитивне банке. Ускоро после тога купац је морао да се обрати
свим својим кредиторима за репрограмирање свог дуга.
16. BIMCO blanc back form of non-negotiable liner waybill (80-0); non-negotiable general sea waybill
for use in short-sea dry cargo trade (80-1); non-negotiable tankerwaybill 81 (80-2).

Radomir Milosevic, Lawyer from Belgrade
SEA WAYBILL

Summary
Seo Waybills are more and more in use in everyday international trade. They are regu
lated by Hague Rules, Hamburg Rules, CMI Uniform Rules for Sea Waybills and Uniform
Customs and Practice for Documentary Credits, 1994.
We consider that our Maritime and Inland Navigation Act of 1977, should be amend
ed by introduction of rules and regulations regarding the Sea Waybills, as soon as possible.
Keywords: Sea Waybill, Bill of Lading, Letter of Credit.
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(Прегледни чланак)

QUO VADIS радна дисциплина
Аут ор указује на појам и садржину радне дисциплине. Упућује на Генезу
радне дисциплине, дисциплинске одговорности и мера које се изричу због повреде радне дисциплине у нашој радноправној реГулативи.
Кривудаве су путање радне дисциплине и дисциплинске одговорностш.
Смењивала су се репресивна и либерална решења.
Врхунац репресије садрже решења позитивних закона који регулишу радне
односе. Ако је репресивна леГислатива имала за циљ побољшање радне дисциплине, није успела у томе. Строге норме нису резултирале повећаном одговорношћу и бољом дисциплином.
Напротив, сведоци смо велике норматшвно-фактичке колизије. До фактичкоГ јачања радне дисциплине, по оцени аутора, доћи he поновним успостављањем владавине права, економским опоравком и афирмацијом
позитивних вредности.
Кључнеречи: радна дисциплина, дисциплинска одговорност, мере, комисија,
директор, синдикат, репресија.I

I -Појам радие дисциплиае
Друштвена дисциплина је императив сваког организованог друштва. Део укупне друштвене дисциплине представља радна дисциплина.

Радну дисциплину везујемо за поштовање утврђених радних обавеза. Она
представља „скуп утврђених обавеза о понашању радника за време процеса и
трајања рада или у вези са радом, као и дужности о понашању радника ван рада”.1-) Из овако датог појма радне дисциплине можемо извући њена основна
обележја: а) она је скуп утврђених, дакле унапред нормираних, обавеза о понашању радника; б) она обухвата обавезе радника не само на раду и у вези са
њим, већ и ван рада; в) радник је дужан да се придржава прописаних обавеза.
Позитивни законски прописи из области радних односа не познају термин
„радна дисциплина”. Они говоре о дужностима, односно радним обавезама и њиховом неиспуњавању. Мада се суиггински ти термини могу поистоветити са радном (не)дисциплином, неоправдано је терминолошко укидање радне дисциплине,
с обзиром да важећи закони реч „дисциплина” употребл>авају у придевном облпку за мере, органе и поступак.
У самом појму радне дисциплине садржана је обавеза да се она поштује.
Међутим. у пракси има супротних понашања. Непоштовање радне дисциплине
повлачи дисциплинску одговорност и изрицање дисциплинских санкција.1
2)
Ранија терминологија је била шаролика. Уредба о дпсциплинској и материјалној одговорности радника у државним предузећима. надлештвима и установама из 1949. г. и Закон о радним односима из 1957. године употребљавали су
термин .джсциплинска казна”, а Основни закон о радним односима из 1965. и Закон о међусобним односима радника у удруженом раду нз 1973. год. термин „мера
због повреде радних дужности”, односно „мера због повреде радних обавеза”.
Репресивно-васпитшш дејсгвом дисциплинске мере допрнносе јачању радне
дисциплине. Оне делују како на радника који је прекршно радну дпсцнплнну
(специјална превенција). тако и на остале раднике у предузећу (генерална превенцнја).
У циљу јачања радне дисцлплине. поједина предузећа прибегавају увођењу
мера које излазе из оквира дисциплинског права. Ово се нарочито односи на тзв.
стимулације за редовност на послу. Изван мерила нормираних за расподелу зарада, та предузећа утврђују посебне новчане стимулације за редовно долажење на
посао и присуство на радном месту. Та појава је била раширена нарочито у времену самоуправљања, у току примене Закона о удруженом раду, мада је има и
данас.
Поред механизама дисциплинске одговорности н расподеле зарада, овакве
стимулације су правно неодрживе. Иако практично пронзведе одређене ефекте,
1.
2.

Др Александар Балтић - др Милан Деспотовић: Основи радног права Југославије м
основни проблеми социологије рада, Београд. Савремена администрација 1975. стр. 227.
Дисциплинске санкције се у нашем позитивном радном законодавству називају дисциплинским мерама. Тај термин егзистира две деценије (од Закона о удруженом раду) и он је
данас готово општеприхваћен. Употребљавају га прописи који регулишу радне односе у
предузећима и органима државне управе. Изузетак је новчана мера. коју закони и даље
називају казном.

јер у супротном не би било никаквог фактичког разлога за њихово увођење, оне
представљају правни нонсенс, јер материјално подстичу радника да се понаша
онако како иначе и мора да се влада у радном односу. Јер редовно долажење на
посао и присуство на радном месту су обавезе инкорпорисане у саме појмове рада. радног односа и радне дисциплине. Било би боље да предузећа та средства усмере за стимулисање већих радних учинака, него за благовремено долажење и
пуко присуство на послу.
Радној дисциплини и одговорности за њено непоштовање подлежу сви радници у предузећу, без обзнра на послове и функције које обављају.3^ Институт
тзв. дисциплинског имунитета је непознат законској регулативи, мада је у нормативним актима предузећа долазило до његовог неоснованог увођења.4*
II - Раиија радноправна регулатива
Први послератни пропис који уређује дисциплинску одговорност радника56-1
већ у првом члану дефинише радну дисциплину. Она се састоји у тачном
испуњавању радних обавеза и дужности предвиђених у радном реду и другам прописима, као и у уговорима о раду. Повреда радне дисциплине санкционисана је
одговорношћу за дисциплински прекршај. Иако први пропис то изричито не наглашава, основан је закључак да он радну дисцишшну везује искључиво за рад (а
не и за понашање ван рада).
Први последратни законски пропис који регулише радне односе - Закон о
радним односнмаб) шире је нормирао радну дпсциплину. Она обухвата утврђене
радне дужности и обавезе о понашању радника за време рада или у вези са радом.
Задатак радног колектива и органа управљања је да одржавају и јачају радну дисциплину.
Између осталих обавеза, Закон у поглављу о радној дисциплини утврђује:
дужност радника да чува друштвену имовину, да рационално користи средства за
производњу, да буде на радном месту и да ради у прописаном радном времену.
Ако је из било ког разлога спречен да дође на посао, радник је дужан да о томе
обавести организацију у року од 24 часа. Он се не сме удаљавати са свог радног
места без одобрења надлежног руководиоца. Овај закон је шире од својих след3.

4.

5.
6.

Став о универзалности дисциплинске одговорности потврђује одлука суда удруженог рада
Србије бр. 3096 од 23.12.1977.... делегати скупштина друштвено-политичких заједница нису
прописима изузети од одговорности за повреду радних обавеза. С обзиром на то, радник се
не може позвати на мандат делегата, већ he одговарати као и сви други радници.
Општим актом о радним односима предузећа ТЕ НиколаТесла из Обреновца осамдесетих
година је био уведен дисциплински имунитет у корист делегата радничког савета и
чланова одбора самоуправне радничке контроле.
Уредба о дисциплинској и материјалној одговорности радника у државним предузећима,
надлештвима и установама (Сл. лист ФНРЈ, број 27/49).
Објављен у Сл. листу ФНРЈ, бр. 53/57.

беника регулисао не само радну дисциплину (у 6 чланова), већ и дисциплинску
одговорност (у 33 члана).
Основни закон о радним односима из 1965. године789)уопште не говори о радној дисциплини. He помиње реч „дисциплина” чак ни у придевном облику. Само у
пет чланова он регулише питања одговорности радника радној заједници. Мере
због повреде радне дужносги, по њему, су: опомена, јавна опомена, последња јавна опомена и искључење из радне заједнице. Овакав систем мера, три са тзв. моралним дејством и само једна са репресивним, у тој размери није познавао ни један
закон који је регулисао радне односе, ни пређашњи, ни потоњи. У условима реформе и надирућег самоуправљања, законодавцу су. очигледно, засметали „груби” појмови радне дисциплине и свега игго има епитет дисциплинског. Репресија
уступа место свести о добровољном извршавању радних дужности.
У прилог поменутој тези иде и чињеница да је Основни закон из 1965. дерогирао новчану казну. Ову изразито репресивну меру законодавац је укинуо ,јер се
сматрало да она више не одговара новој улози и положају радног човека у социјалистичком самоуправном друштву. у коме радниди успостављају равноправне
међусобне радне односе у удруженом раду, што је истакнуто и приликом дискусије о нацртима нових закона о међусобним односима радника у удруженом
раду”.8)
Први републички закон орадним односима9) из 1967. године говори о радним
дужностима радника, а радну днсциплину и дисциплинску одговорност уопште не
помиње.
Велики рез у овој области направно је Закон о међусобним односима радника у удруженом раду.101^ И не само у овој области. Он је и терминолошки раскинуо са раније утврђеним, можемо рећи класичним. појмовима радног односа,
радног места и сл. У области дисциплинске одговорности, овај закон је садржао
само једну упућујућу одредбу.
У нормирању одговорности радника „дарежљнвијн” је други републички закон из области радних односа.117
Закон о удруженом раду („раднички устав”) не наставља тенденцију својих
претходника. Напротив. он се враћа релативно детаљној регултнви дисциплинске одговорности. Он после 11 година враћа у радно право појам радне дисци7.
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Објављен у Сл. листу СФРЈ. бр. 17/65.
др А. Балтић-др М. Деспотовић, оп. цит., стр. 242.
Објављен у Сл. гласнику СРС, бр. 31/67.
Објављен у Сл. листу СФРЈ, бр. 22/73.
Закон о правима и обавезама радника у удруженом раду (Сл. гласник СРС, бр. 6/74) О
одговорности радника говори у 7 чланова. мада ни он не познаје реч дисциплина (дисциплински). Овај закон не враћа новчану казну у наше радно законодавство, али је
одшкринуо врата за њено поновно увођење, нормирајући могућност да је радници утврде
самоуправним споразумом о међусобним односима у удружено.м раду, при чему је законодавац одредио горње износе новчане мере.

плине,
радник одговара за повреду радних обавеза и друге повреде радне
дисциплине...” Уопште, враћа атрибут „дисциплински” као префикс везан за
одговорност. мере, органе и посгупак.
Овај закон нормативно заоштрава радну дисциплину. Упркос великим полемикама, он поновоуводи новчану казну и потпуно је реафирмише. Таксативно
утврђује 7 тежих повреда радне дисциплине због којих се она може изрећи. Републичка легислатива и самоуправна регулатива не могу повећати тај број.
Интересантно је да Закон о удруженом раду није идентично поступио са мером престанка радног односа. За ту меру није таксативно утврдио теже повреде
радних обавеза. већ само њено факултативно изрицање и један случај облигатног
изрицања (због неоправданог изостајања са посла најмање пет узастопних радних дана). Оправдано се може критиковати овакав став законодавца, с обзиром
да је до краја регулисао повреде за новчану казну, a то није учинио за престанак
радног односа као тежу (и најтежу) меру, већ је исту добрим делом ирепустио републичком законодавцу и самоуправним регулама.
Чудно је да овакав заокрет у дисцнплмнској одговорности доноси тзв. „раднички устав”. Хипотетички разлози за ту појаву су: постојећа друштвена клима
изазвана објектившш економским тешкоћама и нараслим проблемима у области
запошљавања; субјективне слабости испољене кроз повећану неодговорност,
нерад, уравниловку и сличне појаве.
Тенденцију пооштравања радне дисцнплине и репресије настављају републички закони о радним односима донетж после Закона о удруженом раду, који су
повећавали број тежих повреда радних обавеза због којих се изриче најтежа дисциплинска мера и јачали репресију новчане казне.
Да су кривудаве путање радне дисциплине и дисциплинске одговорности у
нашој легислативи доказује Закон о изменама и допунама Закона о радним односима из 1988. године.1213^Он таксативно утврђује пет тежих повреда радних обавеза због којих се изриче мера престанка радног односа (готово троструко смањује
број повреда, са 14 на 5), с тим да међу њима нема повреде учињене неоправданим
неузастопним изостајањем са посла.
III - Позитивиа регулатива
Осцилације у нормирању радне дисциплине и дисциплинске одговорности,
како смо видели, крећу се узлазно и силазно, са заокретима у пооштравању или
ублажавању истих.
Нови заокрет у смислу пооштравања дисциплине и одговорности чини
важећи Закон о основним правима из радног односа.1^ Он прописује три дисциплинске мере: јавну опомену, новчану казну и престанак радног односа. Смањује
12.
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Објављен у Сл. гласнику СРС, бр. 37/88
Објављен у Сл. листу СФРЈ, бр. 60/89

броЈ мера са васпитно-моралним дејством, сводећи их (од ранијих три, односно
две) на једну - јавну опомену. Она се. по позитивном закону, може изрећи само за
лакше повреде радних обавеза. За теже повреде важећи закон је задржао две
изузетно репресивне мере (новчану казну и престанак радног односа).
Овај закон таксативно утврђује 12 тежих повреда радних обавеза због којих
се изриче мера престанка радног односа. с тим да прописује могућност увсфења
нових повреда републичким законом и општим актом, односно колективним уговором. Оваквом регулативом важећи закон је достигао врхунац репресије у односу на најтежу дисциплинску меру.
Појачану репресију. која је пратила меру престанка радног односа. аналогно
је доживл^авала и новчана казна. растом горње траннце. од почетних 10% од једномесечног личног дохотка до садашњих 15% месечне зараде у трајању од 1-6
месеци.
IV - Улога дисциплинске комисије
Дисциплинска комисија је орган који мериторно одлучује о дисциплннској
одговорности радника у лрвом степену. Она има креативан задатак. да на основу
спроведеног поступка, ценећи све околности. изрекне ону меру која ће најбоље
постићи сврху кажњавања. Правилним избором мере дисциплинска комисија остварује специјалну и генералну превенцију у радној средини и постаје гарант
очувања радне дисциплине.
Овај колегијални орган дисциплинског одлучивања уводи Закон о радним
односима из 1957. године. Дисциплинска надлежностЈе. према њему. подељена
између директора и дисциплинске комисије, с тим игго је она изрицала теже казне. Осим одлучивања у првом степену. дисциплинска комисија је била и
другостепени орган, који је одлучивао по жалбама поднетим протпв решења
директора.14)
Основни закон о радним односима из 1965. не помиње дисциплинску комисију. Он штуро утврђује одговорност радника радној заједници. при чему је заједница субјект одлучивањ а. Н аравно да комисију није поменуо ни Закон о
међусобним односима у удруженом раду из 1973. године. с обзиром да садржи
само једну упућујућу норму у области коју разматрамо.
Закон о удруженом раду после 11 година враћа дисциплинску комисију у радно законодавство. Она утврђује повреде радних обавеза и других повреда радне
дисциплине, одговорност радника и изриче дисциплинске мере. Закон јој даје легитимитет да одлучује и о накнади штете проузроковане повредом радне дисцн14.

Према Уредби из 1949. године све дисциплинске казне је изрицао директор, а васпитне и
новчану казну су изрицалн овлашћени помоћници (за.меници) директора. руководиоци
сектора, па чак и одељења, као и погона.

плине. или да даје иницијативу за покретање поступка за накнаду штете пред
другим органом. Њу бирају радници непосредним тајним изјашњавањем.
Одређени број. највише четвртину укупног броја чланова дисциплинске комисије, чине лица ван радног колектива, које радници бнрају са листе већа удруженог рада скупштине општине. Разлоге за увођење ових тзв. неутралних
чланова дисциплинске комисије хипотетички можемо означити као жељу законодавца да омогући органима локалне власти увнд у стање радне дисциплине у организацијама удруженог рада. односно мешање у исту, или. игго је вероватније, да
објективним ставовима неутралних чланова амортизује евентуалну пристрасност и арбитрерност чланова комисије из састава радног колектива.
Из истих разлога, вероватно. Закон о удруженом раду је прописао да, осим
одређених органа из организације удруженог рада, дисциплински поступак
покрећу друштвени правобранилац самоуправљања (он је према Закону о основним правима из радног односа могао покренути поступак пред надлежним судом против коначне дисциплинске одлуке) и надлежни орган друштвенополитичке заједнице, мада су они у пракси изузетно ретко подносили захтеве за
покретање дисциплинског иоступка.
Важећи савезни Закон о основним правима из радних односа прописује да
дисциплинска комисија одлучује о одговорности радника за учињену тежу повреду радних обавеза за коју се изриче мера престанка радног односа. Остале мере
изриче пословодни орган. Тиме је позитивна легислатива реафирмнсала улогу
инокосног органа (директора) у мериторном одлучивању о дисциплинској одговорности и изрицању мера.V
V - Улога директора
Према првом послератном пропису (уредби из 1949.) директор предузећа је
највнши дисциплински старешина. Он се стара орадној дисциплини и лично је
одговоран за њено одржавање и јачање. Изрицао је све дисциплинске казне.
Закон о радним односима из 1957. године. такође. квалификује директора
као дисциплинскбг старешину, али прописује да је одржавање ијачање радне дисциплине задатак радног колектива и органа управљања. Надлежност за изрицање дисциплинских казни је подељена између директора и дисциплинске
комисије. Директор је дужан да одмах покрене поступак чим утврди дисциплинску повреду или за ову дозна и да спроведе иотребне извиђаје. ГТо спроведеном
поступку, он оглашава радника кривим за повреду радне дисциплине и кажњава
га.
С обзиром на нове тенденције у области дисциплинске регулативе, нормативну децентрализацију и заокрет ка ублажавању радне дисциплине, савезни закони из 1965. и 1973. године уопште не помињу улогу директора и синдиката у
дисциплинској одговорности.

Закон о удруженом раду утврђује да се прописане дисциплинске мере могу
изрећи сваком раднику, без обзира на посебна овлашћења и одговорности које
има. Дакле, ни пословодни орган није изузет из дисциплинске одговорности. игго
значи да је постигнута универзалност. Директор чини тежу повреду радне
обавезе ако у организацији не изврши правоснажну судску одлуку.15^
Пословодни орган. према овом закону. има тужилачку функцију. Он је у
пракси далеко чешће покретао дисциплински поступак од других овлашћених
органа, интерних и екстерних. Разлог за то је традиционална улога директора у
дисциплинском поступку. још из времена кад је прописима био проглашен за дисциплнснког старешину. као и у недовољној пнвенцнји других органа које je закон
легитимисао за покретање поступка.
Према важећем Закону о основним правима из радног односа пословодни
орган одлучује о дисциплинској одговорности радника и изриче две мере (јавну
опомену и новчану казну). А о његовој дисциплинској одговорности одлучује орган који га именује. Наведена законска овлашћења директора може пренета на
друге руководеће раднике, у случајевима и под условима утврђеним опиггим актом.
Директор покреће дисциплиснки поступак у случајевима у којима он мериторно не одлучује. Позитивни закон учвршћује радну дисдиплину прописивањем
норме да he орган управљања који именује директора и друге руководеће раднике покренути поступак за њихово разрешење уколико не покрену дисциплински
поступак у року од 15 дана од сазнања за повреду и учиниоца.1617*
VI - Улога синдиката
Вишеструка је улога синдиката у области радне дисциплине и одговорности у
свим фазама развоја.
Према Уредби 1949. године, надлежни старешнна (директор) при доношењу
одлуке узима у обзир и мишљење синдикалне организације. Директор предузећа
може поједине дисциплинске прекршаје уступити на одлучивање другарском
суду синдикалне подружнице.17) Уредбом је овлашћен Централни одбор Савеза
синдиката Југославије да ближе уреди организацију, састав и рад другарског суда.
Значајна је улога синдиката и према Закону о радним односима из 1957. године. Синдикална организација добија положај заступника радника пред дисцип15. Наведена норма ЗУР-а je, по оцени аутора, добра, јер обезбеђује остварење једног од
врховних принципа правног поретка: правоснажне судске одлуке се морају извршити.
Међутим, у нашој реалности чест је раскорак између прописаног и оствареног. Цитирана
норма је ретко остваривана у пракси. Аутору није познат ни један случај позивања директора на дисциплинску одговорност због неизвршења правоснажне судске одлуке.
16. И ова норма, по оцени аутора, има ретку примену у пракси.
17. Овакво уступање надлежности асоцира на преношење појединих предмета од стране суда
на мировна већа.

линским органима, на његов захтев или уз пристанак. Осим тога, она делегира
трећину чланова дисциплинске комисије. Даље, писмена и образложена одлука,
осим раднику и директору, досгавља се синдикалној организацији. Она је, на крају, овлашћена за изјави жалбу против решења о казни, а на њен захтев може се
поновити правоснажно окончани дисциплински поступак.
Закон о удруженом раду нормира тросгруку улогу синдиката у материји дисциплинске одговорности. Прво. он има заступничку улогу. Друго. као активан
учесник. синдикат мора бити обавештен о покретању поступка пред дисциплиснком комисијом. Пропуштање те обавезе представља повреду дисциплинског поступка. Уколико синдикат достави мишљење. оно мора бити саслушано у
току поступка пред комисијом.
Треће. што представља законску новину, синдикат добија тужилачку
функцију. Он подноси захтев за покретање дисциплиснког поступка, равноправно са још пет. интерних и екстерних, субјеката таксативно утврђених законом.18-1У трострукој улози синдиката коју му је закон определио у области
дисциплиснке одговорности. заступничкој. тужилачкој и неутралној, има елемената контрадикције. Осим наведеног. синдикат је, према ЗУР-у. предлагао већу
удруженограда СО листу неутралних чланова дисциплинске комисије.
У корелацији са појачаном репресијом, коју доноси савезни Закон о основним правима из радних односа, налази се и смањена улога синдиката у дисциплинском поступку. Важећи закон је задржао заступничку функцију синдиката и
обавезу обавештавања.
VII - Став о (некад) најчешћој дисциплинској повреди
У ранијој пракси радници су најчешће позивани на дисциплинску одговорност због неоправданог изостајања са посла. Ценећи разлоге изостајања, да ли су
оправдани или не, дисциплински орган је вршио креативну функцију, узимајући у
обзир све релевантне (олакшавајуће и отежаваЈуће) околности.
Закон оудруженом раду је когентном нормом („изриче се”) санкционисао
најтежом дисциплинском мером неоправдано изостајање са посла од пет узастопних радних дана. Иако је у питању тврда императивна норма, интересантно је питање: Да ли је дисциплинска комисија у сваком случају била дужна да изрекне
мере престанка радног односа?
Мишљења су подељена. Законска формулација „изриче се” наводила је поједине правнике на закључак да се мера престанка радног односа морала изрећи у
сваком случаЈу неоправданог узастопног петодневног изостајања са посла. Било
je и схватања да постоји аутоматизам у њеном изрицању. 19);
18.

Синдикат је у пракси подносио захтеве за покретање дисциплинског поступка изузетно, по
правилу против руководећих радника, у случају да поступак није покренуо директор илид
руги орган. Улогу синдиката се, углавном. сводила на традиционалну заштитничку.

Ивошевић и Пантовић сматрају да је код ове мере индивидуализација могућа
само кроз примену института одлагања извршења мере. Наведени сгав потврђује
одлука Суда удружсног рада Србије бр. 3100/81 од 1.9.81. год.”... мера престанка
радног односа се обавезно изриче у случајевима када је предвиђена самоуправним оппггим актом...”
Таква схватања су заснована готово једино на граматичком тумачењу и мотивима текуће економске политике (клима истеравања радне дисциплине), без
ослонца на основна правна правила о одговорности и повезаност са другим законским одредбама. Такво становиште занемарује начело индивидуализације казне, једно од основних начела сваког савременог поступка. па и дисциплинског.1
92021^
С обзиром на тежнну последица које изазива мера престанка радног односа и
степен њене репресије. као и обавезу узимања у обзир олакшавајућих и отежавајућих околности, аутор сматра прихватљивим став о примени начела индивидуализације код ове мере. Истовремено. изјашњава се против аутоматизма у њеном
изрицању, јер би у том случају ова мера неодољиво подсећала на мандатну казну.
Тада би дисциплинска комисија de facto само утврђивала чињеницу неоправданог
изостајања са посла и рутински изрицала најтежу дисциплинску меру. а не би
вршила своју креативну (аналогну судској) функцију.
Што се тиче неоправданог неузастопног изостајања, републичка легислатива је прешла пут од изузетно либераног става из 1977. године, када је радник у
току три месеца могао неоправдано изостати са прекидима 14 радних дана (готово минимални годишњи одмор) без последице изрицања најтеже мере. преко
заоштреног става из 1984. године, када је скоро изједначила број неоправданнх
неузастопних изостанака са узастопним (шест у току календарске године). до
брисања тих норми 1988.године.
Напред изложена сучељавања ставова о индивидуализацији казне или аутоматском изрицању мере престанка радног односа постала су беспредметна
доношењем Закона о основним правима из радног односа.21)
Овај закон више не сматра повредом радних обавеза неоправдано изостајање
са посла пет радних узастопних дана. Тај проблем он изузима из контекста дисциплинске одговорности и сврстава га у друго поглавље, утврћујући га као један од
разлога за престанак радног односа без сагласности радника. Важећи закон. дак19.

видети: др Теофило Поповић, Радни односи у удруженом раду, Београд. Правно-економски центар. 1977, стр. 194. Исто, др Зораи Ивошевић. Дисциплинска и материјална одговорност, Београд, Правно-економски центар. 1983, стр. 47; др Миомир Пантовић.
Одговорност радника у удруженом раду, Београд. Стручна књига, 1984. стр. 37.
20. Љубомир Божиновић. Мера престанка радног односа-начело индивидуализације. Радни
односи и самоуправљање бр. 5/1985к. стр. 50.
21. Назив овог закона можемо критиковати. Језичким тумачењем долазимо до закључка да
он регулише само основна права из радног основа, а не и обавезе. Међутим, он уређује и
радне обавезе и то веома репресивно. Захваљујући телеолошком тумачењу критика може
да се ублажи, или евентуално да изостане. под условом да се може прихватити став да
право увек за пандам има обавезу.

ле, уводи у овом случају тотални аутоматнзам, при чему надлежни орган не спроводи поступак аналоган дисциплинском, већ само утврђује чињенично стање и
доноси одлуку.
VIII - Закључак
На пнтање Quo vadis радна дисциплина? није лако одговорити.
Напред речено указује на различита законодавна решења у области радне
дисциплине и одговорности. на честе осцилације у смислу јачања или слабљења
дисциплине, на крнвудава лутања у тражењу оптималних регула.
Важећи законски прописи садрже дисциплинске норме које основано упућују
на закључак да је репреснја данас у зениту. Тај став потврђују следећа нормативна решења: а) елиминацијом опомене, остала је само једна морално-васпитна
мера - јавна опомена, с тим да се и она рестриктивније изриче него раније, само за
лакше повреде радних обавеза; б) мере престанка радног односа је репресивнија
него икад (изриче се због 12 тежих повреда, с тим да се тај број може повећавати
републичким законом и колективним уговором, односно општим актом); в)
новчана казна је. такође. достигла највеће износе у послератном дисциплинском
праву (15% од месечне зараде у трајању од 1-6 месеци); г) новчану казну изриче
директор, те је арбитрерност у одлучивању већа него у времену кад је исту изрицала дисциплинска комисија; д) у пракси најчешћа тежа повреда радних обавеза
(неоправдано изостајање са посла) излучена је из дисциттлинске одговорности и
инкорпорисана у домен директоровог одлучивања по принципу аутоматизма.
Да ли је овако репресивна легислатива постигла свој циљ? Да ли је резултирала фактичким побољшањем дисциплине и повећаном одговорношћу?
Одговори аутора су одречни.
Напротив, сведоци смо велике нормативно-фактичке колизије. У нашој
стварности, у којој су девалвирале многе друштвене, економске, правне. етичке...
вредности. у којој су пољуљани медицински. васпитни. иравосудни и други професионални кодекси, ерозију су доживели бројни радно-правни институти, међу
њима радни морал и дисциплина.
Класичне радне врлине (стручност. истрајност. дисциплинованост, колегијалност) у кризном времену потискују квазивредности (лаицизам, иолтронство,
политиканство. нетрпељивост). Кад таквом радно-социјалном миљеу додамо евидентне појаве: уравниловку, незамерање, немотивисаност, осиромашење, добијамо реални оквир у коме егзистира радна дисциплина у нашој свакодневници.
Она је данас у стању ентропије.
Имајући у виду такву стварност, с једне стране, а пооштрени дисциплински
ius cogens, с друге стране. аутор се усуђује да поново пита: Quo vadis, радна дисциплино?

Вероватно у боље сутра. Поновним успостављањем владавине права,
оживљавањем производње, економским опоравком, афирмацијом позитивних
вредностн. неминовно ће доћи до фактичког јачања радне дисциплине.

(чланак примљен 5.Ш 96.)

Dragoljub Simonovic
QUO VADIS WORK DISCIPLINE
Summary
The author points to the notion and content of work discipline. He shows the genesis
of work discipline, disciplinary liability and measures undertaken in case of violation of
work discipline in our labour law practice.
Difficult was the road of discipline and disciplinary liability. Repressive solutions
were succeeded by liberal solutions.
Repression has reached its climax in the solutions contained in positive laws regulat
ing labour relations. If repressive legislation had as its aim the advancement of work dis
cipline, it failed in achieving this. Severe norms did not result in increased liability and
better discipline.
On the contrary, we are witness to a great collision between norms and facts. The
advancement of work discipline, the author maintains, will be reached by reinstating the
rule of law, economic recover}' and affirmation of positive values.
Key words: Work Discipline, Disciplinary Liability, Measures, Commission, Director,
Trade Union, Repression.

ПредраГ Бибић,
Адвокат у Београду

UDK: 347.7
(Прегледни чланак)

Заштита фирме
1. Појам фирме
Фирма или назив предузећа је име правног субјекта под којим наступа у свом
правном и комерцијалном окружењу. Ближе, под фирмом (твртком) подразумева се скуп индивидуалних обележја под којима неки привредни субјект обавља
своју делатност и потписује се у свом пословању1); даље, фирма је трговачко име,
под којим трговац као такав тргује, те којим се у свих својих послових потписује.2)
Исто тако, фирма је трговачко име под којим трговац радњу води н потписује.123^
Наиме, фпрма. као обавезни елеменат сваког правног субјекта, јесте днстинктивни део, по коме се правни субјект разликује од других привредних субјеката који
послују на одређеном тржипггу. Значај фирме као најснажнијег дисгинктивног
елемента индивидуалности правног субјекта у пословно тржишном окружењу,
неизоставно немаће и питање њене заигште.

1.
2.
3.

В. Јовановић, Енциклопедија имовинског права и права удруженог рада, Београд 1978,
Организација удруженог рада, стр. 609
Ф. Врбанић, Трговачки закон -Тумач законскому чланку XXXVII.:1875, Загреб, 1892, стр.
13
Ј. Миловановић, Право трговинско, Београд, 1899, стр. 35

2. Заштита фирме
2.1. Облици правне заштите фирме
Фирма предузећа ужива вишеструку правну заштиту. Облике правне
заштите фирме можемо поделити у две основне групе: привредно правна и
кривично правна заштита. Основне одредбе које се односе на заштиту фирме
налазе се у појединим одредбама закона ове две гране права.
2.1.1. Привредно-правна заштита фирме
а)

Закон о судовима (Сл. Главник Р. Србије, бр. 46/91; 60/91; 18/92) - судска надлежност. у cftopoeima који се односе на заштиту фирме
Надлежност судова у споровима који се односи на заштиту фирме регулисана је Законом о судовима, чл. 15, ст. ђ., којим се каже:
„ П ривредни суд, суди у првом ст епену:...ђ) спорове који се односе на
заштиту и употребу проналазака, узорака, модела, жиГова, фирме, техничких
унапређења, знакова разликовања, рачунских проГрама, монополистичко деловање, нелојалну конкуренцију и спекулацију, као и спорове из ауторских права, права репродукт ивних уметника, права умножавања, преснимавања и
пуштања у промет аудиовизуелних и ауторских дела када се као странке појављују лица из тачке а, б, и в овоГ члана,...
Даље,
„Поред спорова из става 1. овоГ члана привредни су’д:
a - води судски регистар предузећа и других субјеката за које је законом
одређено и решава спорове поводом уписа у судски регпстар;...
Дакле, у споровима који се односе на заштиту фирме надлежан је Привредни
суд, било да поступак покренут од сгране заинтересовашх лица тужбом, шш га је
регистарски суд покренуо, „ех officio”, у поступку уписа предузећа у судски
регистар.
Када су у питању спорови који се односе на запггиту фирме. прпвредни судови суде, не само спорове између предузећа и других правних лица, него и
између ималаца радњн и других појединаца, који у внду регнстрованих занимања
обављају привредну делатност и између правних лица и ималаца радњи и другнх
појединаца који у виду регистрованог занимања обављају привредну делатност.
Ово изричито предвиђа чл. 15. ст. а Закона о судовнма4)
б)

Закон о предузећима (Сл. лист СФРЈ, бр, 77/88; 40/89; 46/90; 61/90, Сл. лист
СРЈ 24/94)

Заштита фирме ”ех officio”
Закон о предузећлма, као системски закон, посвећује више одредаба институту фирме предузећа. Закон регулише и појам заштите фирме, члановима: 156,
158.159.
Одредба члана 156 Закона који говори о заштити фирме и уводи принцип
искључивостш, гласи:
„Под истом или сличном фирмом немогу битиуписаш код истог суда који
води су’дски регистар два или вшие предузећа која врше исту или сродну делатност.
Ако су два или више предузећа исте или сродне делатности, чија су седингга
на подручју исгог суда који води судски регистар, пријавила суду фирме које се не
разликују једна од друге, право на упис фирме има предузеће које је раније пријавило фирму суду”.
Горе поменути члан је, нема сумње, основ заштите фирме, не само када ову
заштиту покреће регистарски суд, надлежан по месту седишта предузећа, него и
када заиггиту покрећу лица чији је непосредни интерес повређен.
Регистарски суд, надлежан по месту седишта предузећа, дужан је да, по
службеној дужности, ex officio, води рачуна да у свој регистар не упише исте или
сличне фирме, предузећа која обављају исту или сродну делатност. Уколико би
се овакав случај и десио, а дешава се у пракси, регистарски суд је дужан изврпшти
регистрацију предузећа које јепрво поднело пријаву - по начелу приоритета, a
другом предузећу, које је касније поднело пријаву, ускратити регистрацију под
том фирмом.
Уколико дође у rope поменуту ситуацију суд ће водити рачуна о кумулативном испуњењу оба услова: дакле, неће уписати предузећа која имају исте или
сличне фирме и обављају исту или сродну делатносг.

ц)
Закон о поступку за упис у судски регисгар (Сл. лист СФРЈ бр. 13/83; 17/90)
Питање заштите фирме приликом уписа правног субјекта у судски регистар,
а пре доношења решења о упису у судски регистар, најдиректније је регулисано
чланом 43. предњег закона. Наиме, регистарски суд, пре доношења решења о упису у судски регисгар, проверава да ли је под истом или сличном фирмом, односно називом већ уписан или уредно пријављен за упис у судски регистар други4
4.

тако, у парници по тужби тужиоца Предузећа Комисион против тужене Мирјане Поповић, власнице радње за комисиону продају Драгуљ, ради употребе фирме. IL 6495/91,
Окружни привредни суд је одбио приговор тужене о стварној ненадлежности Окружног
привредног суда у Београду, који приговор је образложила тиме што је тужена физичко a
не правно лице, позивајући се на чл. 193 ст. 3. ЗПП, као и на чл. 489 ЗПП-а, по коме се
правила о поступку о привредним споровима примењују и у споровима који произилазе из
међусобних привредних односа ималаца радњи и других појединаца који у виду регистрованог занимања обављају неку привредну делатност, односно међусобних привредних
односа тих лица и правних лица из чл. 489 тачка 1 овог закона - ЗПП-у.

субјект уписа, о чему саставља службену белешку. Ако том приликом суд утврди
да се фпрма субјекта уписа који тражи упис јасно не разликује од фирме другог
субјекта уписа којн је већ уписан у судски регистар, или који је раније уредно поднео пријаву за упис, а у питању је упис фирме субјекта исте или сродне делатности, суд ће позвати предлагача да у одређеном року промени фирму и да поднесе
измењену пријаву са одговарајућим исправама. И на крају, ако предлагач не поступи по закључку суда, суд ће одбити захтев за упис у судски регистар.
Недостаци заштите фирме по службеној дужности
Заштита фирме од стране регистарског суда, у поступку уписа привредних
субјеката у регистар, има своје недостатке. У првом реду, ова заштита је територијално ограничена; она се односи само на територију за коју је надлежан
одређени регистарски суд, следи, да у регистре два суседна регистарска суда могу
бити упнсана предузећа са истом или сличном фирмом и да обављају исту или
сродну делатност. (начело толеранције) Дакле, овај веома значајни ниво
заштите фирме, који се одвија на државном нивоу - преко регистарских судова,
који делују по службеној дужности, завршава се на границама надлежности појединих регистарских судова. Ово, нема сумње, веома неповољно делује на овај вид
заштите, која је изузетно значајна, јер је, на неки начин, превентивна. Уколико
би ова врста заштите бнла солиднија, а нема разлога да то не буде, јер је обављају
стручни регистарски судови и судије специјализоване за ову врсту материје, битно би се смањила и потреба заинтересованих лица да сама иницирају поступак
заштите фирме и на тај начин се излажу трошковима. Ово и поред тога што за
оваквом заштитом не постоји потреба уколико не постоји „сукоб интереса”
предузећа различитих регистарских судова на једној те истој пословној територији.
Заштита фирме по тужби заинтересованог лица или заштита фирме на
територији другог реГистарскоГ суда
Територијална омеђеност. основни недостатак заштите фирме по службеној
дужносш, Закон о предузећима је надомесгио чланом 158, по коме:
„ Предузеће које самостално наступа на тржишту има право да пред надлежним судом тражи заштиту фирме.
Захтев се може поднети против предузећа које је угтисано у судски регистар
код истог или другог суда.
Право на подношење захтева за заштиту фирме престаје по истеку три године од дана уписа у судски регистар фирме против које се захтева заштита”.
У овом члану Закон о предузећима предвиђа могућност заштите фирме у
поступку који покреће заинтересовано лице тужбом пред надлежним привредним судом, а против предузећа које је уписано у судски регистар код истог или
другог суда. Према томе, заиггиту фирме по овом основу могуће је спровести на
територији целе земље.

Заштиту фирме по тужби заинтересованог лица - у смислу чл. 158 Закона о
предузећима, је најчешћи облик заштите фирме предузећа, мада. пракса показује
да су парничне странке, углавном, предузећа или радње са подручија истог
регистарског суда. Ова чињеница, иако говори о заштити фирме по тужби заинтересованог лица, недвосмислено указује на недостатке заштите фирме коју
врше регисгарски судови ”ех officio”, па чак и ако се узму у обзир и радње и појединци којн обављају неку регистровану делатност, а који се уписују код надлежних
општинских органа, а над којима регистарски суд нема никакву контролу.
Право на подизање тужбе истиче по протеку три године од дана уписа у
регистар фирме против које се тражи заштита5) Овај рок је законски, дакле,
преклузиван, игго значи да га не могу продужавати ни странке, а ни суд. У покренутој парннци за заиггиту фирме, суд ће водити рачуна о овом року, а ако утврди
да је он истекао. неће ни одлучивати о меритуму. него ће тужбу, у недосгатку активне легитимације тужиоца, одбити.
Дакле, један од услова да би тужилац успео у парници за заштиту фирме,
јесте благовремено поднета тужба.
Очигледни су недостаци утврђивања овог трогодишњег рока, не само у смислу његовог временског трајања. него и момента у времену од кога се ово трајање
рачуна. И поред ових недостатака, наш законодавац је изузетно упоран када је
овај рок у питању; чак га утврђује и нови Предлог закона о лредузећима.
Утврђивање овог рока је у директној супротности са начелом искључивости, централним начелом заиггите фирме. Наиме, ако би исти регистарски суд учинио
пропуст и регистровао исту или сличну фирму, која обавља исту или сродну
делатност, а ова могућност је изузетно велика због техничких и других недоста5.

тако Виши привредни суд Србије, у правној ствари тужиоца ЕИ Пупин Холдинг против
туженог ЕИ Пупин ГТЕ, Пж-8910/91, ради забране употребе фирме, решавајући по жалби
тужиоца против пресуде Окружног привредног суда у Београду П-10142/91, донео је пресуду којом је одбијена као неоснована жалба тужиоца и потврђена пресуда Окружног
привредног суда у Београду, којом је одбијен тужбени захтев тужиоца да се туженом забрани употреба фирме. По оцени Вишег привредног суда Србије наводи жалбе нису основани, јер: Према изводима из регистра ОПС-а из Београда, следи да се упис туженог као
радне организадије извршен дана 28.6.1984. г. и то решењем ФИ - 1373/84, под називом
Пупин ГТЕ, Београд, Земун, Батајнички пут бр. 23, а затим, решењем Фи - 8430/89 од
2.3.1990.Г. извршено је усклађивање са Законом о предузећима под називом Предузеће у
друштвеној својини - Фабрика дигиталних телефонских уређаја ЕИ Пупин - ГТЕ, Београд. Земун, Батајнички пут 23...
... У овом случају тужени је под наведеним називом у судски регистар уписан 28.6.1984.Г.,
решењем Фи - 1373/84. Неприхватљиви су жалбени наводи тужиоца који се састоји у
тврдњи да се рок из чл. 158 ст. 3. Закона о предузећима има рачунати од момента када је
тужени своје пословање усагласво са Законом о предузећима, a то је 2.3.1990.Г. Ови
наводи жалбе нису основани због тога, што тог датума није извршен упис назива фирме
туженог, већ је тада пословање туженог усаглашено са прописима Закона о предузећима
док је назив фирме туженог извршен још раније, тј. 28.6.1984.Г. и то решењем бр. Фи 1373/84...”

така заштите ex officio, а заинтересовано лице не покрене посгупак у предвиђеном року, неповратно би била изгубљена могућност заштите фирме, која
представља не само друштвени него и приватни интерес. Ово посебно уколико
би до повреде дошло након истека рока од три године од уписа друге фирме, што
је могуће с обзиром на динамични карактер пословног imagea предузећа симболизованог у фирми предузећа. Такође је могућа ситуација да одређено
предузеће покрене поступак у законом предвиђеном року, и да тај тужбени
захтев буде правоснажно одбијен, а да након истека рока од три године дође до
стварне повреде права на фирму, чиме би тужилачко предузеће изгубило право
на судску запггиту због истека законског рока или због оправданог истицања
приговора литиспенденције од стране туженог.
Да би тужилац успео у парници за заштиту фирме потребно је да се ради о истим или сличним фирмама и о предузећима која обављају исту или сродну делатност, што суд, у сваком појединачном случају слободно цени. Ови услови морају
бити кумулативно испуњени.6) Уколико се, у конкретном случају, ради о истим
или сличним фирмама, а делатности су им различите, односно, нису исте, нити су
сродне, тужбени захтев за заштиту фирме неће бити усвојен.71
Даље, за успех у парници за заштиту фирме, тужилац мора доказати да је
први извршио пријаву регистрације, моменат саме регистрације је ирелевантан.
Ово се доказује ,дтријавом” регистарском суду. на којој се налази пријемни печат.
Поставља се питање, која ће се фирма сматрати првим пријавиоцем, када су
фирме поднеле регистарском суду пријаву истог дана, а у пријаве није унето
тачно време пријављивања. Нема сумње, коштјутерска евиденција поднетих пријава отклонила би овакве сумње, а до тада би било добро да радници на пријемном одељењу суда, стављају и тачно време подношења сваке појединачне пријаве.
6.

Привредни суд у Београду, у предмету П-834/92, тужиода Предузећа за производњу
графичких производа, унутрашњу и спољну трговину и комерцијалне послове ВИБА са
п.о. против туженог Предузећа запроизводњу и комерцијалне послове ВИБА и ДУГА са
п:о., ради заштите фирме, усвојио је тужбени захтев тужиоца и забранио туженом да у
називу своје фирме употребљава реч ВИБА, јер је у конкретном случају нашао, да је
фирма тужиоца и фирма туженика слична, јер једна и друга фирма садрже спорну реч
ВИБА. Из утврђених чињеница, таксфе, произилази да и тужилац и туженик обављају
исту, односно сродну делатност - комердијалне послове. Чињеницу да је оснивач туженог,
физичко лице које је и један од суоснивача тужица, суд није сматрао релевантном за
пресуђење ове правне ствари, јер је право на фирму везано за предузеће као правно лице.
Такође, Вишл привредни суд у Београду, у предмету Пж - 3234/94, у правној ствари
тужиоца Предузећа JNTERSPEED” против туженог Предузећа ’’INTERSPEED INTERNA
TIONAL” ради заштите фирме, потврдио је пресуду првостепеног суда којом је забрањено
предузећу ’TNTERSPEED INTERNATIONAL” да користи назив „INTERSPEED” у
обављању своје привредне делатности и наложено брисање фирме ’’INTERSPEED INTER• NATIONAL” из Регистра Привредног суда у Београду, образлажући да је очигледно да реч
’’Interspeed” индивидуализује предузеће и његову делатност, и употребо.м те речи у фирми
ствара се заблуда код трећих лица на штету тужиоца, ово тим пре, што тужилац и тужени
у фирми имају ознаку која упућује на исту делатност.

И на крају, тужилац је потребно да има и оправдани интерес за вођење парнице за заштиту фирме, а он постоји чим постоји могућност да због овакве регистрације дође до замене фирми на тржишту, без обзира да ли је до овакве замене
заиста и дошло,8^ када су у питању фирме регистроване у истом регионалном
суду, односно да докаже да је дошло до повреде оваквог оправданог интереса,
уколико се ради о фирмама са територија различитих регистарских судова. Дакле, тужилац мора имати и доказати свој оправдани интерес за заштиту фирме, a
не само пуку чињеницу постојања фирме на територији другог регистарског суда
са истим или сличним именима и истом или сродном делатношћу. Посебно је питање који су то елементи на којима тужилац може заснивати свој оправдани интерес за заштиту фирме.
Тако. основнн елементи оправданог интереса су, свакако:7
*9)
опасност од забуне о идентитету предузећа, дакле, захтев за заштиту је
оправдан ако је интерес спречавање или отклањање забуне међу правним субјектима и другим учеснидима и потрошачима на тржишту, до којег може доћи услед
истог или сличног имена и исте или сродне делатности коју одређени правни субјекат обавља. Наравно, до овакве опасности од забуне о идентиту предузећа, реално, може доћи уколико предузеће са истим или сличним фирмама обавља исту
или фодну делатност на заједничкој привредној територији, на тржишту, у територијалном смислу речи, на коме се пројектују ефективне привредне активности
предузећа са сукобљеним интересима.
Ово терчторијално простирање заштите фирме уско је повезано са територијом на коме предузеће ефективно обављају своју привредну активност. Тако, угоститељско предузеће „Плажа” из Новог Сада, са објектима на териториЈИ
тог града и угоститељско предузеће истог имена из Херцег Новог, које има об7.

тако је Привредни суд у Београду, у правној ствари тужиоца ДП Беозаштита против
Мешовитог предузећа за производњу, спољну и унутрашњу трговину Беозаштита П.О., П4980/92 пресудом одбио тужбени захтев тужиоца којим је тражено да се туженику забрани
употреба фирме Беозаштита, те да се изврши брисање из судског регистра, образлажући
да је неспорно, а што је утврђено и увидом у судски регистар, да су и тужилац и туженик
код овог суда уписани под истом фирмом, тј. тужилац и туженику називу своје фирме, као
доминантну реч, употребљавају реч Беозаштита, увидом у изводе из судског регистра
утврђено је да је тужилац уписан у регистар овог суда пре туженика. Међутим, увидом у
наведене изводе решења из судског регистра је утврђено да је тужиочева делатност
физичко техничко и противпожарно обезбеђење имовине и лица, док је туженикова
делатност производња, спољна и унутрашња трговина. Из утврђених чињеница произилази, како је то утврдио привредни суд, да тужилац и туженик не врше, нити исту ни
сродну делатност. У конкретном случају, према цитираном пропису, да би се остварило
право на заштиту фирме потребно је да буду испуњена два кумулативна услова и то: 1. да
су код истог суда уписана два предузећа под истом или сличном фирмом, и 2. да та
предузећа врше исту или сродну делатност. У овом случају, није испуњен други кумулативни услов, тј. тужилац и туженик не врше нити исту, нити сродну делатност, већ је реч о
делатностима које се битно разликују, те је суд на основу чл. 156 ст. 1. Закона о
предузећима одбио тужбени захтев тужиоца.

јекте и обавља угоститељску делатност само у Херцег Новом, тешко могу бити
парничне странке у поступку за заштиту фирме. Територијално простирање
заштите фирме може у временском смислу бити релативно, обзиром да до сукоба интереса око фирме може доћи и касније, много после уписа неке од фирми у
регистар, а након проширења делатности неке фирме на територију друге
фирме.
Основаност тужбеног захтева за заштиту фирме може зависити и од снаге
обележавања коју има фирма чија се заштита тражи. Дакле, ако је фирма
одређеном правном субјекта недистинктивна, нема јачину разликовања од
других фирми, она не може рачунати ни на потпуну правну заштиту, односно
обим правне заштите, овакве, недистинктивне фирме је знатно сужен. О овоме
ћемо касније нешто шире говорити уз примере из праксе.
Да ли ће тужилац успети у спору за запггиту фирме, односно да ли ће доказати свој оправдани пословни интерес, зависи одјачег права на фирму. с обзиром
да су предузећа сукобл>ених интереса у законито спроведеном поступку уписана у
регистре различитих територија. Која парнична странка има јаче право на фирму
зависи од многих критеријума, у првом реду то је критеријум временског приоритета употребе фирме, који се веже, зависно од случаја, за моменат - датум уписа
у регистарски суд, или неки каснији датум. До повреде права на фирму,
понављамо, не може доћи ако правни субјекти не послују на истом привредном
простору, па из тога произилази:
- ако два предузећа од почетка раде на истом простору, прнорнтет ће имати
предузеће које се прво уписало у регистар,
- ако два предузећа раде на различитим привредним територијама, па протеком времена, због ширења делатности и пословања једне од њих. дође до сукоба ин тереса везан ог за фирму, приоритет ће имати предузеће које је
регистровало фирму у регистарском суду територије на крју је прво предузеће
проширило ефективну делатност, и поред тога што је друго предузеће касније
уписано у регистар,89
8.

9.

тако Привредни суд у Београду, у правној ствари тужиоца Минел - Холдинг Корпорација
за изградњу енергетских и индустријских објеката д.д. и туженог Минелмонтажа д.д. у
мешовитој својини за монтажу енергетских и индустријских постројења са п.о., а ради
заштите фирме, у образложењу пресуде је нашао, да чињенице на које указује
пуномоћник туженика, да у конкретном случају не може доћи до заблуде у правном
промету нису релевантне за решавање овог спора, јер Закон о предузећима у чл. 156 ст. 1.
претпоставља да до заблуде увек може доћи када'су под истом нли сличном фирмом код
истог суда који води судски регистар уписана два или више предузећа. која врше исту или
сродну делатност, то значи да у конкретном случају није потребно доказивати могућност
заблуде у правном промету, нити се може доказивати супротно, јер поменути члан садржи
необориву правну претпоставку.
види С. Марковић, Заштита и правна природа фирме, Право и привреда, часопис за
привредноправну теорију и праксу, бр. 3-6/95, стр. 554.

- и на крају, када једно предузеће користи недовољно дистинктивну фирму,
па се та фирма, у међувремену, због пословног успеха предузећа афирмише услед
чега дође у сукоб о праву на фирму са другим предузећима и привредним субјектима, приоритет употребе фирме се рачуна од момента стицања велике снаге
обележавање прве фирме, а не од тренутка почетка употребе.
д)
Закон о личном раду (Сл. Гласник СР Србије, бр. 54/89; 9/90; и Р. Србије бр.
46/91; 53/93; 8/94; 10/94)
Појам фирме радње регулише Закон о лнчном раду у члану 29, који гласи:
„ Фирма је 1ше под којим се води радња, односнд обавља делатност.
Одредбе закона којима се уређује фирма предузећа сходно се примењује и на
означавање фнрме радње ако овим законом није другачије одређено..
Дакле, Закон о личном раду регулише само појам фирме и не садржи
одредбе које се односе специјално на заштиту фирме радње. Став други, поменутог члана, упућује на аналогну примену одредаба других закона који регулишу
фирму предузећа, из чега можемо извести закључак да се на фирму радње
примењују и одредбе о заштити фирме других закона, специјално Закона о
предузећима и Закона о трговини.
Следећи напред наведену логику, надлежни опиггински орган за привреду,
који води регистар уписаних радњи, дужан је водити рачуна да се под истом или
сличном фирмом не могу бити уписана у истом регистру, две или више радњи
које врше исту или сродну делатност. Ако се, ипак. истом подручном регистру,
пријаве фирме које се не разликују једна од друге и притом пријављене радње
обављају исту или сродну делатност, право на упис радње има радња која је
раније пријавила фирму регистру радњи при надлежном општинском органу
задуженом за послове из домена привреде.
Аналогно, радња која самостално наступа на тржишту имаправо, пред надлежним судом да тражи заштиту фирме. За ову врсту спорова надлежан је, како
смо напред утврдили, привредни суд, без обзира да ли се као туженик појављује
такође радња или појединац који обавља неку регистровану делатност, или пак
предузеће као правно лице. И у случајевима повреде права на фирму радње,
тужилац би морао попгговати преклузивни рок о престанку права на подношење
захтева, утврђен чланом 158 Закона о предузећима.
У пракси Привредног суда у Београду, поставило се питање, да ли је суд надлежан да у парници тужиоца, предузећа - правног лица, против туженика, самосталне радње, ради заштите фирме, забрањујући туженику употребу фирме,
истовремено, у ставу другом, наложи општинском органу, који води регистар
радњи, да изврши и брисање фирме те радње.10^
Сматрамо да rope изнесено правно мишљење суда има своје недостатке, а да
је захтев пуномоћника тужиоца, да суд, не само забрани туженику употребу
фирме, него и наложи општинском органу управе брисање фирме из регистра ос-

нован. А ко, као полазну основу, узмемо да се на фирму радње аналогно
примењују одредбе о фирми предузећа, а које се налазе у другим законима, онда
је логично прихватити да се и одредбе о заштитн фирме предузећа примењују и
на заштиту фирме радње. Уколико суд усвоји тужбени захтев и забрани туженику кориш ћењ е фирме, основна конкретизација ове забране спроводи се
брисањем фирме из регистра где је иста уписана. био то судски регистар - у
случају кад је тужаник предузеће, правно лице, или пак регистар трговинских
радњи који се налази при општинским органима управе, ако је у питању трговинска радња. Поред тога, пуномоћник тужиоца. у конкретном случају није тражио
брисање радње из регистра, него, важно је истаћи, брисање његове фирме, што
је, дефинитивно, битна разлика коју суд није препознао. Још један разлог у
прилог израженог мишљења: Уколико суд усвоји тужбени захтев и забрани
туженику употребу фирме, и истовремено не прихвати тужбени захтев у делу, у
коме се захтева да се изврши налог општинском органу да изврши брисање
фирме из регистра радњи, у ситуацији када туженик, након правоснажности ове
пресуде, и далзе употребљава забрањену фирму, тужилац ће бити принуђен, сада
као поверилац да покрене пред истим, Прнвредним судом, извршни поступак,
предлогом за дозволу извршења. Овим предлогом поверилац ће тражити дозволу извршења брисањем из реГистра радњи код отитшнскоГ орГана управе,
која би, у конкретном случају била основна и најважнија извршна радња. Сматра-10
10. тако је Окружни привредни суд у Београду,у предмету П-1004/91, тужиоца ПРЕДУЗЕЋА
ЗА КОМИСИОНУ П РО ДА ЈУКОМ ИСИ ОН против тужене САМОСТАЛНЕ КОМИСОНЕ РАДЊ Е КОМИСИОН-ГИША, ради заштите фирме, забрањујући туженику употребу фирме, у ставу другом одбацује тужбу у делу тужбеног захтева којим се захтева да
се наложи Секретаријату за привреду и финансије СО Врачар да брише из регистра
трговачких радњи назив фирме КОМИСИОН - ГИША. образлажући овакву одлуку тиме,
да суд нема законско овлашћење да надлежном органу управе наложи брисање уписа у
регистар трговинских радњи, јер је за брисање уписа у регистар трговинских радњи, a no
предлогу и захтеву заинтересованог лица, искључиво стварно надлежан орган управе код
кога се води регистар трговинских радњи. Наиме, констатује суд, о оваквом тужбеном
захтеву Привредни суд није стварно надлежан и тужбу са таквим захтевом ваља одбацити.
Али зато,
Виши привредни суд Србије, у предмету Пж-8689/91, тужиоца ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМИСОНУ ПРОДАЈУ „КОМ ИСИОН” против туженог Зарана Балуновића, власника радње
за комисиону продају, пресудом одбија жалбу тужиоца и потврђује пресуду Окружног
привредног суда у Београду, образлажући да је првостепени суд правилно применио
материјално право - одредбу чл. 153 ст. 1. Закона о предузећима. када је побијаном пресудом тужбени захтев одбио као неоснован, јер из изведених доказа произилази да тужени у
овом случају није повредио никаква тужиочева права, нити му је причинио штету
стављањем у фирму назив делатности. Наиме, према утврђеном чињеничном стању,
тужени је на фирму своје радње унео „KOMISON-KOMEX AG”, тј. реч „КОМИСИОН”
која означава делатност радње а што је допуштено чл. 153. ст. 1. ЗОП-а, према којој
одредби фирма садржи ознаку која упућује на делатност,. као и ознаку којом се ближе
обележава назив предузећа, у овом случају радње туженог. Дакле, у овом случају тужени
оваквим поступком није повредио никакво тужиочево право, нити му је причинио штету.

мо, да извршни суд нема разлога да не дозволи овакво извршење. И даље, тачна је
констатација суда да је за брисање уписа у региетар трговачких радњи, a no предлогу и захтеву заинтересованог лица. искључиво стварно надлежан орган управе
код кога се води регистар трговинских радњи, али у конкретном случају не ради
се о брисању радње, него о брисању фирме радње и не по предлогу и захтеву
заинтересованог лица, него на основу правоснажне и извршне судске одлуке. У
томе не видимо никакво „мешање” суда у надлежност општинског органа управе.
He само што је судска пракса у домену заштите фирме штура, она је у
одређеним случајевима и противречна.11^ И поред тога што суд суди и оцењује
релевантне чињенице на основу слободног судијског уверења, и што су могуће
различите одлуке већа на основу слпчног чињеничног и правног стања, ово не
доприносн правној сигурности учесника у поступку пред судом. Тим пре, што су
предмети везани за заштиту фирме концентрисани у неколико већа привредног
суда.
У rope поменутим случајевима појављује се исти тужилац, са истим тужбеним захтевом, против тужених радњи које у својим називима имају реч „КОМИСИОН”. прва „КОМИСИОН-ГИША”, а друга „KOMISON-KOMEX AG”. И при
површном гледању очигледно је, да тужене радње на исти начин употребљавају
реч „КОМ ИСИОН”, с тим што прва радња употребљава другу реч „Гиша”, a
друга, „К отех ag”, а што није битно за суштину ових спорова. Међутим, суд,
суштински исто чињенично сгање различито оцењује и доноси две различите одлуке.
Разматрајући ова два случаја, налазимо да је друго решење исправније. Прво,
из разлога које је навео и Виши привредни суд Србије: предузеће, односно радња
може у фирму унети ознаку која упућује на делатност, a то је, у конкретном
случају, бавл^ење комисиошш пословима. Затим, код нас је пракса, наслеђена из
доба административног управљања привредом и периода самосталног социјализма, да се региструју предузећа са недистинктивним именима, која су описана, или
су појмови у општој употреби. Нема сумње да, у оваквој ситуацији, приликом
оцене основаности тужбеног захтева за заштиту фирме, суд, нужно треба да се
придржава принципа по којем степен дистинктивносги фирме стоји у пропорционалном односу са обимом заштите фирме. Односно, предузећа са недистинктивним фирмама морају рачунати на чешће могућности повреде фирме од1
11.

тако, Окружни привредни суд у Београду, у предмету наведеном под 6. тужиоца
П РЕД У ЗЕЋ А ЗА КОМИСИОНУ ПРОДАЈУ КОМИСИОН против тужене САМОСТАЛНЕ КОМ ИСИОНЕ РАДЊ Е КОМИСОН - ГИША усваја тужбени захтев тужиоца,
образлажући да према чињеничном стању, у конкретном случају, стоје разлози због којих
је захтев тужиоца за забрану употребе фирме од стране тужене оправдан. Ово стога, што
су фирме тужиоца и тужене сличне, јер прва реч у фирми тужене је Комисион, тј. иста је
са фирмом тужиоца и што фирма тужене може створити забуну на штету тужиоца који
има исту или сличну делатност.

стране других привредних субјеката, а да притом неће, увек, моћи остварити
заштиту на основу одредаба Закона о предузећима. Ако се вратимо на горњи
случај, суд је, усвајајући тужбени захтев, пружио заштиту једној недистинктивној
фирми, која и није назив него врста делатности, на тај начин монополизујући коришћење овог имена, које је у општој употреби, у корисг тужиоца. Сматрамо да,
у конкретном случају, тужилац није могао остварити заштиту за име, назив који
је недовољно дистинктиван и који има слабу снагу обележавања. У оваквим
случајевима, могућа је потпуна аналогија са разрађеним правилима жиговног
права, где је познато да степен тзв. снаге обележавања коју има одређени жигом
заштићени знак, утиче на обим заштите коју тај жиг ужива. Снага обележавања
зависи, даље, од дистинктивне снаге знака, као и од афирмације коју је тај знак
стекао у промету, као средство индивидуализације одређене робе, одређеног
произвсфача. Наравно, ова снага обележавања је динамичан појам, променљив,
тако да поједине фирме, које у самом почетку нису имале дисгинктивност, временом, могу стећи већу снагу обележавања, захваљујући пословној афирмацији
на тржишту.12) Такође, повећањем дистинктивности имена предузећа. повећава
се и обим заштите оваквог имена.
Једно од спорних питања које се јавило у пракси, јесте и питање заштите
фирме, након одређених трансформација и статусних промена у појединим
предузећима; питања која се тичу права на употребу фирме од стране издвојених
делова предузећа; однос према фирми „система”, коме је припадала издвојено
предузеће, итд. Истичено да овакве и сличне ситуације нису регулисане позитивним законодавством, тако да је суд примењивао аналогију, приликом одлучивања о праву на употребу фирме, и бавио се тумачењем постојећих
законских одредабаЛ1)
У случајевима статусних промена унутар појединих предузећа и система,
услед којих долази до поделе постојећих система, нужно се намеће потреба да се
и питање даљње употребе фирме између раздвојених делова регулшпе уговором,
којим се регулишу и друге статусне промене, односно одговарајућим отттптим актима којима се регулишу статусне промене. Очигледно да би овакве одредбе,
одредбе којима се регулише питање даље употребе фирме. требало бити. на неки
начин. верификоване од стране регистарског суда који брине о јавном интересу.
што значи да одредбе којима се постиже сагласност између предузећа о заједничком корншћењу исте фирме и након раздвајања. не би биле ваљане, без
потврде регистарског суда, а ради заштите интереса трећнх савесних лица. Претпоставља се, наравно, да је регистарски суд најквалификованији у питању фирме
предузећа. Такође, сматрамо да би најквалитетније било законским текстом рег12.

као под 15. (тако, Дневник, новинска кућа у Новом Саду, недистинктиван назив, али
велике снаге обележавања, јер се ради о познатој новинској информативној кући којаје
својим пословањем стекла велики углед на тржишту).

улисати питање коришћења фирме након извршених статусних промена, како бн
се овај случај регулисао ван сваке сумње.
е)
Закон о грговнни (Сл. лист СРЈ 32/93; 50/93; 41/94)
Питање запггите фирме је. без одређивања привредноправних инсгрумената
заштите, регулисано и Законом о трговини, у оквиру одредаба о нелојалној утакмици, која је најчешћи основ по коме се тражи зашгита фирме. Тако, Закон у
свом члану 22 даје дефиницију нелојалне конкуренције као радње трговца која је
противна добрим пословним обичајима и којом се наноси или се може нанети
штета другом трговцу. другом правном лицу и куттцу, односно потрошачу.
Члановм 23 Закона о трговини, између осталог, нелојалном конкуренцијом,
сматра се и:
„...7. неовлашћена употреба законом заштићених спољних ознака друГог
трговца, (назив, фирма, робнижиг, услужни жиг, знак квститета, знакпорекла
и др.) или употреба ознака које нису законом, којом се ствара или се може
створити заблуда у Промету робе на штету другог трговца који те ознакеупотребљава у свом пословању... ”
Дакле, актом нелојалне утакмице сматраће се неовлашћена употреба
предузећа. Заштита фирме предузећа, на основу одредаба нелојалне утакмице,13
13.

тако, у примеру који смо навели под 5 овог рада, суд је усвојио тужбени заххев тужиоца,
констатујући у образложењу исте пресуде, да је међу странкама неспорно да је туженик до
12.8.92. год. пословао у оквиру сложеног предузећа МИНЕЈ1 када је дошло до формирања
ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈЕ МИНЕЛ, којој туженик није приступио, већ се регистровао
истог датума код овог суда под именом МИНЕЛМОНТАЖА д.д. у мешовитој својини, за
монтажу енергетских и индустријских постројења... Из цитираних прописа, произилази, да
закон регулише ситуацију када се оснивају нова предузећа, у ком случају право на упис
фирме има предузеће, које је раније пријавило фирму суду. Међутим, у конкретном
случају није реч о новом предузећу, већ је реч о статусним променама код већ постојећих
правних лица, и иступању туженика из пословног система као сложеног обилика организовања привредних субјеката, у коме је тужаник раније пословао. Наведену правну ситуацију, као и питање да ли и туженик, као лице које иступа из сложеног система тужиоца,
има право да задржи фирму под којом је пословао у оквиру сложеног система, Закон о
предузећима изричито не регулише. Како је реч о правној празнини, исту је неопходно
попунити тумачењем цитираних постојећих одредаба и путем аналогије... На описани
начин, суд је дошао до закључка, да туженик који иступа из сложеног пословног система
тужиоца нема право да задржи фирму, односно доминантну реч, под којом је пословао док
је био у саставу сложеног система - сложене организације удруженог рада, односно
сложеног предузећа. To значи да право првенства на употребу спорне речи МИНЕЛ у
називу фирме припада, као сложеном систему и као правном следбенику ранијег сложеног
система - сложеном предузећу у чијем је саставу пословао и туженик. Као што је напред
утврђено, како и туженик и тужилац обављају исту, односно сродну делатност, они аналогном применом чл. 156 Закона о предузећима не могу бити уписани код истог суда који
води судски регистар, већ право првенства припада тужиоцу, као настављачу континуг
итета сложеног пословног система МИНЕЛ у облику МИНЕЛ ХОЛДИНГ КОРПОРА Ц И ЈЕ ...

које садржи Закон о трговини, садржи ширу основу заштите, него закони које
смо до сада помињали. Ова заштита има своје предносга, иако овим законом није
регулисан инструментариј привредно - правне заиггите права на фирму од аката
нелојалне конкуренције, па ни рокове у којима се тужба може поднети.
Али, по основу нелојалне утакмице може се тражити заштита фирме, иако
тужени није предузеће, значи може бити и радња, односно власник радње, или
други привредни субјекат. Даље, субјекат запггите није само привредни ентитет
уписан у одговарајући регистар, већ заштиту уживају и инострани привредни
правни субјекти који послују на територији СРЈ, а ово на основу Париске конвенције за заштнту индустријске својине.14*
Такође, за заштиту фирме по овом основу не захтева се да је иста и регистрована, што, наравно не значи да се по овом основу не може тражити запггита регистроване ф ирм е. А ктом нелојалне конкуренције не см атра се само
неовлашћена употреба фирме, већ се односи и на употребу других имена и ознака у промету (нпр. ознака робе или услуга).
Дакле, покретање поступка за заштиту фирме по основу нелојалне утакмице, очигледно има своје предности, посебно када је у питању преклузивни рок,
који је кратак и има своје недостатке, а Закон о трговини га не регулише, не
тражи се доказивање оправданог пословног интереса и није потребна регистрација да би се тражила заштита.
Није неважно, да акт нелојалне конкуренције није ограничен само на изазивање забуне или опасности од забуне у промету о индентитету предузећа, већ
се може односити и на сваку другу повреду фирме, као што је разводњавање
фирме, срозавање угледа фирме, итд.
Закон о трговини, у својој одредби чл. 47. који регулише КАЗНЕНЕ
ОДРЕДБЕ. у ставу првом, тачки 7. одређује да ће се казнити новчаном казном за
привредни преступ предузеће или друго правно лице, ако предузме неку од
радњи која представља дело нелојалне конкуренције. Из овог произилази, да акт
нелојалне конкуренције, ближе описан у тачки 7 чл. 23 представља привредни
преступ и новчано је кажњив. Казна за радње из става један предвиђена је и за
одговорно лице.у предузећу илид ругом правном лицу. Регулисање да неовлашћена употреба фирме представља привредни преступ је, свакако, јошједан
корак на путу свеобухватне заштите фирме. За привредни преступ чл. 47. одговорном лицу у предузећу или другом правном лиду уз казну може се изрећи и
заштитна мера забране обављања трговине у трајању од пет годнна (чл. 48), а за
исти привредни преступ закон предвиђа, а ради заштите јединственог тржишта,
изрицање заиггитне мере јавног објављивања пресуде (чл. 49).
14.

С. Марковић, op. cit., стр. 558. (на основу чл. 2 и 10 бис. Парнске конвенције за заштиту
индустријске својине Југославија је обавезна да страним субјектима који имају
држављанство или домицил у некој од земаља Париске уније пружи заштиту од нелојалне
конкуренције по принципу националног третмана.)
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(чланак примљен 28.V 96.)

МЕБУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО

Међународна регулатива
Г А Ф Т А услови уговора о испоруци жита и одредбе о арбитражи
Испоручиоци жита (пшениде) из Југославије, који преговарају са купцима из
иностранства, често се срећу са формуларним уговорнма који се по правилу,
позивају на опште услове уговора ГАФТА број 64. Поред овога, у тим формуларним уговорима, предвиђа се решавање спорова по ГАФТА арбитражннм
правилима број 125.
ГАФТА има читав низ формуларних уговора који се користе у међународном промету житарица, чак и у ситуацијама када нема пуно разлога за њихову примену (уговор између страна које дуже послују. имају устаљене пословне односе,
између страна које не знају тачан домашај одредби формуларних уговора нити
учествују у раду ГАФТА итд.). Ово посебно важи када се има у виду да се. по
изричитој одредби ГАФТА уговора, сматра да је тај уговор закључен у Енглеској
(без обзира. дакле, где је уговор стварно закључен. те да ли стране у конкретном
односу имају икакве везе са Енглеском).
У питању су ГАФТА документи који су типични формуларни уговори
(садрже одређени број клаузула, те напомена о питањима које стране треба још
да уреде - допуном односно дописивањем у за то предвиђени простор). Међутим,
из назива документа би се могло закључити да су у питању општн услови уговора
(и као на такве се позивају посебни уговори који се закључују између наших извозника и иностраннх купаца). У питању су, иначе. невелики документи (документ број 64 има, тако. само 30 чланова, а како је и сваки ред у уговору нумерисан.
лако се може утврдити да уговор има 209 редова.
Посебно се мора имати у виду да, са правно-техничког сгановишта, ГАФТА
уговори, и поред широке примене и без обзира на природу (формуларни уговор
или огадти услови уговора), имају извесне недостатке, од којих неки могу имати
далекосежне последице. Језик услова (енглески) врло је компликован, понекад
архаичан. Одредбе о измењеним околностима су "разасуте" по целом тексту и
нису конзистентно сачињење. По изричитој одредби документа ГАФТА на уго-

вор односно на односе страна не примењује се Бечка конвенција о уговорима о
међународној продаји робе од 1980.
Посебну пажњу треба обратити на ГАФТА Арбитражна правила по којима
се решавају спорови проистеклн из уговора. Многи се приговори могу сгавити на
ова арбитражна гтравила од којих се најважнији своде на овлашћења арбитара,
коначност арбнтражне одлуке и врсту спорова који се на арбитражу могу изнети.
У Правилима није јасно да ли се сви спорови из односа купца и продавца могу
изнети на арбитражу или само они који се тичу квалитета испорученог жита.
Поред тога, странама је остављен врло кратак рок у коме се може спорно пнтање
изнети на арбитражу; пропуст да се тужба поднесе у року смагра се одусгајањем
од арбитраже. У Правилима постоје и одредбе које спречавају стране у односу да
врше опсгрукцнју арбитражног поступка (кратки рокови за именовање арбитара
и давање поднесака, ГАФТА именује арбитре ако то једна страна или заједнички
изабрани арбигри пропусте да учине и др.).
Арбнтражни поступак је писмен и, по правилу (сем ако то једна од страна не
тражи), не одржавају се усмене расправе. Правила прописују да стране у арбитражном поступку (а посебно не на рочиштима ако се заказују) не могу заступати
адвокати нитн правници из предузећа.
Одлуке арбитраже нису коначне, већ се незадовољна страна може обратити
Одбору за жалбе ГАФТА у одређеном року (ГАФТА именује одбор за жалбе за
сваки конкретан случај).
У Правилима је учињен покушај да се реши питање вишестраначке арбитраже у оним пословним подухватима у којима постоји "ланац" партнера (више
лица - учесника у трансакцији, од првог продавца до крањег купца). Правила,
наиме, предвиђају обавезу свих учесника у трансакцији да прихвате арбитражну
одлуку у погледу квалитета у спору између било која два учесника који су у
директном односу.

Решаваље међународних епорова
Реш аваље спорова са елементом иностраности у Чешкој
Повећан интерес за улагања у Чешку и уопште за пословање са чешким
партнерима повећаоје значај ефикасног и непристрасног система за решавање
спорова са елементом иносграности у овој земљи.
По чешком праву, стране у привредном уговору са елементом иностраности
(тј. у послу где је најмање једна страна предузеће са седииггем у иностранству или
физичко лице са пребивалиштем ван Чешке) слободне су да изаберу право по
коме ће уредити своје односе. Уколико стране не изврше изичит избор права. уговор ће бити подвргнут праву земље у којој је посао закључен (када се ради о
закључењу уговора међу присутним странама). односно праву земље у којој је
понуђени имао седиште или пребивалиште (ако се уговор не закључује међу
лицима која се налазе у истом месту у време закључења). Но. поред овог општег
правила, међународно прнватно гтраво Чешке познајејош нека посебна правила
у овом логледу; на пример. на уговор о посредовању и заступању примењиваће се
нраво земље заступанога. код уговора о осигурању то је право земље осигуравача. код уговора о превозу право земл>е превозника итд.
По чешком праву стране у уговору са елементом иностраности у начелу су
слободне да изаберу суд за решавање својих спорова из пословних односа.
При избору суда стране, ло правилу. воде рачуна о правилилма за
признавање и извршење страних судских одлука. Да бн се страна судска одлука
признала и извршила у Чешкој. страна која тражи извршење мора поднетн одлуку и пружити доказ о њеној аутентичности. Страна судска одлука не може
бити призната нити извршена у Чешкој: - ако би, по чешком праву (да су
примењ ена правила међунар.одног приватног права Чеш ке), ттостојала
искључива судска надлежност домаћих судова, - ако је чешки суд већ донео коначну одлуку у истој ствари или је долука суда треће земље већ призната у
Чешкој. - ако је страни суд лишио страну против које је одлука донета права да на
одговарајући начин учествује у поступку. - ако би прнзнавањс одлуке било противнојавном поретку Чешке, - ако не постоји реципроцитет са земљом чпјн је

актима Лондонске берзе (London Stock Exchange) и Атинског тржишта хартија од
вредносту (Athens Securities Market). За почетак, на берзи се тргује акцијама 36 акционарских друштава.
Нови дсвизни прописи Мађарске
У Мађарској је донела нове прописе који уређује материју плаћања у односима са инослранством (закон XCV и владин декрет 161 за спровођење овогзакона).
Ова два прописа су заменила врло бројне акте којима је до сада био уређен девизнирежим.
Нови девизни прописи су израђени у очекивању приступања Мађарске
OECD-y. Исто тако. Међународни монетарни фонд је иочетком године извесгио
Мађарску да. по члану 8 статута MMF. форинта постаје конвертибилна валута.
Отуда, нови режим најављује иотпуну либералпзацију у текућим плаћањима са
инострансгвом. и делимичну либерализацију у плаћањима у вези са инвестицијама (омогућено је да. под одређеним условима и уз накнадно обавештавање Народне банке Мађарске. домаће лице улаже у инострана предузећа, а за задуживање
у иностранству није више иотребна претходна сагласност, већ постоји само
обавеза обавештавања Народне банке). Закон дефинише које су трансакције
забрањене, те за које је иотребна дозвола Народне банке (иако је знатно смањен
број оваквих аранжмана за које је потребна дозвола. велики је недостатак Закона
што не прецнзира услове под којима се дозвола може исходовати). За следеће
пословс је, између осталих. потребна дозвола Народне банке Мађарске: - уговори
чије је предмет трансфер стране валуте и домаћих хартија од вредности у иностранство. - продаја покретних ствари у Мађарској у којој је бар један уговорник
страно лице; - преузимање од сгране домаћег лица удела већег од 10% у страном
предузећу; - нуђење у иностранству и продаја у иностранству акција. других
хартија од вредностн и обвезница облика (фондова) колективног инвестирања; нуђење у Мађарској и куповина од стране домаћег лица иностраних акција,
других хартија од вредности и обвезница облика колективног инвестирања, - стицање својине на непокретностима у иностранству и закључивање уговора о дугорочном закупу у иностранству, - закл>учивање од стране домаћих лица (не и
финансијских институција) уговора о краткорочним кредитима (уговори о дугорочним кредитима се само пријављују). - износ злата из земље.
Казахстан увео контролу робе пре отпреме
Роба се више не може увести у Казахстан док се не обезбеди контрола пре
испоруке од стране овлашћене организације (швајцарска организација Societe
Generale de Surveillance - SGS). Испоручилац робе чија GIF вредност прелази УСД
3.000 мора спровести контролу у земљи порекла робе пре него што је отпреми.
Контролом се проверавају квалитет. количина, експортна цена, утврђује вредност за сврхе царињења. Казахстан је прва земља бившег СССР-а која је увела
овакву инспекцију. Од ове обавезе изузети су извозници из ранијих совјетских ре-

публика (осим из три балтичке државе). Иако се оваквом контролом земљаувозник штити, пре свега, од одлива девиза путем уговарања нереалних дена
(тзв. трансфер прицинг). оваква пракса доводи и до многих лоших последица
(продужавање поступка увоза, откривање политике цена испоручилаца која се,
по правилу, сматра тајном и др.). а отварају се и многа правна питања (с каквим
овлашћењима и у чије име наступа контролна организација. какав је однос налаза
контроле према уговору о продаји и низ других).

На дневном реду у свету
И змене у режиму плаћања увоза у Русију
Од 1. јануара 1996. у Русији је на снази нови, знатно рестриктивнији систем
плаћања увоза, који има за циљл да заустави одлив чврсте валуте на неконтролисани увоз робе. До примене нових правила увозници су једноставно подносили уговор односно рачун својој банци и добијали девизе за плаћање према
иностранству. Од сада пословна банка увозника има знатно одговорнију улогу у
плаћању - она попуњава и потписује посебну потврду о увозном послу са свим детаљима увозне трансакције (врста робе, количина и вредност, валута плаћања,
начин плаћања, период плаћања, аванси и др.). Плаћање се може извршити само
са увозниковог рачуна у банци која је потписала потврду. Када потпише потврду,
банка је одговорна и гарантује Централној банци да ће се посао спровести под условима који су у потврди наведени. Ако датум плаћања претходи датуму царињења за више од 180 дана, за увоз и за плаћање мора се добити од Централне
банке.
Слободнс зоие у Пољској
Пољска је формирала своју прву слободну зону. Зона се налази око 300 километара југоисточно од Варшаве, на месту фабрике авиона која је престала са радом, јер су јако смањене поруџбине из бившег СССР. Основни подстицај за
улагаче је да су предузећа ослобођена плаћања пореза у периоду од 10 година,
док се у наредних 10 година плаћа само 50% пореза.
Кипар увео берзу акција
Крајем марта 1996. почела је са радом званична берза на којој се котирају кипарска акционарска друштва (берза је заменила незванично тржшпте акдија које
је функдионисало одређено време). Прописи о берзи (донет је посебан закон о
берзи) и правила берзе сачињени су према одредбама директива Европске уније,

суд донео одлуку (узајамност се не захтева ако страна против које је одлука донета није држављанин Чешке односно чешко правно лице).
Услови за признавање страннх судских одлука често се утврђују и међународним споразумима. Чешка има више оваквих билатералних споразума - са, на
пример. Авганистаном, Албанијом, Алжиром. Бугарском, Грчком. Италијом,
Кипром, Кубом, Монголијом. Пољском, Румунијом. Русијом, Сиријом, Словачком. Туннсом, Швајцарском. Шпанијом и другим земљама. Овакав споразум
постоји и са Југославијом. Одредбе споразума о узајамној правној помоћи са
неким земљама такође садрже одрсдбе о међусобном лризнању и извршењу судских одлука ( са Аустријом, Белгијом, Великом Британијом. ГТортугалом и др.).
Признање и извршење страних арбитражних одлука од стране чешхих судова зависи од постојања међународног споразума или од постојања узајамности са
земљом у којој је одлука донета у погледу признања н извршења арбитражних одлука донетих у Чешкој. Чешка је Једна од првих држава која је ратификовала
Њујоршку конвенцију о признању и извршењу страних арбитражнчх одлука (иако је Конвенцију потписала Чекословачка. Чешка је обавестила ОУН. депозитара за Конвенцију, да се сматра обавезаном одредбама Конвенције). Признање и
извршење стране арбитражне одлуке може у Чешкој бити одбијено из следећих
разлога: - одлука није коначна нити извршна у земљи у којој је донета. - од.лука је
противна чешком јавном поретку, - одлука има недостатака који су наведени у
Закону о арбитражи (непостојање арбитражног споразума. недостаци на сграни
арбптара. непостојање тзв. арбитрабилности спора односно спорног односа и
др.)Од 1. јануара 1995. у Чешкој је на снази Закон о арбитражном поступку и извршењу арбитражних одлука (Закон број 216/1994). Овај пропис замениоје
ранији Закон о арбитражном поступку и извршењу арбитражних одлука у међународној трговини од 1963. Нови Закон засннва се на овом ранијем пропнсу, алнје
сачињен и под утицајем арбитражних прописа неких европских земаља - чланица
Европске уније, те на основу сугестија из Модела арбитражног закона УНЦИТРАЛ-а од 1985.
Овај нови Закон дозвољава и арбитражу између домаћих лица (раније је арбитража била дозвољена само у споровпма из "спол>не трговине"). те прошнрује
материју у којој је дозвољено решавање снорова путем арбитраже (сада је дозвољено да стране повере спор арбитражи у с в ј ш односима које могу саме да
уређују - на пример. није дозвољена арбитража у споровима поводом стечаја или
у поступку извршења судских одлука, што је материја резервнсана за искључиву
надлежност домаћих судова).
Чеш ки Закон дозвољава да стране изаберу арбитражу као метод за
решавање својих постојећих и будућих спорова, уз услов да споразум буде у писаном облику (писани споразум подразумева н размену телефакс порука). Слран .
за арбитре могу одредити и лица која нису чешки државл>ани. Арбитража можс у
решавању спора применити било које право које стране изаберу. а ако такав избор стране не изврше. право одређено по правилима чешког међународног лоиватног права.

У Чешкој постоји стална арбитражна институција - Арбитражни суд при
Привредној и пољопривредној комори Чешке Републнке (до недавно ова се
установа звала Арбитражни суд при Чешкој трговинској и индустријској комори). Арбитражни суд мма листу арбитара, али стране нису више обавезне да арбитре бирају искључиво са листе. нити су обавезне да изаберу арбитре који су
чешки држављани. Арбитражни суд има своја арбитражна правила.

Из међупародне праксс
В.О.Т. пројекти или финапсирање пројеката
Законом о страним улагањима створена је могућност да се н у нас користи
једна савремена варијанта страних улагања. позната у међународној пракси као
инвестирање путем финансирања пројеката. Како је домаћа регулатива о овом
облику улагања недовољна и непрецизна, ваља погледати основне карактеристике овог модела директног инвестирања према упоредној уговорној пракси н законодавству.
У питању је модел улагања по коме се финанснра одређени пројекат
(изградња објекта, која, по правилу, обухвата све фазе - од замисли до физичке
реализације, тј. грађења и опремања). Домаћа страна омогућава страном инвеститору да о свом трошку изгради објекат, организује његов рад и искоришћава га
у одређеном периоду. a no протеку тог времена пренесе на одређени домаћи субјект својину на објекту. Описани модел познат је у свету као В .О.Т. посао - што је
термин скројен од почетних слова енглеских речи build (изградити), operate (управљати, руководити, водити), transfer (пренети - овде у смислу: вратити објекат
домаћем лицу). Инвеститор, по правилу странац. улази у инвестициони подухват,
али не само путем кредитирања, већ у комбинацији зајма са директним улагањем.
Трансакција подразумева и обезбеђење услова да инвеститор. експлоатишућн
изграђени објекат, поврати уложени капитал. У питању је, дакле, спецнфична техника финансирања пројекта, те је, отуда, овај облик у пракси и назван project fi
nancing ("пројектно финансирање" или, у исправнијем преводу: "финанснрање
пројекта").
Улог односно капитал код В.О.Т. инвестиционих подухвата врло је сложен
по структури - ради се о комбинацији зајмова, кредита и директног улога (equityја). Сразмера између зајмова и equity капитала одређује се према потребама пројекта, те могућностима финансијског тржишта. а посебно приватног сектора и
очекиваног одговора улагача у облику директних инвестиција. Поред ове
сложености која је резултат концелта финансирања, комплексност капитала
произилази и услед великог броја улагача и њихове различите природе - инвести-

тори из јавног сектора. међународне финансијске институције, инвеститори из
приватног сектора (банке, осигуравајуће компаније, али и физичка лица,
предузећа-учесници изградње и др.
На "страни" кредитногкагштала носиоци инвестиције су тзв. "институционални улагачи" (institutional investors) - банке и друге фннансијске организације, те
осигуравајуће компанпје.
Почетне износе директног капитала (онога који се улаже у пројекат. али не
као кредит са каматом, већ као инвестиција која се враћа кроз добит) осигуравају
носиоци посла. а врло често и главни учесници изградње. Но, међу иницијалним
улагачима налазе се понекад и банке које се, у истом пројекту. појављују и као
даваоци зајмова. Када је потребно знатније директно улагање, односно
обезбеђење већих средстава путем дпректних улога инвеститора у капитал за реализацју пројекта. поред почетног улога. мора се ићи и на тржиште капитала
односно понудити акције на тржиште; често се на тржиште износе друге хартије
од вредности - на пример, обвезниде или унитс фондова којн се формирају за остварење пројекта.
У основн постоје два групе инвеститора у В.О.Т. трансакцији: једно су лица
која дају кредите (project lenders), и друга која дају директни капитал, тј. неку врсту
улога у трговачко друштво (equity providers). Ho. ово је врло упрошћена шема и у
трансакцнји се, по правилу, појављује много више учесника. Некада су они из круга домаћих лица, а на В.О.Т. пословима врло често учествују и страни инвеститори и друга лица из иностранства.
Најпре. у инвестиционом подухвату редовно се појавл^ују лица која стварају
замисао целе трансакције (називају их спонсорима пројекта - project sponsors ili de
velopers). Ова лица no правилу и траже дозволу за инвестирање и она се издаје на
њихово име. Но, чест је случај да се дозвола издаје неком од лица које девелопери одреде за ту улогу у шеми трансакције. Наравно. у пракси се наилази и на ситуације да се, као организатори целог подухвата. појавл>ују највећи инвеститори
(банке) или извођачирадова (грађевинска прсдузећа. испоручиоци опреме).
Лице које исходује дозволу за инвестирање (било да је то спонсор или неки
други учесник трансакције) редовно формира посебно предузеће за извршење
послова на остварењу инвестиције - то је "носилац" инвестиције и назива се "пројект.чим предузећем" шга "компанијом за спровођење посла" (projectcompany,
operating company). Ово предузеће има троструку улогу: - органнзује изградњу и
функционисање и експлоатацију објекта; - по правилу, служи као "медијум" за
прикупљање директних улога (улагачи улажу у његов капитал односно купују
његове акције или хартије од вредности које издаје); - трећа улога je да се појављује као зајмопримац по основу кредита који се у оквиру пројекта обезбеђују.
Почетни капитал (initial capital, seed capital) y пројектно предузеће дају спонсори, поготово када су они и највећи учесници изградње и опремања објекта. Остали партнери за даректна улагања у ово предузеће, већ при оснивању, могу да се
нађу и међу другим лицима која имају интерес у пројекту (испоручиоци сировина,
организације које ће преузимати производе, влада земље-домаћина). Наведено је
да се и банке (које традиционално нису улазиле у круг директних улагача) по-

јављују као equity улагачи. Улагач у акцијски капитал пројектног предузећа може
бити и сама држава која је одобрила трансакцијуПоред ових иницијалних улагача, пројектно предузеће обезбеђује капитал за
свој рад и од других улагача.тако што позива јавност на упис и уплату акција. или
издаје друге хартије од вредности (најчешће обвезнице) које купују инвеститори.
Улагачи у пројекат обезбеђују се на разне начине. Најпре. осигуравају се (пре
свега зајмодавци) од политичког ризнка. С друге стране. као учеснициу пројектном предузећу имају право учешћа у управл^ању. те право контроле над радом
предузећа. Но. примењују се и конкретна средства обезбеђења (хипотека на
изграђене објекте, уступање потраживања по уговорима о продаји производа или
услуга, коришћење акција предузећа или других хартија од вредности као колатерала за дате кредите и сл.).
Међу инвеститорима, поред директнихулагача. редовно се налазе и зајмодавци. Они су понекад организовани као целина. клуб, али је могуће да се услови
кредитирања и гаранција, трошкови кредита и камате, датуми доспећа и други елементи разликују од кредитора до кредитора, што изазива врло сложене уговорне односе, како између кредитора и пројектног предузећа. тако и између
са.мих кредитора. Исто важи и за осигурање од политичког ризика - међу учесницима посебно место заузимају институције које осигуравају инвестицију од
политичког ризика (уговарач осигурања није пројектно предузеће. већ сами инвеститори). Услед учешћа више институција, покрића се морају комбиновати
(овде је посебан проблем и то што се дефиниција политичког ризика код институција које дају ову врсту покрића различита). па се могу јавити "непокривени"
делови односно "пукотине" у покрићу осигурања.
У трансакцији, дакле, учествују лица која нмају својство инвеститора - било
тако што дају кредите пројектном предузећу или што су улагачи у његов акцијски
капитал или купују његове хартије од вредности или се, пак, појављују у обе
улоге. Само предузеће је. са становништа инвестирања, "неутрално", а спонсорп
могу, али не морају, бити истовремено и улагачи (свој интерес налазе у посебним
аранжмашша са учесницима подухвата - провизије и покриће трошкова, накнада
у проценту од добити коју учесник остварн из пројекта и др.). Поред тога, неки од
инвеститора могу имати и друге улоге у трансакцији, које не спадају у функцију
улагача (извођачи радова, испоручиоци опреме и др.), али служе коначном постизању циља финансирања пројекта. Но, ситуација да се као улагачи у акцијски капитал пројектног предузећа појављују лица која могу имати и друге улоге осим
инвеститориских на пројекту често доводи до сукоба интереса.
У пројекту фннансирања појављују се. поред инвеститора. и многа друга лица, у различитим функцијама и улогама. Већина од њих налази се у односу са пројектн и м предузећем , који се уређује уговором. Број и врста учесника
инвестиционог подухвата путем финансирања пројекта зависи. дакле. од природе
нројекта, његовог обима и вредности. од чињенице да лн пројекат ствара производе који се продају на тржишту или га трећа лица непосредно користе, каква је
комбинација директног улога и кредита, на који се начин држава-домаћин

укључује у подухват и какав је концепт извршења подухвата (улога спонсора и
пројектног предузећа).
Пројектно предузеће. у зависности од концепта. закључује више уговорних
аранжмана који се могу гругшсати на следећи начин: - у првој гругш су уговори
који уређују односе са инвсститорима (зајмодавцима и директним улагачима у
капитал иредузећа); - другу групу сачињавају уговори са државом (закључују се
на основу односно поред одобрења или концесије) и у њу спадају уговор о концесији или уговор о спровсфењу пројекта (implementation agreement), али у појединим случајевима и уговори о давању земљишта у закуп те о преузимању
ироизводње (offtake agreements); - трећа група обухвата уговоре са посредницима
за прпкупљање капитала (од лица која уплаћују улоге у капитал предузећа - underwriting/placing agreements), те са саветницима о низу специјализованих питања
која у спровођењу инвестиције могу да искрсну; - у четврту групу спадају уговори
са једним или више лица која учествују у реализацији пројекта. тј. у изградњи и у
вођењу и коришћењу обЈеката (уговори са пројектангима. грађевинарима, испоручиодима опреме, даваоцима технолошје. организацијама које пружају manage
ment услуге, које одржавају објекте и др.).

Из домаћег права пословаља са ииостранством
Оснивање предузећа у ииостранству
Закон о спољнотрговинском пословању (Сл. лист СРЈ 46/92,16/93 и 24/94
одређује да ово пословање обухвата, поред спољнотрговннског промета, и
обављање привредних делатности у иностранству (члан 1).
Под "обављањем привредних делатности у инсхпранству" ("у смислу закона") подразумева се обављање следећнх делатности: - производне, - трговинске, услужне, - научно-истраживачке, и - истраживачко-развојне, те следећи пословн:
- банкарски и други финансијски послови, и - послови осигурања и реосигурања.
Из Закона произилази да се привредне делатности у иностранству обављају
преко: - предузећа (члан 65) и - представништава и пословних јединица (продавница,сервис, консигнација, градилиште и сл.) (члан 78 став 1). Закон предвпђа
н могућност да се привредне делатности обављају и преко "других облнка организовања за обављање привфедних делатности" (иста одредба се понавља у два
члана - у члану 65 те у члану 78 став 1); може се претпоставити да се под овнм
"другим облицима" подразумевају банке и осигуравајуће организације у иностранству (раније важећи закон је ове облике и изричито помињао. а сада се, из
одредбе члана 82. посредно закључује да се и ови облици могу оснивати за
обављање банкарских, других финансијских и осигуравајућих послова у иностранству).
Као облик обављања привредних делатности у иностранству Закон подразумева и улагање средстава у иностранство. Може се само претпоставити пгга су
творци прописа имали у виду када су и овај облик уврстили у овај вид спољнотрговинске делатности. Наиме, нигде се у Закону не дефинише о каквом се то улагању заправо ради, и једини помен овог облнка налази се у члану 81 у коме се
каже да се одредбе закона о оснивању предузећа сходно примењују и "на
престанак уговора оулчагању и повлачењу средстава потом основу". Вероватно
се мислило на онај облик улагања који постоји у нашем домаћем режиму директних инвестиција из иностранства ("заостао" из ранијих прописа о страним улагањима), али је учињен пропуст што у "позитивним" нормама није назначено да

је и овај облик могућ, те како се он организује и спроводи, већ се само прописује
која се правила примењују у случају престанка таквог облика. У одредби о начину
коришћења добити остварене у предузећу у иностранству предвиђено је да се
добит може користити и за "улагање у предузеће на основу уговора о улагању"
(члан 73 став 2 тачка 5).
Из оваквог одређивања облика још се не внди шта је заправо "обављање
привредних делатности у иностранству". Из законских одредби могу се извући
још неки елементи одреднице; тако се прецизира да привредне делатности у иностранству могу обављати: предузећа, - осигуравајуће и реосигуравајуће организације. - банке и - друга правна лица (члан 64 став 2; банке се помињу тек у члану 65,
који се позива на одредбу члана 64 став 2. а из формулације ова два члана могло
би произаћи да се банке и осигуравајуће организације не сматрају правним лицима; члан 2 став 1 Закона. када говори о томе ко може да обавља привредне делатности у иностранству. помиње само предузећа и друга правна лица). Законодавац
је прописао да се обављањем банкарских и других финансијских послова те
пословима осигурања и реосигурања у иностранству могу бавити само домаће
банке односно организације осигурања и реосигурања (члан 2 став 2). Из ове
забране произилази да се банкарским, другим финансијским пословима и пословима осигурања и реосигурања не могу бавити друга правна лица; остаје нејасно да
ли се банке и осигуравајуће организације могу бавити и другим делатностима које
спадају у привредне делатности у иностранству. Међутим. Закон о девизном
пословању (Сл. лист С Р Ј12/95) у одредби у којој уређује питање уноса добити остварене по основу обављања привредних делатности у иностранству предвиђа да
добит на тај начин може да оствари, поред правног лица, и предузетник (члан 37).
Потребно је да ови субјекти, који обављају привредне делатности у иностранству буду регистровани, односно уписани у регистар који води надлежни савезни
орган (о овоме даље).
Закон уводи у дефиницију обављања привредних делатности у иностранству
још један елеменат - прецизира се да "обављање” мора бити у складу са прописима земље у којој се делатносги односно послови врше (члан 64 став 1)
Шта је овим компликованим одредбама требало рећи? Врло једноставну
ствар:
- да југословнеска правна лица могу оснивати предузећа, банке и осигуравајуће организације у иностранству, те
- да се предузећа, банке и осигуравајуће организације могу у иностранству
бавити одређеним делатностима и пословима.
Ради се, дакле, о прописивању услова за директно инвестирање у иностранство од стране домаћих правних лица. Није било потребно да се у Закону користи
појам и термин (из ранијих прописа) "обављање привредних делатности у иностранству" за уређивање материје која се сасвим лако могла регулисати једноставним, разумљивим језиком.
Субјекте који могу оснивати предузећа у иностранству Закон назива оснивачима (члан 65). Према језичком тумачењу одредби члана 64 став 2 произилази да је услов за обављање привредних делатности у иностранству, па и за

оснивање предузећа у иностранству. да је домаћи субјект регисгрован за такво
пословање. односно да је уписан у иосебан регистар код савезног органа управе. У
питању је, међутим. нешто сасвим друго - домаћн оснивач је дужан да упише у
регистар само облик преко кога обавл^а привредну делатност (дакле. не да се
упише у регистар за такву делатност). Регистрација за обавл^ање привредних
делатности у иностранству гтретпостављала би један упис у одређени регистар за
вршење те делатности у будућем периоду. до одређеног рока или док постоје
утврђени услови. Када се. међутим, повезано тумаче одредбе члана 64 став 2 и
члана 68 став 1. види се да се упис у решстар врши сваки иут када се, на пример,
оснива предузеће у иностранству.
Оснивач је, како је наведено. дужан да поднесе захтев за упис предузећа (и
сваког другог облика) које оснива у иносгранству у регистар који води надлежнп
савезни орган управе (члан 64 став 2). а не да се сам уписује у некакав регнстар код
тог органа. Док се, дакле. ова одредба мора тумачити тако да уређује упис
предузећа у иностранству у регистар. одредба члана 68 став 1 уводи појам захтева
за оснивање гтредузећа у иностранству. Ова друга формулација могла би значити
да је за оснивање предузећа у иносгранству потребна сагласност односно дозвола
(претходна) савезног органа праве. Треба. међутим, остати при ономе како је тумачена одредба члана 64 став 2 односно одредбу члана 68 став 1 разумети тако да
се врши упис предузећа у иностранству у регистар па да се, према томе. од
савезног органа управе не тражи никакво одобрење за оснивање. већ му се подноси пријава за упис предузећа у регистар. На оваквотумачење наводи и одредба
члана 69 став 2 која говори о поступку брисања предузећа из регистра. У сваком
случају. законска терминологија је таква да једноставна језичка интерпретација
уноси забуну. јер би прозилазило да се Закон прописује три поступка (упис осивача предузећа у регистар. одобрење оснивања нредузећа у иностранству и упис
предузећа у иностранству у регистар). док се. заправо. ради о једном поступку упису предузећа у иностранству у регнстар на основу пријаве; овај се упис врши
пре осннвања предузећа у иностранству. па савезнн орган. без обзира што по Закону нема такво овлашћење, практично даје дозволу за оснивање предузећа).
Но. поставља се питање када се пријава за упис предузећа у регнстар подноси
- пре или после оснивања предузећа у иностранству. Иако се не ради о претходном одобрењу државног органа. нз повезаног тумачења одредби члана 64 став 2.
члана 68 став 1 и члана 69 став 1 могло би се закључити да је законодавац ипак
предвидео да се предузеће у иностранству може основати тек поигго се савезном
органу управе поднесе захтев за упис тог (неоснованог) предузећа у регистар и
пошто га надлежни орган у регнстар упише и о томе донесе решење; тек после
уписа у регистар код југословенског органа управе може се приступити радњама
за оснивање предузећа у иностранству.
Захтев за упис предузећа у иностранству у регистар, који се подноси савезном
органу уираве. мора да садржл (члан 68 став 2): - назив оснивача. - фирму. седиште
и предмет пословања предузећа, - износ и извор средстава за оснивачки капитал
предузећа, - податке о лицу које је одговорно за пословање предузећа у иностранству и о његовим овлашћењима (Закон не прецизира да ли је то лице код ос-

нивача или у самом предузећу у иностранству, у каквом је односу са оснивачем да ли је његов радннк и сл.). Уз захтев за упис предузећа у регистар оснивач је
дужан да приложи следеће писмене изјаве (члан 69 став 2): - да ће обезбедити
"правну заштиту уложених средстава" у складу са прописима земље-домаћина, да ће за обавезе предузећа у иностранству "одговарати до висине уложених средстава", те - да ће обезбедити “уобичајену контролу" финансијског пословања
предузећа.
Закон. дакле. дозвољава само оснивање предузећа у којима је одговорност
оснивача ограничена на висину улога. Ову одредбу треба тумачити тако да оснивач може основатн само предузеће у коме не одговара за обавезе предузећа (а
постоји само ризик да улог неће бити повраћен ако предузеће не послује
успешно). Наиме. предузећа у сваком правном систему одговарају за своје
обавезе целокупном својом имовином, а не само средствима уложеним у њих, а у
појединим ситуацијама (зависно од облика трговачког друштва) за обавезе
предузећа могу одговарати и оснивачи.
У року од годину дана од дана достављања решења о упису у регистар оснивачје дужан да органу управе пружи доказе да је предузеће стварно и основано
у иностранству и то у складу са решењем, као и статут. уговор или други акт "на
основу кога предузеће гтослује" (члан 69 став 1). Закон не говори о доказу да је
предузеће основано. већ да је регистровано у иностранству (мада има система у
којима оснивање не подразумева само регистрацију код одређеног органа); под
доказом да је предузеће основано Закон отуда подразумева само "извод из регисip a ".
Ако оснивач у року од годину дана не поднесе доказ да је предузеће основано
или ако не испуни обавезе преузете наведеним изјавама које даје савезном органу
приликом подношења захтева за упис у регистар, орган доноси решење којим
предузеће брише из регистра који води (члан 69 став 2).
За оснивање предузећа у иностранству оснивач може користити (члан 67): добит остварену пословањем предузећа у иностранству, те - ствари и права
изражене у новцу. Ако оснивач први пут оснива предузеће у нностранству (када,
дакле, нема својих предузећа у иносгранству), као средства за свој улогу капитал
може користити и девизе кунљене на девизном тржишту у складу са девизним
прописима.
Југословенска правна лица могу у иностранству оснивати предузећа сама или
са страним лидима (Закон формално не прави наведену разлику, а у ранијим прописима прва предузећа су се називала сопственим, а друга мешовитим). Закон говори само о оснивању предузећа (члан 65), али подразумева се да домаћи оснивач
може и приступити већ основаном, постојећем страном предузећу (куповином
улога из повећаног улога тог предузећа или куповином акција односно удела од
лица која су већ међу власницима акција односно удела предузећа). Но, Закон
предвиђа могућност (члан 66 став 1) да предузеће које је основано у иностранству
оснује друго предузеће у иностранству или да постане власник другог предузећа
односно акција или дела у њему - тако што ће уложити капитал у предузеће, улагањем у повећани капитал предузећа или куповином од постојећих власника. За-

конске формулације о овој могућности су, истина. врло непрецизне и правно
неодрживе - пропис говори о томе да домаћи оснивач (а не органи нредузећа у
иностранству, у којима домаћи оснивач може имати више или мање утицаја) одлучује о оснивању другог предузећа односно стицању власништва у другом
предузећу, за случај куповине акција иои удела у другом предузећу користи израз
да предузеће "приступа као оснивач" предузећу и др. Предузеће у иноегранству
може у иностранству оснивати и представништва те пословне јединице (члан 66
став 2). Овакве промене домаћи оснивач је дужан да савезном органу управе пријави накнадно ради уписа у регистар. у року од 30 дана од дана извршене промене
(члан 66 ставови 2 и 3).. Предузеће основано у иностранству може (по изричитој
одредби члана 66 сгав 3) оснивати предузећа и оснивати представништва у Југославији (ова одредба је унетау Закон, јерјеу органима управе којису примењивали спољнотрговинске прописе у ранијим верзијама једно време владало
мишљење да оваква комбинација није могућа - мада је и по тадашњим прогтисима
о страним улагањима међу страним улагачима могло да се нађе свако предузеће
са седипггем у иностранству, без обзира на порекло капитала).
Предузеће у иностранству може се бавити врло широким кругом активности.
Обављање привредних делатности у иностранству (па, према томе. и делатност
предузећа у иностранству) може обухватити. како је наведенсл производњу, трговину. пружање услуга. научно-истраживачке и истражпвачки-развојне послове
(облици које оснивају банке и организације за осигурање могу се бавити банкарским и финансијским услугама, односно осигурањем и реосигурањем). Домаћи
оснивачи могу у иностранству основати и тзв. холдинг предузећа однносно
предузећа за холдинг пословање (члан 70). Под ходлинг пословањем Закон подразумева оснивање и финансирање других предузећа, као и управљање другим
предузећима у иностранству. Услов за оснивање холдинг предузећа је да домаћи
оснивач располаже са више од 50% "удела у оснивачком улогу" (вероватно се
мислило на располагање најмање половином удела у предузећу или акција
предузећа). А ко холдинг предузеће основано у иностранству оснива друго
предузеће у иностранству, мора у њему да има више од 50% улога. Други услов је
да оснивач (домаћи, који је основао холдинг предузеће) испуњава услове за оснивање предузећа у иностранству који су предвиђени чланом 68 (пошто члан 68 говори о подношењу захтева за упис предузећа у регистар, вероватно се мислило на
услове у логледу обезбеђења заштите инвестиција. одговорности за обавезе новооснованог предузећа и финансијске контроле који се у овом члану помињу, док
се у погледу пријаве оваквогулагања холдинг предузећа примењују одредбе члана 66 став 1 које уређују питање оснивања другнх предузећа од стране предузећа у
иностранству).
Разлога за оснивање предузећа у иностранству може бити више: добит из
пословања, маркетинг и друге активности за југословенског оснивача (тзв.
"сервисно" предузеће - заступник, предузеће-"промотер" за одређене активности. посебно у области експлоатације минералних сировина и сл.). Но. Закон не
признаје овакве широке интересе оснивача и своди их само на један - стварање
добити. Ово произилази из одредбе Закона по којој је савезни орган управе ов-

лашћен да брише предузеће из регистра између осталог и ако то предузеће не
врши трансфер добити у периоду дужем од две године (члан 75 став 3). Закон
иначе предвиђа (члан 72) да се резултат пословања предузећа у иностранству
утврђује у периодима који су утврђени пропнсима земље-домаћина (погрешно се
наводи да резултате пословања утврђује оснивач), те да је оснивач дужан да тај
обрачун достави служби за платни ттромет и финансијски надзор (члан 72 ставови
1 и 2). Закон такође предвиђа да се добит нз предузећа у иностранству може корисгити за више намена (члан 73 став 2). између осталог и за: - за реинвестнрање у
предузеће у коме је добит остварена или за нова улагања у друга основана
предузећа. - за оснивање нових предузећа односно улагање у постојећа предузећа,
- за давање кредита предузећима у инослранству. Оснивач је о оваквим улагањима дужан да обавести Народну банку Југославије, а добит коју не искористи за
овакве намене дужан је да унесе у року од 90 дана од дана усвајања обрачуна од
надлежног органа или организације у земљи седишта (члан 73 ставови 3 и 4). По
члану 37 Закона о девизном пословању лице која обавља привредну делатност у
иностранству дужно је да 30% добити остварене тим пословањем унесе у Југославију у року од 60 дана од дана прихватања годишњег обрачуна. У случају платно-билансних поремећаја, савезна влада овај проценат може и повећати.
Оснивач може одлучити да пословање предузећа у иностранству мирује ако
предузеће привремено не може да обавља делатност, о чему је дужан да у року од
30 дана од почетка мировања обавести савезни орган управе ради евидентирања
(члан 77).

Еколошко право
Еколошки аспекти пословања у иностранству
У многим пословним трансакцијама значајно место почињу да заузимају еколошки аспекти. Овај приступ треба имати у виду код припреме и остварења
одређених пословних подухвата.
Тако је посебним истраживањем установљено да велика већина (око 80 посто) водећих светских пословних банака узима у обзир еколошке елементе при
процени пословних ризика у вези са зајмовима које оне одобравају. Истовремено,
само половина тих банака уграђује елементе одговорности за стање човекове
средине и очување природе у своје уговоре о кредитима и прати еколошке ризике
послова.
У свету је развијена дискусија. са опречним теоријским мишљењима о томе
да ли зајмодавци одговарају за кршење прописа о заштити среднне од стране њихових зајмопримаца (наравно. у вези са трансакцијом у којој је зајмодавац учествовао), тзв. лендер енвиронментал лиабилити. У неким земљама и судска пракса
је већ дала допринос расветрљавању проблема. недвосмислено се опредељујући
за одговорност зајмодавца за еколошку штету коју изазове његов зајмопримац.
Недавно је на Новом Зеланду предложена допуна прописа о заштити природне
средине по којој зајмодавац одговара за штету на природној околини коју изазове
његов зајмопримац у вези са коришњењем средстава кредита. Средства одбране
која стоје на располагању зајмодавцу у случајуи постављања питања овакве његове одговорности за штету по новом пропису бнће веома ограничена.
У међународној пракси се већ више од једне деценије примењује операција
претварања потраживања по кредитима из иностранства у улоге у домаћа
предузећа. Но, у новије време, потраживања се не претварају само у улоге у
локална предузећа, већ се замењују за неке друге обавезе домаћих зајмопримаца.
Тако је у више наврата уговорено да влада земље-дужника, уместо враћања дуга.
формира посебан фонд у домаћој валути из кога се финансирају одређени програми заштите природе - тзв. дебт-то-натуре сњап (заштита реткнх врста животиња, шумаисл.).

Овакав став према еколошким аспектима пословања довео је до тога да је
створен систем no коме се врши вредновање стања и напретка у појединим
областима и активностима, а посебно у појединим пословним аранжманима, са
становишта екологиЈе. Овај се метод и приступ назива "еколошком ревизијом"
или "однтингом" (environmental auditing), а све се чешће уређује и прописима (на
пример, у Европској унији). Еколошка ревизија посебно се користи. како је
наведено, код кредитних послова, а све чешће и код директног инвестирања. У
овом другом случају све више се поставља пиатање "еколошке" порцене страних
инвестнција у нова или постојећа предузећа. посебно у поступку приватизације уз
учешће страних улагача. Овакве процене врше домаћи инвеститори. партнери
страних улагача. и органи земље-домаћина, али и сами страни инвеститори све
чешће процењују не само да ли се може поставити иитање њихове одговорности
за будуће пословање предузећа. већ и да ли могу бити одговорни за штете нанете
животној средини односно природноЈ околини у периоду рада предузећа пре уласка страног капитала (сматра се да један део тешкоћа у обезбеђењу директног
страног капитала у појединим земљама Средње и Источне Европе долази и услед
бојазни потенцијалних страних улагача од одговорности за овакве ризике).

За документацију
Уговор о испоруци опреме (на енглеском и српском језику) сачињен је за
ситуацију када је југословенски субјект купац. а странац испоручилац. Погодан је
за ону врсту опреме која се уграђује у објекат који није производно постројење
(не захтева се доказивање учинака, али је неопходно уговорном гаранцијом
обезбедити квалитет и функционисање опреме). Није предвиђено да опрему
уграђује продавац, већ то треба да учини сам купац. У питању је фиксни уговор.
тј. уговорни аранжман у коме је рок битан услов уговора.
Contract for Supply of Equipment
signed this_____, 199_ by and between____________d.o.o.,______________ , Beo
grad, Yugoslavia ("the Buyer"), a n d __________ ;_____________________ Ltd,
__________________________________ ("the Seller")
Article 1. Subject
1.1 The subject of this Contract is the supply of the______________("the Equip
ment"), specified in details in the Schedule attached hereto and forming a part hereof.
1.2 Buyer is buying the Equipment for tire installation in the______ buildinu (the
"Building").
1.3 The Seller confirms that it recognizes the special purpose the Equipment is in
tended for.
Article 2. Price and Terms of Delivery
2.1 The price of the Equipment is______________ .
2.2 The price of the Equipment stipulated in paragraph 2.1. is understood Ex Works
Seller's facilities (in accordance with Incoterms 1990, published by International Chamber
of Commerce).
2.3 The price of the Equipment set forth in paragraph 2.1 is fixed and lump sum price.

Article 3. Terms of Payment
3.1
lows:

Payment of the price stipulated in paragraph 2.1 hereof shall be effected as fol
.
Article 4. Place and Time of Delivery

4.1 The place of delivery of lire Equipment shall be in accordance with paragraph 2.2
hereof.
4.2 The period of delivery of lire Equipment shall be (_
) days from tire date of
4.3 The period of delivery of the Equipment fixed in paragraph 4.2 is of tire essence
for this Contract.
4.4 The Seller must give notice in writing (by facsimile) to the Buyer, directly or
through his forwarding agent (to be designated in writing by the Buyer), of the date of de
livery of tire Equipment on which the Buyer must take delivery, at least 15 days prior to the
date of delivery. The delivery notice shall, inter alia, include the following data: exact deliv
ery date, number of pieces or other packing, gross and net weight, dimensions, value.
Article 5. Qualitative Acceptance
5.1 The Seller shall invite the Buyer to attend the ispection tests of the Equipment in
tire Sellers factory.
5.2 On arrival of the Equipment on the Building site, as soon as circumstances per
mit, the Buyer shall visually inspect the quality of the Equipment. The Buyer must notify
the Seller without delay of any defects discovered during visual inspection.
5.3 On discovery of any hidden defects in the Equipment, during erection or in tire
Guarantee Period, the Buyer shall advise the Seller without delay of discovery specifying
the claim and providing supporting evidence.
5.4 The Seller's responsibility for defects shall terminate upon the termination of the
Guarantee Period as defined herein.
Article 6. Guarantee
6.1 Subject as hereinafter set out, tire Seller undertakes to remedy any defect in tire
Equipment resulting from faulty design, materials or workmanship.
6.2 The liability stipulated in paragraph 6.1 is limited to defects which appear during
period (herein called "Guarantee Period") of 24 months from tire date of tire delivery or 18
months from the start of the operation, whichever of these two dates is earlier.
6.3 A fresh Guarantee Period equal to that stated in paragraph 6.2 shall apply, under
the same terms and conditions as those applicable to original Equipment, to parts supplied
in replacement of defective parts in pursuance of this Article. This provision shall not apply
to tire remaining parts of the Equipment, the Guarantee Period of which shall be extended
only by a period equal to the period during which the Equipment is out of operation as a re
sult of the defect covered by this Article.

6.4 In order to be able to avail himself of his rights under this Article, the Buyer shall
notify the Seller in writing without delay of any defects that have appeared and shall give
him every opportunity of inspecting and remedying them.
6.5 On receipt of such notification the Seller shall remedy the defect forthwith and at
his own expense. Save where the nature of the defect is such that it is appropriate to effect
repairs on the Building site, the Buyer shall return to the Seller any part in which a defect
covered by this Article has appeared, for repair or replacement by the Seller and in such
case the delivery on the Building site to the Buyer of such part properly repaired or part in
replacement thereof shall be deemed to be a fulfillment by the Seller of its obligations un
der this paragraph in respect of such defective part.
6.6. The Seller shall bear the costs and risk of transport of defective parts and repaired
parts or parts supplied in replacement of such defective parts between the Building site and
the Seller's factory and vice versa.
6.7 Where, in pursuance of paragraph 6.5 hereof, repairs are required to be effected
on the Building site, the conditions covering the attendance of the Seller's representatives
on Ље Building site shall be such as may be specially agreed between the Parties, but al
ways at the costs of the Seller.
6.8 Defective parts replaced in accordance with this Article shall be placed at tire dis
posal of tire Seller.
6.9 If the Seller refuses to fulfil his obligations under this Article or fails to proceed
with due diligence after being required so to do, the Buyer may proceed to do the necessary
work at the Seller's risk and expense, provided that he does so in a reasonable manner.
6.10 The Seller's liability shall apply only to defects that appear under proper use. It
does not cover defects due to causes arising after the risk in the Equipment has passed in ac
cordance with paragraph 2.2 hereof. In particular tire guarantee does not cover defects aris
ing from tire Buyers's faulty maintenance, or from alterations earned out without tire Seller’
consent in writing, or fronr repairs carried out improperly by tire Buyer, nor does it cover
normal deterioration.
6.11 The method of teclmical acceptance of the Equipment after the expiration of the
Guarantee Period shall be in accordance with the rules and practice prevailing in the place
where tire Building site is situated.
Article 7. Reliefs
7.1 Any circumstances beyond tire control of the Parties intervening after tire forma
tion of the contract and impeding its performance shall be considered as cases of relief.
7.2 The Party wishing to claim relief by reason of any of the said circumstances shall
notify the other Party in writing without delay on tire intervention and on cessation thereof.
7.3 If by reason of any of the said circumstances the performance of the Contract
within a reasonable time becomes impossible, either Party shall be entitled to terminate tire
Contract by notice in writing to tire other Party without requiring tire consent of any court.

Article 8. Penalty
8.1 If the Seller does not deliver the Equipment within the time stipulated in para
graph 4.2 hereof due to the reasons for which he is responsible, he shall pay to the Buyer
penalty amounting to 0,5% of the value of the Equipment for every full week of delay. The
total amount of the penalty shall not exceed 5% of tire value of the Equipment.
8.2 If due to delay the of the Seller the Buyer sustains the damage exceeding the
amount of the penalties, the Buyer shall have the right to claim the difference between the
damage and the penalties.
8.3 The provisions of preceding paragraph 8.1 do not invalidate the stipulations of
paragraph 4.3 hereof and tire Buyer's rights thereunder.
Article 9. Arbitration
Any dispute arising out or in connection with this Contract shall be finally settled un
der the Rules of Foreign Trade Arbitration with Yugoslav Chamber of Economy. The arbi
tration shall seat and render its award in Beograd. Language of the arbitrationb shall be
For_______________ d.o.o.

For____________ Ltd.

Уговор o испоруци опреме
закључен _._____ 199_. између
Предузећа "________ " д.о.о.________. Београд. Југославија ("Купац"")
и
Предузећа "________ " Лтд.._______ ("Продавац")
члан 1. Предмет
1.1 Предмет овог уговора је испорука___________ ("Опрема"), која је
ближе специфицирана у прилогу коју чини саставни део овог уговора.
1.2 Купацкупује Опрему зауградњ уу_______ ("Објекат").
13 Продавац потврђује да је упознат са посебном наменом за коју се Опрема
испоручује.
члан 2. Цена и паритет испоруке
2.1 Цена Опреме је _________ .
2.2 Цена Опреме из става 2.1 подразумева се за испоруку на паритету Еџ
Њоркс погони Продавца (према Инцотермс 1990, које је објавила Међунаронда
трговинска комора).
2.3 Цена из става 2.1 је фиксна и у укупном износу (паушална цена).
члан 3. Начин плаћања
3.1 Плаћање цене из става 2.1 извршиће Купац на следећп начин:________ .

члан 4. Место и рок исиоруке
4.1 Место испоруке Опреме биће у складу са ставом 2.2.
4.2 Опрема ће биги испоручена у року о д __________________почев од
4.3 Рок испоруке Опреме је битан услов уговора, те се овај уговор сматра
фиксним уговором.
4.4 Продавац мора дати писмено обавештење (путем факса) Купцу. дцректно или преко шпедитера (кога ће Купац писмено именовати). о датуму односно
датумима испоруке Опреме на који Купац мора преузети испоруку и то на најмање 5 дана пре тог датума односно тих датума. Обавештење о испоруци мора.
између осталог, садржати следеће податке: тачан датум испоруке, број комада
или другог паковања, бруто и нето тежине, димензије. вредност.
члан 5. Квалитативни пријем
5.1 Продавац ће омогућити Купцу да присуствује контролним тестовима
Опреме у Продавчевој фабрици.
5.2 По пристизању опреме на Објекат. чим то околности дозволе. Купац ће
визуелно прегледати Опрему. Купац је дужан да обавести Продавца без одлагања
о сваком недостатку који отлрије при таквом прегледу.
5.3 Купац ће без одлагања обавестити Продавца ако открије скривенн недостатак на Опреми приликом уградње или у гарантном периоду. наводећи тачно
у чему је недостатак и обезбеђујући потребне доказе.
5.4 Одговорност Купца за недостатке ирестаје истеком гарантног периода
како је дефинисан у овом уговору.
члан 6. Гаранција
6.1 Под условима из овог члана Продавац прихвата да отклони сваки недостатак на Опреми до кога дође услед грешке у пројекту. материјалу или изради.
6.2 Одговорност наведена у ставу 6.1 ограничена је на недосгатке који се појаве у периоду (који се назива: гарантни период) од 24 месеца од дана испоруке
или 18 месеци од пуштања у погон. већ према томе који од ова два датума пре наступи.
6.3 Нови гарантни лериод једнак ономе из става 6.2 биће примењен. под истим условима као и за оригиналну Опрему. за делове испоручене у замену за
неисправне делове у складу са овим чланом. Ова одредба се не односи на преостале делове Опреме. за које ће гарантни период бити продужен само за време у
коме Опрема није радила услед недостатака покривених овим чланом.
6.4 Да би могао да се корнсти правима по овом члану. Купац мора да обавести Продавца писменим путем и без одлагања о сваком недостатку којп се појави
те да му омогући да изврши преглед и отклони недостатке.
6.5 По пријему таквог обавештења Продавац he одмах о свом трошку отклонити недостатак. Оснм ако природа недостатка не захтева поправку на Објек-

ту. Купац ће вратити Продавцу сваки део са недостатком који је покривен овим
чланом, ради полравке или замене. а испорука таквог потиуно порављеног или
новог дела у замену за део са недостатком сматраће се извршењем обавезе Продавца по овом ставу у погледу дела са недостатком.
6.6 Продавац ће сносиги све трошкове и ризик транспорта дела са недостатком те порављеног дела односно дела који се испоручује у замену за део са недостатком између Објекта и фабрике Продавца и обратно.
6.7 Када, према ставу 6.5. поправке треба да се изврше на Објекту. услови боравка представника Продавца на Објекту посебно he бити договорени између
страна. стим пгго ће трошкове боравка сносити Продавац.
6.8 Делови са недостатком који су замењени према одредбама овог члана
стављају се Продавцу на располагање.
6.9 Уколико Продавац одбије да изврши своје обавезе по овом члану или их
не извршава са дужном пажњом пошто се то од њега захтева, Купац може сам да
изврши неопходне поправке на зрошак и ризик Продавца, уз услов да то чини на
разуман начин.
6.10 Продавчева одговорност односи се само на недостатке који се појаве код
исправне употребе. Она не покрива недостатке из разлога који настану пошто
ризик за Опрему пређе у складу са ставом 2.2. Гаранција посебно не покрива недостатке до којих дсфе услед погрешног одржавања лли измена које се врше без
Продавчеве писмене сагласности, или услед поправки које Купац изврпш на неправилан начин. нити покрива нормално хабање.
6.11 Метод техничког пријема Опреме после истека гарантног периода биће
у складу са нормама и праксом важећом у месту у коме се налазн Градилиште.
члап 7. Ослобађајуће околностн
7.1 Свака околност ван контроле сграна која се појави после закључења уговора и која спречава његово извршење сматраће се ослобађајућом околношћу.
7.2 Страна која жели да се позове на неку од наведених околности мора писмено без одлагања обавеститит другу сграну о почетку и престанку околности.
73 Ако услед било које околности извршење овог уговора постане немогуће
у разумном року. свака од страна може раскинути уговор дајући писмено
обавештење другој страни без тражења сагласности суда.
члан 8. Уговорна казна
8.1 Ако Продавац не испоручи Опрему у крајнем року лредвиђеном ставом
4.2 из разлога за које је он одговоран, платиће Кулцу уговорну казну у износу од
0,5% од вредности Олреме делова за сваку пуну недељу закашњења. Укулан
износ уговорне казне не може прећл 5% вредности Опреме.
8.2 Ако је услед закашњења Продавца Купац лреарпео штету која прелази
висину уговорне казне, Купал, има лраво на разлику између стварне штете и уговорне казне.

8.3
Уговарањем уговорне казне не мења се фиксни карактер овог уговора
како је предвиђен ставом 4.3 те Купчева овлашћења код фнксногуговора.
члан 9. Арбитража
9.1
Сваки спор који произађе из или у вези са овим уговором биће коначно
решен према Правилнику Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Југославије. Арбичража ће заседати и донети одлуку у Београду. Језик арбитраже he бити_______ .
з а _________________Лтд.

за__________________д.о.о.

Пословаги у . . .
Разлозн за наступ у Израелу
По оииггем схватању, Израел се сматра земљом ниског пословног ризика.
COFACE (француска агенција за осигурање извозних послова) је, на пример, недавно превела Израел у интерној класификацији из групе земаља обележених
бројем 3 (развијене земље са умереним ризиком) у групу 2 (развијене земље са
слабим ризиком). Неке друге класификације (у погледу ризика у области средњерочног и дугорочног кредитирања) које се користе у свету иотврђују овакве
оцене (од јануара 1996. позната организација Standard & Poor превела је Израел у
групу земаља обележениху погледу кредитногризика у групу "А").
Спектакуларно повећање обима директних страних инвестиција (за више од
200%) у 1995 (обим инвестиција износи 1.3 милијарде УСД) показује поверење
међународне пословне заједнице и интеграцију израелског тржипгга у међународне привредне токове. Перспективе регионалне економске интеграције преко
развојних пројеката (прелиминарни програм предвиђа 25 иилијарди УСД улагања) повећао је знатно интерес за формирање облика сталног присуства у
Израелу.
Израел је једина земља у свету која је споразумима о слободној размени истовремено повезана и са САД и са Европском унијом. Поред тога, ова земља има
споразуме о преференцијалној трговини са многим државама (Јапан, Канада,
Аустралија и др.).
Израелска привреда има многе предности. а посебно се подвлачи висока
квалификациона структура становништва (преко од 36% становништва је похађало школу више од 12 година, a 28% има факултетску диплому).
Као предност пословања са Израелом истиче се и правни миље; у процесу дерегулације.развијен је правни режим привредних односа са иностранством који је
повољан за стране улагаче (потпуна либерализација девизног режима, слободан
трансфер и репатријација капитала у иностранство, правна заштита страних инвестиција итд.). Прописима је предвиђено и низ пореских и других подстицаја за

стране инвеститоре односно за инвестиционе подухвате са домаћим лицима (у
области истраживања и развоја. пољопривреде и др.).
Средства плаћан.а у Румунији
Из праксе пословања са румунским партнерима могу се извући правила за
практично поступање при уговарању клаузула о одређнвању цена и о начину
плаћања.
Девизни прописи предвиђају да свако плаћање према иностранству мора
бити "оправдано" уговором. фактуром или документарним акредитивом (налог
пословној банци без овнх докумената није довољан). Девпзе морају потицати из
пословне операдијс са иностранством, а у одређеним случајевима могу се купити
на локалном девизном тржишту.
Од средстава плаћања посебно се саветује авансно плаћање директним електронским трансфером (сњифт) или плаћање путем неопозивог документарног
акредитива (којн, уколико акредитивна локална банка не спада у тзв. првокласне
банке. треба да буде и потврђен од стране неке иностране банке). He препоручује
се уговарање плаћања у готовом. путем чека или менице. а посебно треба избегавати плаћање после отпреме робе или извршења услуга (међутим. и плаћање
путем менице нли одложено плаћање може се прихватитити ако меницу акцептира односно авалира првокласна румунска банка или ако таква банка својом гаранцијом јемчи за плаћање).
У РумуниЈИ се приликом уговарања послова са иностранством примењују и
разни облицн везане трговине. Ови послови су ризични и треба повести рачуна о
многим елементима при изради посебних уговора о оваквим аранжманима или
уговорних клаузула у "основним" пословима којима се уређују односи страна у
погледу контра-куповине (домаћа роба или услуге која се у аранжману везане трговине купује односно продаје, вредност и начин утврђнвања. квалитет. рокови
испоруке/извршења. начин обезбеђења робе/услуга. начин "везивања" контракуповине са основним послом итд.).

Глосар
Појмови и термиии о стечају и ликвидацији предузећа
(на енглеском јсзнку)
- administrator - стечајни (ликвидациони) управник; в. bancruptcy judge, liquida
tor, receiver
- assets - имовина (дужника), assessment of liabilities and appropriation of assets for
their settlement - утврђивање обавеза и продаја имовине ради њиховог намирења,
realization of assets for dishcarge of liabilities - продаја имовине ради плаћања
обавеза, public offering (bid) - јавно надметање (продаја имовине дужника која је
ушла у стечајну масу)
- bancruptcy - стечај, банкротство, падање под стечај, bancruptcy judge стечајни судија, bancruptcy court - стечајни суд (веће); bancrupt - банкротиран, to go
bancrupt - пасти под стечај; в. insolvency
- compulsory arrangement (settlement) - принудно поравнање, compulsory
arrangement proceedings - поступак принудног поравнања, compulsory arrangement
committee - веће принудног поравнања, reduction of payable amount - исплата
потраживања y смањеном износу
- claim - потраживање, claim oposed - оспорено потраживање, scrutiny of regis
tered claims - испитивање пријављених потраживања
- creditors - повериоци. creditors committee - одбор поверилаца, list of creditors листа поверилаца
- debtor - дужник (incapable of complying with its due financial obligations - инсолвентни дужник, дужник неспособан за плаћање), debtors debtors - дужникови
дужниди
- insolvency - инсолвентност (трајнија неспособност дужника за плаћање),
insolvency proceedings - стечајни поступак, opening of insolvency proceedings отварање стечајног поступка, decision on opening of insolvency proceedings решење o отварању стечајног посгупка, legal consequences of opening of insolvency

proceedings - правне последице отварања стечајног поступка, closing of insolvency
proceedings - закључење стечајног поступка
- liabilities - обавезе (дужника)в. assets
- liquidation - ликвидација (предузећа), to go into liquidation, opening liquidation
proceedings - отварање ликвидационог поступка; ликвидација. compulsory liquida
tion - принудна ликвидација
- liquidator - ликвидациони управник
- liquidity - ликвидност
- receiver - извршилац стечаја, сгечајни угтравник; в. administrator, bancruptcy
judge, liquidator
- right to separate settlement from specific things/assets - разлучно право. right to
separate things which do not belong to debtor - излучно право
- statement of accounts - биланс (стечаја). initial statement of accounts - почегни
(стечајни, ликвидациони) bilans, final (closing) statement of accounts - завршни
(сгечајни, ликвидациони) биланс
- winding up - престанак (предузећа), ликвидација; to wind up; v. liquidation
Р еги оналнс економ ске групације
(називн на еиглеском јези к у , скраћеннице и земљ е-чланице)
Andean Agreement (Андски пакт) - Боливија. Венецуела. Еквадор. Колумбија.
Перу
Asean Free Trade Area - Ad-TA (Слободно арговинско подручје Асеан) - Брунеи, Индонезија, Малезија, Сингапур, Тајланд, Филипини
Asia- Pacific Economic Co-operation - Apec (Азијско-пацифичка економска
сарадња) - Аустралија. Брунеи. Индонезија, Јапан, Јужна Кореја. Канада, Кина,
Малезпја. Мексико. Нови Зеланд, Папуа Нова Гвинеја. САД. Сингапур, Тајланд,
Тајван. Чиле. Филипини, Хонг Конг
European Union -EU (Европска унија) - Аустрија. Белгија.Велика Брптаннја.
Грчка, Данска. Ирска. Италија. Луксембург. Немачка. Португал, Финска. Француска. Холандија, Шведска. Шпанија
European Free Trade Association- EFTA (Европска зона слободне трговине) Исланд, Лихтениггајн, Норвешка, Швајцарска
North American Free Trade Agreement - Nafta (Северноамерички споразум o
слободној трговпни) - Канада, Мексико. САД (у припреми је придруживање
Чилеа)
Mercosur (кованица од шпанских речи "трговина" и "југ") - Аргентина. Бразил, Парагвај. Уругвај
South Asian Association for Regional Co-operation - SAARC (Јужноазијско
удружење за регионалну сарадњу) - Бангладеш. Бутан. Индија, Малдиви. Е1епал.
Пакистан. Шри Ланка

Southern African Development Committee - SADC (Јужноафрички комитет за
развој) - Ангола, Боцвана, Зимбабве, ЈАР. Лесото, Малави, Маурицијус, Мозамбик. Намибија, Свазиленд, Танзанија

СУДСКА П РАКСА

Др Небојша Јовановић,
доцент ПравпоГ факултета у БеоГраду

I. Прецедснти англосаксоиског компанијског права (VII)
Прецеденти о уговорима закљученим пре регистрацнје оспивања
компанијс

Амерички преседан донет у спору Квекер Хила против ПараД у које је суд
ослободио промотера од одговорности према трећем лицу за обавезе из уговора
закљученог пре оснивања компаније, ипак је само изузетак. Опште је правило да
промотер лично одговара за испуњење обавеза из уговора који је закључен у корист компаније са трећим лицем пре уписа у регнстар њеног оснивања. Он је
одговоран без обзира да ли је компанија касније (тј. после закључења уговора)
основана или не. Сматра се, наиме, да је промотер, а не компанија, сауговорник
трећег лица, чак и ако је трећем лицу при закључењу уговора саопиггио да иступа
само као заступник (агент) компаније која тек треба да се оснује. Отуда треће
лице може да судским путем натера промотера не само да му накнадп штету
услед неизвршења уговорних обавеза, већ и да те обавезе успуни, ако је у стању
да учини.
Описано начело је успоставио енглески суд прецедентом донетим у парници
Келнер нротив Бакстера (Kelner v. Baxter) 1866. годпне. Три промотера, међу
којима је био и Бакстер. радила су на оснивању хотелске компаније под називом
Gravesand Royal Alexandra Hotel Company Limited (даље: компанија). Промотерп
cy дана 27. јануара 1866. године закључили писмени уговор са господпном
Келнером о куповини његовог вина у вредности од 900 фунти за потребе хотел1.

Вид. Право и привреда, бр. 3-4/96, стр. 140.

ске компаније, иако она још није била уписана у регистар. Уговором је било предвиђено да ће компанија, поигго буде регистрована, да ратификује тај уговор и да
исплати Келнеру уговорену цену. Келнер је испоручио вино и оно је било потрошено у хотелу. Компанија је примила потврду о својој регистрацији 20. фебруара 1866. год. Дана 11. априла исте године компанија је ратификовала спорни
уговор. Нешто касније она је пала у стечај. не успевши да Келнеру плати цену.
Видевши да не може да намири своје потраживање од компаније Келнер је тужио
њене промотере.
У насталој парници туженици су се бранили истицањем два приговора. Прво,
они су тврдили да су тужиоцу јасно ставили до знања при закључењу уговора да
га они закључују „у име компаније коју оснивају”, што је било унето у сам уговор.
Отуда су они били само агенти према продавцу, а не његови купци, тако не могу
да буду одговорни за исплату цене уместо компаније. Друго, ако суд сматра да су
они ипак били уговорници у време закључења уговора, сигурно је да их таквима
не може више да сматра после компанијине ратификације уговора. Тиме је она
преузела њихове уговорне обавезе на себе, чиме су они престали да буду обавезни према тужиоцу.
Судија Ерл је одбио њихове приговоре и усвојио тужбени захтев. To је образложио на следећи начин: „Лице које при потписивању уговора изјављује да је
само „агент”, лично себе обавезује тим уговором, ако његов властодавац не постоји у то време, јер је уговор иначе неизвршив. Његове одговорности га не може
ослободити ни странац (мисли се на компанију, ауторова напомена), који накнадно ратификује уговор”.2*
Чини се да би у спору истог чињеничног сгања и наш суд могао да поступи на
исти начин. Тепжоћа би била у проналажењу правног основа за такво пресуђење,
јер Закон о предузећима не регулише промотере и њихову одговорност. Једини
основ би могао да се нађе у правилима Закона о облигационим односима о одговорности неовлашћеног заступника (falsus procurator). По њима, у случају када
неовлашћено заступани не одобри накнадно уговор „страна са којом је уговор
закључен може од лица које је као пуномоћник без овлашћења закључило уговор тражити накнаду штете, ако у тренутку закључења уговора није знала нити
је морала знати да то лице није имало овлашћење за закључење уговора” (чл. 88).
Правна ситуација када једно лице без овлашћења закључи уговор у име и за
рачун другог је иста као и када то друго лице не постоји, јер у оба случаја лице
које закључује уговор нема овлашћење. Ипак, за разлику од англосаксонског суда, наш суд би морао да води рачуна о томе да ли је накнадно основана компанија
ратификовала уговор. Осим тога, он би могао да обавеже промотера само на накнаду штете, а не и на испуњење уговорне обавезе, као што би то могао англосаксонски суд.
2.

Morse Geoffrey, Company Law, London, 1991, стр. 106-107; Rajak Harry, A Sourcebook of Com
pany Law, Bristol, 1989, стр. 242.

Сличан је спор Фонограм против Лејна (Phonogram Ltd v Lane), који ce водио
током 1981. године у Великој Британији. Године 1973. група non музичара је одлучила да наступа под називом „Јефтин, зао и грозан” (Cheap Mean and Nasty). У
циљу вођења пословања музичке групе намеравало се да се оснује компанија под
називом „Фраџил мениджмент” (Fragile Managament). Фраджилов промотер је
бпо господин Брајан Лејн (Brian Lane), који је пстовремено био директор компаније Џели мјузик (Jelly Music Ltd). Та компанија је бнла зависно друштво
Хемдејл групације (Hemdale Group). Током оснивања Фраджила г-дин Лејн је ступио у преговоре са компанијом „Фонограм”, која је, такође, била зависно
друштво Хемдејл групације. У име Фонограма са г-дином Лејном је преговарао
извесни г-дин Роналд Рени (Ronnald Rennie). У тим преговорима Фонограм је
пристао да кредитира снимање првог албума поменуте non групе са износом од
12.000 фунти. при чему је прва рата требало да износл 6.000 фунти.
Дана 4. јула 1973. г. г-дин Рени је послао писмо г-дину Лејну са следећом
садржином: „На основу уговора који смо сада већ склопили између Фонограма и
Фраджила у везн са снимањем групе... са привременим назнвом „Јефтин. зао и
грозан”, а ослањајући се на наш јутарњи разговор, шаљем вам овде наш чек на
6.000 $ пре потписивања уговора, као прву рату за први ЛП поменут у уговору.
Ако којим случајем не успемо да га испунимо у року од, рецимо, месец дана, ви се
обавезујете да нам отплатите 6.000 $... Зарад добрих односа. Брајане, бићу врло
захвалан ако би могао да потпишеш прнложену когтају овог писма и да ми је вратиш, како бих могао да обавестим наше књиговође о томе шта се дешава”. Г-дпн
Лејн је потписао копију „у име и за рачун Фраџил мениџмента”. уновчио чек. a
своту пребацио на рачун Џели мјузика, компаније чији је био директор. Фраджпл
никад није основан, група никад није наступала под његовим вођством. а сума од
6.000 $ није враћена Фонограму. Немајући куд. Фонограм је за њен повраћај
тужио г-дина Лејна.
Првостепени суд је парницу пресудио у корист туженика. под утиском обиља
доказа које је одбрана поднела оспоравајући његову личну одговорност за лош
рад non групе коју је желео да промовпше. Међутим. Жалбенн суд је преиначпо
првостепену пресуду. тако што је у целости усвојио тужбени захтев. јер је
туженика сматрао лично одговорним за невраћање прве рате кредита. Пресудан
доказ је било цитирано писмо. чнји је препис туженик потписао. Из њега се јасно
види да је туженик пристао да лично врати позајмљену своту у случају
неиспуњења уговора. Лорд Денинг (Denning), у својству судије, је такву одлуку
образложио следећпм речима: „Када би постојао изричит споразум да лице које
је потписало није одговорно, ово правило се не би применнло. У супротном том
правилу треба дати пуни смисао. To значи да у свим случајевима као што је овај. у
којима неко лице тврди да уговара у име компанпје која још није основана, његов
изричит потпис чини га лично одговорним по уговору”.3^
3.

Keenan Denis, Company Law, London, 1988, стр. 335-338.

Читајући образложења оваквих пресуда, чини нам се да су оне потпуно
правно логичне и правичне. Треба, међутим, да се ставимо и у положај туженика,
те да схватимо да суду нимало није лако да „преломи случај” и да их донесе. У редовном току пословања менаџери често потписују разне исправе са поштеним
намерама, а имајући у виду тренутне околности које их окружују. Најчешће се
све дешава како треба, без спорова и осталих трзавица, јер се људи углавном
труде да уредно извршавају своје обавезе. Ипак, деси се по неки пут да „искрсне”
нека околност, која „искаче” из редовног и планираног тока ствари. Пословни
људи је понекад и не примете, те схвате шта се десило тек кад добију тужбу. Ако
треба да нешто плате из „свог џепа”, што је требало да плати њихова компанија
или је требало већ одавно да буде „сређено”, настаје права мала лична драма.
Замислимо г-дина Лејна и како се он осећао када је схватио да може да буде
обавезан да плати своту коју су потрошила неодговорна лица, којима је хтео да
помогне да зараде. и то само због пропуста у оснивању менаџерске компаније.
Ако је његова одбрана и добро правно заснована, онда за суд настају велике
тешкоће.

Жарко Лашиновић
судија Врховног суда Србије

II. Пракса Врховиог суда Србије
Уговор о осигурању - обавеза исплате откуппе вредности полисе
Предузеће које је закључило уговор о оснгурању живота својих
радника има право да захтева од осигуравача откупну вредност
полиса ако су плаћене три годишње премије илн мање од три
годишње премнје ако је тај краћи рок плаћања премија као
услов за откуп вредности полиса предвиђен уговором.
И з о б р а з л о ж е љ а:
Из утврђеног чињеничног стања у току првостепеног поступка произилази
да је тужилац јула месеца 1992. године са туженим закључио уговор о колективном мешовитом осигурању живота за своја 41 радника са трајањем од 15 годпна.
Осигурање је закључено са девизном клаузулом у АТЦ. За сваког радннка
тужилац је платио по две уговорене годишње премије. Тужени је за сваког радника тужиоца - осигурано лнце, издао тужиоцу, као уговорачу осигурања. полисе о
осигурању у којима је предвиђено да уговарач осигурања има право на откупну
вредност полиса после плаћања две године премије осигурања. Тужилац. као уговарач осигурања, а сходно одредбама полисе о осигурању. потражује у овој
правној ствари од туженог откупну вредност полиса. у укупном износу који је
тужиоцу досуђен првостепеном пресудом.
Неоснована је истидање туженог у ревизији да према законској одредби члана 954. став 2 .3 0 0 на захтев уговарача осигурања живота закљученог за цео живот осигураника, осигуравач је дужан исплатити осигуранику откупну вредност

полисе, ако су дотле плаћени бар три годишње премије. Ово из разлога јер је
полисом о осигурању предвиђено право уговарача осигурања на откупну вредност полисе после плаћања две годишње премије, а та одредба је у корист уговарача осигурања. па се, према одредби члана 900. став 2 .3 0 0 . може отступити у
уговору о осигурању од услова за откуп полисе о осигурању предвиђеним у члану
954.300.
Исто тако, на обавезу туженог да у складу са закљученим уговором о осигурању исплати тужиоцу откупну вредност полнса о осигурању после плаћања две
годишње премије осигурања. нема значаја да ли је првотужени предао тужиоцу
заједно са полисом о осигурању н опште услове о осигурању, те да ли је у општим
условима предвиђено право откупа полисе о осигурању по исплати три годишње
премије осигурања. Ово из разлога јер. даје првотужени и предао тужиоцу услове
о осигурању у којима је предвиђен такав начпн откупа полисе о осигурању. тада
би постојала несагласност између уговора о осигурању и одредаба полисе о осигурању, па би се у таквој ситуацији примењивале одредбе из полисе о осигурању, a
према одредби члана 902. став 5 .3 0 0 . у којој је предвиђено право уговарача осигурања на откуп вредности полиса осигурања после плаћања две годишње премије
осигурања.
(Пресуда Врховног суда Србије у Београду, број II.
Рев-556/95 од 10. јануара 1995. године).

Дејство уговора о преузимању дуга
1.
Након закључења уговора о преузимању дуга поверилац не
треба посебно да ослобађа ранијег дужника од обавезе, јер сам
уговор о преузимању дуга представља основ за ослобођење од
обавезе ранијег дужника и за потраживање повериоца према
новом дужнику онога што му је дуговао ранији дужник.
2.
Чињеница што је поверилац након закључења уговора о преузимању дуга предузео радње ради наплате дуга од ранијег дужника,
не може бити основ по којем нови дужник може тражити са
успехом раскид уговора о преузимању дуга.
3.
За правну вал>аност уговора о преузимању дуга није битно због
чега је нови дужник преузео дуг од ранијег дужника.
Из образложења:
Из утврђеног чињеничног стања у току првостепеног поступка произилази
да су парннчне странке и Приватно предузеће „Н” из Суботице закључили уговор

број 2582 од 19.VIII 1994. године, којим уговором је тужилац преузео обавезу
Предузећа „Н” према туженој банци у износу од 200.000 динара. а тужена банка је
дала сагласност на то преузимање дуга. Надаље, утврђено је да је тужена банка
предузела радње ради наплате дуга од ранијег дужника, тако што је поднела на
наплату два акцептна налога која је издао ранији дужник ради обезбеђења свог
дуга према туженој банци, али да до реализације ових акцептних налога није
дошло јер је ранији дужник Предузеће „Н” запало у тешкоће. па је у току овог
поступка над њим отворен стечајни поступак. Поред тога, утврђено је да је
тужена банка у стечајном поступку против Предузећа „Н” пријавила своје потраживање које је на основу Уговора број 2582 преузео тужилац, у овој парници
нови дужник.
На основу предњих чињеница погрешно су нижи судови применили материјално право када су усвојили тужбени захтев тужиоца, тј. новог дужника, којим је
тражио да се раскине уговор о преузимању дуга и закључен између њега и
Предузећа „Н”, те да се тужена банка обавеже да поврати тужиоцу, тј. новом
дужнику, оно што је он платио по том уговору о преузимању дуга.
Наиме, у разлозима првостепене пресуде, које разлоге је прихватио у целости
и другостепени суд, изнето је да су се у изнетој ситуацији стекли законски услови
из члана 124.300 да тужилац простом изјавом раскине наведени уговор о преузимању дуга. јер тужена банка, као поверилац, након закључења Уговора о преузимању дуга није ослободила од обавезе ранијег дужннка Предузеће „Н” из
Суботице. Поред тога тужени је након закључења Уговора о преузимању дуга
предузео радње ради наплате дуга од ранијег дужника.јер је акцептне налоге које
је то предузеће предало туженом ради обезбеђења дуга. који је касније на основу
уговора преузето од стране тужиоца. доставило Служби за платни промет ради
наплате, а поред тога након отварања стечајног постутжа над ранпјим дужником
Предузећем „Н” тужени је исто потраживање пријавио стечајном већу.
Овај суд не прихвата изнети правни став нижих судова да су се у изнетој ситуацији стекли услови из члана 124.300, у вези члана 44S.300 за раскид спорног
уговора.
Наиме, према одредби члана 448.300 преузимањем дуга преузималац crvna
на место пређашњег дужника. а овај се ослобађа обавезе (став 1.), а између преузимаоца и повериоца настаје иста обавеза која је дотле постојала између
пређашњег дужника и повериоца (став 3.). Према томе, закључењем уговора
између тужиоца и Предузећа „Н” о преузимању дуга. на који уговор је дао сагласност првотужени, као поверилац. престала је обавеза Предузећа „Н” према
туженој банци. а нови дужник, тј. тужилац од тог момента дугује првотуженом
исто оно игго је дуговао и стари дужник.
Како је у току поступка пред првостепеним судом на несумњив начин
утврђено да је између тужиоца и Предузећа „Н” закључен уговор о преузимању
дуга, да је на тај уговор дао сагласност тужени као поверилац, то је на тај начин
престала обавеза Предузећа „Н” према туженој банци, односно то предузеће је
ослобођено обавезе, а она је по висини и садржини прешла на новог дужника. тј.
тужиоца. Тужена банка у изнетој ситуацији није могла остваривати своје по-

траживање према старом дужнику Предузећу „Н” сем изузетака предвиђених у
ставу 2. члана 448.300. Ако би поверилац, тј. тужена банка покушала да то потраживање наплати, тада би ранији дужник могао са успехом да истиче приговоре да је његова обавеза престала закључењем уговора о преузимању дуга,
односно да је тим уговором он ослобођен од обавезе.
Након закључења уговора о преузимању дуга поверилац не треба посебно да
ранијег дужника ослобађа од обавезе, како то погрешно сматрају нижи судови,
већ сам уговор о преузимању дуга представља основ за ослобођење ранијег
дужника од обавезе.
Најзад, код преузимања дуга у смислу одредбе члана 448. и 449.300 за повериоца, тј. туженог није релевантан однос између старог и новог дужника, односно
није битно због чега је нови дужник преузео дуг. Према томе. основано тужени у
ревизији указује да на правилност ове пресуде нема значаја то што ранији дужник
није испунио своје обавезе према новом дужнику. због којих је нови дужник и
преузео дут према повериоцу, овде тужиоцу, јер то је однос између ранијег и новог дужника и не може имати никакав утицаЈ на однос између новог дужника и
повериоца.
(Пресуда Врховног суда Србије у Београду број П.
Рев-586/95 од 10. јануара 1996. године)

Пресуда на основу призпања
Изјава о признању тужбеног захтева дата под условом не може
бити основ за доношеље пресуде на основу признања у смислу
одредбе члана 331.300
Из образложења:
Из списа предмета произилази да је тужилац на главној расправи одржаној
пред првостепеним судом 13.XII 1994. године признао тужбени захтев, и исти свео
на износ од 27.680 динара са каматом од 7.IX 1994. године, до исплате. На тој расправи тужени је изјавио да признаје тужбени захтев и прихвата да тужиоцу исплати овај износ али у више рата, с тим да рата не буде већа од 400 динара
месечно. Првостепени суд је донео пресуду на основу признања и обавезао
туженог да тужиоцу плати 27.680 динара са каматом у року од 15 дана. а другостепени суд је одбио жалбу туженог и наведену првостепену иресуду потврдио.
Ревизијски суд налази да су нижи судови погрешно применили одредбу члана
331.3ПП када су у изнетој ситуацији донели пресуду на основу признања, односно
када је пресуда на основу признања потврђена од стране другостепеног суда.
Пресуда на основу признања, у смислу одредбе члана 331 .ЗПП, може се донети ако тужени до закључења главне расправе призна тужбени захтев. Признање
тужбеног захтева не може бити условно, тј. изјава о признању дата под условом,
не може битн основ за доношење пресуде на основу признања.

Како је тужени признао тужбени захтев под условом да потраживање тужпоца исплати у више рата, а првостепеном пресудом на основу признања тужени је
обавезан да тај износ плати у року од 15 дана, то су првостепени и другостепени
суд учинили битну повреду одредаба из члана 354. став 2. тачка 6.3ПП, што представља законски разлог из члана 394. став 1.3ПП, за укидање другосгепене и првостепене пресуде.
(Решење Врховног суда Србије у Београду, број
П.Рев-583/95 од 10. јануара 1996. године)

Уговор о закупу - продаја пословног простора за време трајања
уговора о закупу
Ако закуподавац прода пословни простор за време трајања уговора о закупу, купац ступа у сва права из обавезе из уговора о
закупу, те може отказати уговор о закупу под условом под којим
је то могао закуподавац-раиијн власник.
Из образложења:
Према утврђивању првостепеног суда Уговором о замени непокретностл од
8.VII 1994. године тужилац је постао власник непокретности - Пословног простора у Београду, у Чика Љубиној улици број 12, у приземљу, површине 220 м2 и у високом приземљу у истој згради у површини од 89 м2. Ранији власник тих
непокретности - пословног простора је те пословне просторије издао у закуп, и то
првотуженом пословне просторије од 220 м2, а друготуженом од 89 м2. Уговор о
закупу закључен је 1978. године на неодређено време са отказнпм роком од 30
дана. Након закључења и спровођења Уговора о замени непокретности, тужилац
је као нови власник спорног пословног простора отказао туженим даље коришћење пословног простора, и то отказом од 13.VII1994. године.
На основу предњнх чињеница правилан је правни закључак нижих судова да
су у овој ствари испуњени услови за отказ Уговора о закупу спорног пословног
простора, односно да је нови власник пословног простора. тј. тужилац, на законит
начин отказао туженим даље коришћење спорног пословног просгора.
Према одредби члана 591.300, у случају отуђења стварп која је пре тога предата неком другом у закуп, прибављач ствари ступа на место закуподавца, те после тог права и обавезе из закупа настају између њега и закупца. Према томе. када
је тужилац постао власник спорног пословног простора на основу Уговора о замени непокретностн, ступио је на место закуподавца тих просторија, те у складу
са Уговором о закупу који је закључио ранији власнпк са туженим, има право да
откаж е даље кориш ћењ е пословног простора, све како су то правнлно
закључили и нижи судови.
(Пресуда Врховног суда Србије у Београду, број
П.Рев-544/95 од 10. јануара 1996. године)

Застарелост - време потребно за застарелост потраживања иакнаде
штете нз вансудског поравиања.
Ако је између штетника и оштећевог закључено вансудско
поравнаљс којим је регулисана виснна штетс и рок плаћаља,
тада то потраживање оштсћсиог застарсва у општем року
застарелости из члапа 371.300.
Из образложеља:
Према чињеничним наводима у тужби, поводом саобраћајне незгоде која се
догодила 17.VIII 1990. године и у којој је учествовало возило тужиоца, а које је
скривио осигураник туженог. тужени је са тужиоцем закључио вансудско поравнање којим је преузео обавезу да на име накнаде штете тужиоцу исплати
8.53239 ДМ. Тужени своју обавезу није извршио, па је тужилац тужбом иоднетом
9.II 1995. године предложио да суд обавеже туженог на плаћање износа из поравнања. Како је од дана настанка штете, односно закључења вансудског поравнања. протекао рок застарелости за накнаду иггете од три године. предвиђен у
одредби члана 376.300. то је. по мишљењу нижих судова. спорно потраживање
застарело, те је због тога другостепени суд потврдио првостепену пресуду којом
је одбијен тужбени захтев тужиоца због застарелости потраживања.
Погрешно су ннжи судови применили материјално право када су закључили
да је спорно потраживање тужиоца застарело, без обзира што је између парничних странака закључено вансудско поравнање којим је регулисана висина
иггете и рокови плаћања исте од стране туженог.
Наиме. уколико је тачна тврдња тужиоца у тужби да је између парничних
странака закључено вансудско поравнање. тада би тужилац основано могао потраживати од туженог спорни износ по основу уговора. јер према одредби члана
1093.300, за поравнање важе опште одредбе о двостраним уговорима, ако за
њега није што друго предвиђено. Према томе, рок застарелости тужиочевог потраживања, уколико је између странака закључено вансудско поравнање, не би
био као и рок застарелости накнаде штете, јер тужилац спорно потраживање потражује од туженог по основу Уговора о поравнању, а не по основу накнаде
штете. Како за потраживање о којем је закључено вансудско поравнање, дакле,
за потраживање из Уговора о поравнању, у Закону о облигационим роковима
није предвиђен посебан рок застарелости, то такво потраживање застарева у
оппггемроку застарелости из члана 371.300, па je у том смислу потребно ценити
тужеников приговор застарелости, уколико је тачна тврдња тужиоца да је између
странака закључено вансудско поравнање.
(Решење Врховног суда Србије у Београду, број
П.Рев-574/95 од 10. јануара 1996. године)

Тужба радн нсдопустнвости извршеља
Није допуштена тужба дужника ради недопустивосги лзвршења
уколико дужник у извршлом поступку није упућен на парллцу
ради подношења тужбе.
И з о б р а з л о ж е п, а:
Правилан је правни закључак нижих судова да у овој ствари нису испуњене
процесне претпоставке за подношење тужбе ради недопустивости извршења, јер
се таква тужба. према одредби члана 54. став 1. ЗИП-а може поднети само ако је
извршни суд упутио дужника на парницу.
Према томе. како тужилац у извршном поступку није уггућен на парнпцу ради
утврђивања да је извршење недопуштено. то нису испуњене процесне лретпосгавке за подношење тужбе. па је тужба збогтога правнлно одбачена.
Неосновани су наводи у ревизији тужиоца који се тичу мериторне одлуке о
тужбеном захтеву. јер овај суд није овлашћен да испптује да ли би тужба за
недопуштеност извршења била основана. јер ннсу испуњене процесне претпоставке за то испитивање због недогтуштеностн тужбе, односно због тога што је
тужба тужиоца правилно одбачена.
(Решење Врховног суда Србије у Београду, број
П.Рев-520/95 од 20. децембра 1995. годпне)

Достављање писмена
Достављање писмена војном правобранилаштву војне поште
вршл се предајом плсмена л>еговој ллсарллцл, а ле плсарнлцл
војне полЈте.
И з образложења:
Из списа предмета произилази да су нижи судови утврдили да је првостепена
пресуда уручена туженом 15.X I1994. годлне, а да је жалба изјављена неблаговремено,тј. 15.V 1995. године. To што је првосгепена пресуда уручена војној поштн. a
не писарници војног правобранилаштва. по мишљењу нижих судова нема значаја
на уредност достављања.
Овај суд налази да су нижл судови погрешно применили одредбу члана 134.
став 2. ЗПП. када су закључилл да је туженој сгранци извршена уредна достава
првостепене пресуде. Према одредби члана 134. став 2. ЗПП. када писмено треба
доставитл јавном правобранилаштву достављање се вршл предајом писмена његовој писарници, а као дан достављања сматра се дан предаје писмена писарници.
Како пз списа предмета, односно из доставнице о предаји првостепене пресуде. произллазл да је првостепена пресуда предата војној пошти а не писарници
јавног правобранллацггва војне поигге, то достављање првостепене пресуде није

извршено правилно. Према томе, због неуредног достављања рок за жалбу против првостепене пресуде није могао тећи од дана извршења доставе писарници
војне поште. већ од дана када је првостепена пресуда достављена писарници
војног правобранилаштва војне поште. Због тога је првостепено и другостепено
решење захваћсно битном повредом одредаба из члана 354. став 2. тачка 7. ЗПП.
што представља законски основ за укидање другостепеног и првостепеног
решења у ревизијском поступку.
(Решење Врховногсуда Србије број П.Рев-517/95 од
20.XII 1995. године)
Кад бапка гараит послс исгека рока важиости гаранције исплати
кориснику гаранцијс износ на коју гаранција гласи, у поступку
ради рсгреса исплаћеног износа налогодавац може истицати
приговоре из основног посла н кад банкарска гаранција садржи
клаузулу „бсз приговора” или „на први познв”.
И з о б р а з л о ж с њ а:
Из утврђеног чињеничног стања у току првостепеног поступка произилази
да је између тужиоца и правног претходника туженог дана 16.V II1980. године
закључен уговор о издавању гаранције број 112-4177, према којем уговору се
тужилац обавезао да he за рачун правног претходника туженог, а у корист иностране банке из Ирака. издати девизну гаранцију за враћање кредита датог правном претходнику туженог у вези инвестиционих радова у Ираку. Девизна
гаранцпја издата је на износ од 1.100.000 ирачких динара, са роком важности до
30.IX 1981. године, али је анексом уговора продужавана. тако да јој је рок важности продужен до 30.IX 1984. године. Гаранцијом се тужилац неопозиво и безусловно обавезао да ће на први позив Ино банке по стицању услова за враћање
кредита платити дуговани износ кориснику гаранције, Банци у Ираку, уколико то
не учини корисник кредита, тј. правни претходник туженог. Како правни претходник туженог није извршио своје обавезе према иностраној банци, тужилац је
извршио исплату по основу гаранције, и то 20.111986.Г одине исплативши износ од
3.732.663 УСА долара на име главнице и 31.XII 1985. године износ од 77.763,03
УСА долара на име камате. Пре извршења исплате по основу гаранције тужилац
је дописом од 26.XI 1984. године обавестио правног претходника туженог да није
измирио своју обавезу и позвао га да обавезу измири са означењем колико износи
главница и камата. Међутим, правни претходник туженог није поступио по том
допису, па je тужилац извршио исплату иностраној банци дуга који јој је дуговао
тужени, а за које потраживање иностране банке је тужилац издао гаранцију.
На основу предњих чињеница правилно је другостепени суд применио материјално право када је потврдио првостепену пресуду којом је усвојен тужбени
захтев тужиоца ради регреса исплаћеног износа.
Према одредби члана 1083.300 банкарском гаранцијом обавезује се банка
према примаоцу гаранције (кориснику) да ће му за случај да му треће лице не ис-

плати обавезу о доспелости измирити обавезу ако буду испуњени услови наведени у гаранцији. Како је тужилац издао гаранцију по налогу правног претходника
туженог. а у корист иностране банке у Ираку, те како тужени своју обавезу према
иностраној банци у вези Уговора о кредиту није измирио. то је тужилац исллатом
тог дуга иностраној банци стекао право регреса према тужиоцу у висини исплаћеног износа, све како су то правилно закључили и нижи судови.
На правилност побијане другостепене пресуде није релевантно да ли је
тужилац по основу гаранције извршио исплату иностраној банци након истека
рока важности гаранције. За обавезу туженог да тужиоцу исплати утужени износ
битно је да је постојало потраживање иностране банке према правном претходнику туженог, да правни претходник туженог то потраживање није измирио и да
је тужилац по позиву иностране банке исплатио исти износ на који гаранција гласи. Према томе, рок важносги гаранције био је релевантан у односу између иностране банке тужиоца. а нема значај на однос између тужиоца и туженог. Исплата
по основу гаранције, а након истека рока важности гаранције. била би релевантна
у односу између парничних странака, само у ситуацијн да је тужилац извршио исплату обавезе коју дужник није дуговао, односно у таквој ситуацији, како је
тужилац издао банкарску гаранцнју „без приговора” тужени би могао истицатн
приговоре из основног посла. Међутим, тужени није оспоравао да је иносграној
банди дуговао спорни износ, па како је исти платио тужилац, то су на њега по самом закону прешла права која је имао корисник гаранције према туженом, а према одредби члана 300.300.
(Пресуда Врховног суда Србије у Београду број
П.Рев-565/95 од 10. јануара 1996. године).

Милица Дражић и Снежана Вујиповић
Министарство за pad РеПублике Србије

III. Ставови Министарства за рад Републике Србије
По основу продуженог осигурања радннк не може да оствари
право на додатак на зараду у износу од 0,5%
У складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању продужено
осигурање представља стаж осигурања, односно време које радник није провео у
радном односу, а за које је радник или предузеће, уплатило допринос за пензијско
и инвалидско осигурање.
Продужено осигурање се може временски подударати са радним односом у
случају када је радник био на неплаћеном одсуству у смислу члана 44. ст. 1. и 2. Закона о радним односима.
С обзиром да је одредбом члана 23. Општег колективног уговора („Сл. гл.
PC”, бр. 18/90,10/92, 34/94,65/94,14/95 и 29/95) утврђена обавеза послодавца да
раднику исплати додатак на зараду у износу од 0,5% цене рада радног места за
сваку пуну годину рада остварену у радном односу, време уписано у радну
књижицу као продужено осигурање не може се узети у обзир при обрачуну додатка на зараду у смислу члана 23. Општег колективног уговора, јер не представља време проведено на раду. (Из Министарства за рад, борачка и социјална
питања, бр. 11-00-62/96-02 од 7.03.1996.)

Правилником о упису синдикалиих организација у регистар није
усклађена могућност ocmmaiba два или више синдиката код
истог нослодавца
Правилником о упису синдикалних организација у регистар („Сл. гл. PC”,
број 50/95) у члану 5. став 2. прописано је. да у регистар синдикалних организација
не могу да буду уписане под истим називом две или више синднкалних органнзација основаних код истог послодавца, нити два или внше синдиката, односно савеза синдиката, под истим називом.
Наведеном одредбом Правилника није ускраћена могућност оснивања две
или више синдикалних организација код истог послодавца. У једном предузећу
могу да се оснују две или више синдикалних организација, што значи да може да
се оснује и самостални и независни синдикат, али називи синдикалних организација не могу да буду исти, имајући у виду актнвности спндиката и овлашћења
утврђена законом и колективним уговором. (Из Министарства за рад. борачка и
социјална питања, бр. 110-00-75/96-02 од 9.01.1996.)
За време док је упућен иа плаћсно одсуство, радник-инвалид П
категорије не остварује право на накнаду по прописима о пензијском и иивалидском осигурању.
У складу са одредбама члана 29а Закона о радним односима („Сл. гл. PC”, бр.
45/91,18/92, 34/94, 49/95 и 53/95), на плаћено одсуство могу да буду упућени сви
радници за чијим је радом привремено престала лотреба, што значи и инвалиди
рада. Инвалид рада има право на накнаду зараде у висини која се исплаћује и
другим радницима који се налазе на плаћеном одсуству. односно у висини
утврђеној Законом (60% од нето зараде коју би остварио на радном месту као да
ради, односно најмање гарантовану нето зараду).
Накнада по основу скраћеног радног времена. према прописима о пензијском и инвалндском осигурању. припада само за дане проведене на раду. Како
се да ни плаћеног одсуства не могу сматратн временом проведеннм на раду. то
нема ни основа да се раднику инвалиду II категорије који је упућен на плаћено
одсуство, исплаћује накнада по прописима о пензијском и инвалидском осигурању (Из Министарства за рад, борачка и соцнјална питања, бр. 182-01-3/96-02
од 23.02.1996.)
Уговором о раду директор предузећа не може предвидети право
задржавања радне књижице по престанку радног односа
У складу са одредбама члана 9. Закона о радним односима („Сл. гл. PC”, бр.
45/91,18/92,34/94,49/95 и 53/95) и Правилником о ближим елементима уговора о
раду („Сл. гл. PC”, бр. 50/95), уговор о раду се закључује само на прописаним
обрасдима бр. 1. и 2, који су одштампани уз наведени правилник и чнне његов саставни део.

Према одредбама члана 105. став 4. Закона, предузеће је дужно да раднику
врати уредно попуњену радну књижицу даном престанка радног односа. За
задржавање радне књижице прописана је прекршајна одговорност за предузеће,
директора и одговорно лице, те се уговором о раду не може предвидети право
задржавања радне књижице ио престанку радног односа радника (члан 113. став
1. тачка7. Закона).
Такође и у случају заснивања радног односа на неодређено време, при
закључивању уговора о раду не може се одредити рок, односно трајање радног
односа. (Из Минисгарства за рад. борачка и социјална питања, бр. 112-04-40/96-02
од 21.03.1996.)
Радиик који ради са иоловином пуног радног времена у једном
предузећу, може да заснујс радни одиос у другом предузећу и да
тако осгвари пуно радио времс
Према одредбама члана 31. Закона о радним односима („Сл. гл. PC”, бр. 45/
91,18/92, 34/94, 49/95 и 53/95), радник који ради на радном месту за које је предвиђено радно време краће од пуног радног времена може да заснује радни однос у
више предузећа, на основу надлежних органа тих предузећа и да на тај начдн оствари пуно радно време.
Радник који ради у предузећу са непуним радним временом, односно са
половином пуног радног времена, може, у смислу наведене законске одредбе, да
засније радни однос са половином пуног радног времена и у другом предузећу и
на тај начин оствари пуно радно време.
Споразум о заснивању радног односа са непуним радним временом
закључују директори предузећа. у смислу члана 106. став 1. тачка 12. Закона.
(Из Минисгарства за рад. борачка и социјална
питања, бр. 130-01-38/96-02 од ll.ol.1996.)
Радмик привремепо распорсђен на друго радно месго за које се
тражи нижи степеп стручне спреме има право на разлику у
заради
Законом о радним односмма („Сл. гл. PC”, бр. 18/91.18/92,34/94.49/95 и 53/95)
у члану 19. став 1. прописано је да радник може да буде привремено распоређен
на рад на друго радно место за које се тражи нижи степен стручне спреме
одређене врсте занимања у изузетним околностима, а нарочито у случају више
силе (пожар, земљотрес и сл.) која је настала или непосредно предстоји; изненадног кварења сировина. квара на средствима рада, материјалу; прекида рада на
радном месту на коме радник обавља рад; замене изненадно одсутног радника и у
другим случајевима утврђеним колективним уговором.

Привремено распоређивање, у смислу наведене законске одредбе, може да
траје док трају изузетне околностн. а у случају замене изненадно одсутноградника најдуже 30 радних дана.
Према члану 28. Општег колективног уговора радник који је у складу са законом, привремено распоређен на друго радно место има право на разлику у
зарадн којује остваривао на радном месту са кога је распоређен.
(Из Министарства за рад, борачка и социјална
питања, бр. 11-00-88/96-02 од 27.02.1996.)
За вршеше привремених и повремених послова може да се
ангажује и запослени из предузећа
Према одредбама члана 102. Закона о радним односима („Сл. гл. PC”, бр. 45/
91,18/92, 34/94, 49/95 и 53/95), уговор о вршењу привремених или повремених
послова, који не трају дуже од 90 дана у календарској годинн. може да се закључи
са незапосленим лицем или радником који ради са непуним радним временом.
Ако таквог радника нема, уговор о вршењу привремених или повремених послова може да се закључи са радннком који се налази у радном односу у предузећу
или са пензионисаним лицем.
Према томе, за вршење привремених или повремених послова може да се ангажује и запослени из предузећа који има потребу за обављањем тих послова. али
само када нема незапосленог лица или радника који ради са непуним радним временом.
(Из Минисгарства за рад, борачка и социјална
питања. бр. 112-01-2/96-02 од 29.03.1996.)
Радник је уложио приговор другостепепом органу. Одлука није
доиета, јер није било потребне већине гласова за усвајање
приговора, као ни потребне већине за одбијање приговора.
Одредбама члана 94. Закона о радним односима („Службенн гласник PC”,
бр. 45/91.18/92.34/94,49/95 и 53/95) прописано је да радннк који није задовољан одлуком надлежног органа може, у року од 15 дана од дана уручења одлуке да
поднесе приговор другостепеном органу утврђеном колективним уговором, ако
овим Законом није предвиђен краћи рок.
Имајући у виду да је псотојао кворум за одлучивање, а није бнло потребне
већине гласова за усвајање приговора, као ни потребне већине за одбијање
приговора, у том случају није донета одлука. с обзиром да није добијен потребан
број гласова за доноШење одлуке.

С обзиром да одлука није донета из rope наведених разлога потребно је на
новој седници онако како је предвиђено актом предузећа поново обавити гласање. како би одлучили о приговору радника уложеног на првостепену одлуку.
Мишљење Министарства за рад, борачка и социјална питања, број 132-04-31/96 од 25.03.1996.
Затечени радници не могу да буду расиоређени на радна места за
која немају одговарајућу сгручну спрему
Радник се распоређује на радно место које одговара његовој стручној спреми
одређене врсте занимања. знању и способности (члан 18. став 2. Закона о радним
односима). Према томе. затечени раднпци не могу да буду распоређени на радна
места за која немају одговарајућу стручну спрему. Такође, колективним уговором. односно општим актом не може да се предвиди да ови радници (као запослени остану и даље на радним местима за која немају одговарајућу стручну
спрему.
Мншљење Министарсгва за рад. борачка и социјална пнтања. број 110-00-65/96 од 5.3.1996.
Радник који је упућен на рад у иностранство, остварује права и
обавезе сагласно Закону о заштити грађана СФРЈ на привременом раду у иносгрансгву
Према одредбама члана 13. став 1. Закона о заштити грађана СФРЈ на
привременом раду у иностранству („Службени лист СФРЈ”, број 15/89), поред осталог, прописано је да предузећа могу упућивати своје раднике у иностранство
ради обављања задатака и послова у пословним јединицама или заједничким
привредним представништвима, које оснивају у иностранству, као и запош љ авање у предузећима која су основале самостално или са страним
пословним партнерима. или у страним предузећима у која су уложила своја средства. Такође је утврђено да предузећа не могу закључивати уговоре о пословној
сарадњи којима уступају своје раднике страном пословном партнеру.
Радници који су упућени на рад у иностранство ради обављања задатака и
послова у пословним јединицама или заједничким привредним представништвима, које оснивају у иностранству, имају иста права, обавезе и одговорности као и
радниди те организације у земљи.
Што се тиче радника које је предузеће упутило у иностранство ради запош љ авањ а у предузећима која су основале самостално или са страним
пословним партнерима, или у страним предузећима у која су уложила своја средства Одлуком о упућивању радника на привремени рад у иностранство утврђује
се, сагласно општем акту. односно колективном уговору, која ће права из рада и
по основу рада и даље остваривати радник у предузећу које га је упутило на
привремени рад у инсотранство (члан 19. Закона).

Ови радници сходно члану 9. наведеног закона као основни вид заштите у
смислу овог закона имају право на здравствено, пензијско и инвалидско осигурање грађана и здравствену заштиту чланова њихових породица, као и остала
припадајућа права из радног односа и по основу рада.
Према томе, радници који се налазе на привременом раду у иностранству.
имају сва права из радног односа, односно не само п раво на зараду по основу рада. већ и право на заштнту на раду и сва друга права из рада и по основу рада.
Из наведених законских одредби произилази да предузеће може упућивати
своје раднике у иностранство, под условима и на начин утврђен наведеним законом.
Мишљење Минисгарства за рад. борачка и социјална питања, број 11-00-2/96. од 25.02.1996.
Послове директора предузећа до 1/3 пуног радног времена, може
да обавл>а радник који је у радном односу у једном предузећу са
пуним радним временом, уколико је статутом предузећа
предвиђено да се послови директора могу да обављају до 173
пуног радног времена
Одредбама члана 13. Закона о радним односима („Службени гласник PC” бр.
45/91.18/92.34/94. 49/95 и 53/95) прописано је да радник који остварује пуно радно
време у једном или више предузећа може уз сагласност предузећа. да ради још у
једном предузећу. највише до 1/3 пуног радног времена.
Радник може да ради у другом предузећу до 1/3 пуног радног времена ако се
на претходно расписани оглас, не јави радник који испуњава услове за рад на том
радном месту.
Предузеће је дужно да радно место на коме радник ради до 1/3 пуног радног
времена, најдоцније сваких 12 месеци. оглашава док се не јави радник који
испуњава услове за рад на том радном месту.
Радник ступа на рад на основу уговора о допунском раду који закључује са надлежним органом у предузећу.
Радник који ради до 1/3, има право на зараду и друга права. обавезе и одговорности, у складу са законом. односно колективним уговором и осигурање за случај
несреће на послу и повреде на раду.
Према томе. радник који је у радном односу у једном предузећу са пугаш радним временом може, да обавља послове директора другог предузећа до 1/3 пуног
радног времена у складу са наведеннм одредбама закона. под условом да је статутом тог предузећа предвиђено да се послови директора могу да обављају до 1/3
пуног радног времена.
МшшБење Министарства за рад. борачка и соцнјална литања, број 11-00-27/96 од 18.04.1996.

За радна места под посебним условима рада где је утврђено
скраћено радно време, рачунање стажа осигурања са увећаним
трајањем се врши само за времс објективно проведсно на раду
Код рачунања тзв. „бенефицираног стажа”. нема аутоматизма. већ се рачунање стажа са увећаним трајањем врши у поступку прописаним Законом о пензијском и инвалидском осигурању и општим актом Фонда. о чему одлучују
републички фондови за иензијско и инвалидско осигурање. У свим оним
случајевима. где је Одлуком фонда утврђено да се на одређеним пословима на
којима је рад нарочито тежак и штетан по здравље. стаж осигурања рачуна са
увећаним трајањем. тако ће се и поступати.
Што значи. уколико је одлуком Фонда за пензијско и инвалидско осигурање
утврђено да се на неким од послова из члана 33. Закона о радним односима стаж
осигурања рачуна са увећаним трајањем. време проведено на тим пословима ће
се тако и рачунати. Међутим. рачунање стажа осигурања са увећаним трајањем
се врши само за време објективно проведено на раду. односно за онолико часова.
колико радник проведе на раду у току дана.
Мишљење Министарства за рад. борачка и социјална питања. број 11-00-1/96 од 23.02.1996.
He постоји обавеза предузећа да, за раднике за чијим је радом
прнвремено престала потреба н који се упућују на плаћено
одсуство, тражи сагласиосг надлежног мшшстарства за
одређену област
Одредбама члана 29а. Закона о изменама и допунама Закона о радним односима („Службени гласник PC”, бр. 34/94). прописано је да надлежни орган у
предузећу може радника за чијим је радом привремено престала потреба, у
складу са критеријумима утврђеним колективним уговором. да упути на плаћено
одсуство.
Према томе, изменама и допунама Закона (које су ступиле на снагу 4. јула
1994. године) није утврђена обавеза предузећа, да за раднике за чијим је радом
привремено престала потреба. тражи сагласност министарства надлежног за
одређену област, односно делатност, ради упућивања на плаћено одсуство.
To значи. да надлежни орган у предузећу, може раднике за чијим је радом
привремено престала потреба да упути на плаћено одсуство, у складу са критеријумима утврђеним колективним уговором и без сагласности надлежног министарства.
Мишљење Министарства за рад, борачка и социјална питања, број 132-02-21/96. од 27.03.1996.
Раднику који је у радном односу у једиом предузећу, престаје
радни однос, уколико надлежни оргап у предузећу на основу per-

истрације код привредног суда утврди да је радник оснивач,
односно суоснивач иредузећа, које обавл.а исту или сличну
делатносг, као и предузеће где је у радном односу
Законом о радним односима („Службени гласник PC”, бр. 45/91,18/92, 34/94,
49/95 и 53/95), у члану 87. сгав 2. тачка 9а прописано је да раднику npecxaje радни
однос без његове сагласности ако је оснивач, односно суоснивач предузећа које
обавља исту или сличну делатност као предузеће у коме је радник у радном односу.
Уколико је радник оснивач односно суоснивач предузећа. које обавља исту
или сличну делатносг као и предузеће где је у радном односу (што произилази из
регистрације предузећа), раднику пресгаје радни однос без његове сагласности.
С обзиром да је предузеће сазнало да је радник оснивач предузећа за
обављање делатности која јеиста или слична као и делатност којом се бави
предузеће где је радник у радном односу, раднику престаје радни однос сагласно
члану 87. став 2. тачка 9а Закона, када одлука о престанку радног односа, постане
коначна у предузећу.
МиииБење Министарства за рад, борачка и социјална питања, број 118-00-19/96 од 01.04.1996.

Поруке петог сусрета правника у приврсди СР
Југославије
Удружење правника у привредн СР Југославпје и часопис “Право и
привреда” организовали су од 22. до 24. маја 1996. године саветовање са темом
"Привреда у променама”. Већ по традицији. ово пето саветовање које организује
Удружење одржано је у конгресном центру хотела “Звезда” у Врњачкој Бањи.
Саветовање је присуствовало око 800 учесника - правника из привреде и
државне управе. судија. адвоката и научних радника. Били су присутни и гости из
Русије, Енглеске. Грчке, Јапана и са Кипра.
За саветовање је припремљено 90 саопштења. Ти су текстови објављени у
часопису “Право и привреда” број 5-8 за 1996. годину.
Две основне тематске области којима се бавило саветовање биле су: 1. Нови
Закон о предузећима, и 2. СР Југославија и Европска унија - хармонизација
пословног права и судско-арбитражно решавање спорова са страним елементом.
Учесници саветовања крнтички су размотрили стање нашег законодавства и
његову усклађеносг са легислативом Европске уније. Ннје било дилеме да из
нашег правног система треба отклонитн она правила која могу представљатн
сметњу привредној сарадњи наше земље са земљама чланицама Уније. Јер, до
увођења санкција Уједињених нација према нашој земљи. предузећа из земаља
западне Европе била су најзначајнији пословни партнер југословенске привреде,
а тако ће свакако бити и у будућности. Осим тога, легислатива Европске уније
одражава модерна правна схватања, која уважавају потребу савремене тржипше
привреде, какву желимо да развијамо и у нашој земљи.
Констатовано је да су наши прописи у погледу великог броја питања
усклађени са правом Европске уније. О праву Европске уније води рачуна и нови
Закон о предузећима, чије је доношење управо у току.
Указано је на тешкоће које се јављају у пракси због тога што многи закони
још увек нису усклађени са Уставом СР Југославије, и поред тога игго су рокови
за то продужавани неколико пута. Усклађено је свега око 1/3 од укупне законске
регулативе која подлеже усклађивању.

И на овогодишњем саветовању било јс речи о многим новнм правилима која
ће у погледу правног положаја наших предузећа донсти нови Закон о
предузећима. Поступак доношења тог закона требало би што пре окончавати. да
би биле отклоњене правне празнине које сада постоје у нашој правној регулативи о предузећима.
Изнето је мишљење да би требало донети посебан закон о арбитражама.
Потребно је прилагодити наш порески систем пореском спстехгу Европске уније,
и то увођењем пореза на додату вредносг. Ради олакшања прпкупљања слободног капитала. аребало би донети законске прописе о инвестиционим фондовима,
као и о заштити инвеститора. У складу са начелом слободног кретања капитала.
које је једно од основних начела на којима почива право Европске уније, требало
би извршити одговарајуће измене у Закону о сграним улагањима. Било је предлога да се донесе посебан закон о концесијама.
Хармонизација система радних односа са правом Европске уније треба да се
спроведе:
- у складу са начелом о слободл кретања лица;
- у оквиру идеје о стварању Европе грађана;
- са цил>ем уклањања препрека слободном кретању људи. робе, услуга и капитала.
Потреба за хармонизацијом је нарочито изражена у домену заснивања и
престанка радног односа. заштите на раду, образовања и стручног
оспособљавања радника. као и интересног организовања радника н послодаваца.
Учесници саветовања сматрају да треба наставити организовани рад на
упознавању наше правничке јавности са лравом Европске уннје.
После доношења новог Закона о предузећима и с њнм повезаннх прописа.
пред правницима у привреди. пред судијама и аквокатима који се баве
привредно-правном проблематиком, стоји огроман лосао. Прво да се упознају са
правилима која садрже новл проплси, а затим да те норме примене у пракси.

П Р Е П О Р У К А З А П Р И В Р Е Д Н Е С У Б ЈЕ К Т Е

Споразум о сарадљи између међународпих трговинских
арбитража при коморама - чланицама асоцијације
балканских комора
Члан 1
Уверене да ће заједничко прихватање Међународне трговинске арбитраже
створити поверење и стабилност у трговинским трансакцијама између трговинских субјеката у земљама балканског региона, трговинске коморе - чланице Асоцијације балканских комора су се договориле да популаризују и препоруче
правним и физичким лицима која се баве спољном трговином да у све своје
спољнотрговинске уговоре уносе следећу арбитражну клаузулу:
„Све спорове настале у вези са овим уговором, укључујући спорове у вези са
његовнм тумачељем, важењем, извршењем или престанком, као и спорове ради
попуњавања празшша у уговору или њсговог прилагођавања новонастшим
ситуацијама, решаваће арбигржа при трговинској комори у земљи туженика, а у
случају противтужбе, спор ће рсшавати иста арбигража, у скалду са Правилима
о арбитражи Комисије UN за међународно трговинско право (UNCITRAL)”.
Члан 2
Потписници овог споразума су обавезни да обавесте арбитраже које постоје
при њиховим институцијама, а арбизраже ће се сматрати обавезним да
примењују споразум на мултилатералној основи.
Члан 3
Арбизраже he обезбеђивати узајамно периодично информисање о националним законским прописима који регулшиу међународнм трговинску арбитражу у

одговарајућој земљи, списку међународних арбитара. прописима о накнадама.
арбитржној пракси и литератури.

Члан 4
Периодично, али најмање једном у две године. председници арбитража ће се
састајати ради размене искустава и информација и саопштавања резултата овог
споразума, као и ради разматрања нових проблема насталих у вези са развојем
Међународне трговинске арбитраже.

Члаи 5
Овај споразум је сачињен и потписан на енглеском језику, у осам истоветних
примерака.
Шефови делегација чланица АБЦ:
G. Erol Gemalmaz
G. Andreas Kyriazis
Проф. др Михаило Милојевић
G. George Cojokaru
G. Panayotis Lozides
Г. Доше Котевски
Г. Божидар Божинов
G-da. Teuta Dobi

годину по цени од 420 динара за правна лица (210 за физичка лица, 100 USA $ за иносгранство)

Овим се неопозиво претплаћујемо н а ___ примерака часописа " ПРАВО И ПРИВРЕДА" за 19'
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П Р И В Р Е Д Н И Ц И , П Р Е Д У З Е Т Н И Ц И . П Р А В Н И Ц И -П Р А К Т И Ч А Р И . Т Е О Р Е Т И Ч А Р И .
С У Д И ЈЕ , Л Д В О К А Т И . С Т У Д Е Н Т И

НA Ј3 А Д !!!
Коментар новог Закона о предузећима
са
РЕГИСТРОМ ПОЈМОВА
- Закон 450 чланова
- Коментар 490 страна
- Р1ови правни статус приватног предузећа
- Нови статус предузетника
- Нови статус друштвеног предузећа
- Страна судска пракса
- Страна пракса оргапизовања предузећа
- Конкретни примери и решења
- Практична уиутства
- Прелазни режи%Аутор

ПРОФ. ДР МИРКО ВАСИЉЕВИЋ
Рецензент: проф. др Миодраг Трајковић
Издавач: УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА У ПРИВРЕДИ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Т Е Р А З И Ј Е 23/VI-607. 6 Е О Г Р А Д
П.Ф. 47; тел /ф ак с 011/3248-428
ж про рачун: 40806-678-3-99933 С П П Б еоград

САМО БЛАГОВРЕМЕНО ИНФОРМИСАН ЧОВЕК
ЈЕ УСПЕШАН ЧОВЕК!
Претплатпа цена књиге
Цена по изласку из штампе

310.00 динара
350,00 динара

КЊИГА ИЗЛАЗИ ИЗ ШТАМПЕ 15 ДАНА ПО УСВАЈАЊУ ЗАКОНА

НАРУЏБЕНИЦА
УДРУЖЕЊЕ ПРАБНИКЛ У ПР ИВ РЕ Д И ЈУГОСЛАВИЈЕ
Теразије 23/VI-607. Београд. п.ф.47, тел/факс 011/3248-428
Фирма/име и презиме...................................................................................
А дреса.............................................................................................................
Тел/факс..........................................................................................................
Број нримерака..............................................................................................
Начин плаћања (заокружити)
а) у претплатн по цени од .................................................. дии
б) по изласку књиге из штампе по цени од .....................дин:... - вирмански
- готовинеки

ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР

ИЗДАВАЧКО-ШТАМПАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„САВРЕМЕНА АДМИНИСТРАЦИЈА“, д.д.
11001 БЕОГРАД, Црнотравска 7-9, П. фах 479, Тел. 01 1/667-666,667-436 и 668-567
Факс 011/667-277,667-0 - и 624-1 >У5. Жиро 'рачуи 40816-603-7-24849

Преко 80 наслова књига годишње; 102 броја новина и часописа годишњс;
вишс од 3000 врста образаца н пословпих књига. агенди, роковннка,
планера, подсетника н преко 600 милнона штампаних отисака годишње.

ГОДИНА ДОБРИХ ПОСЛОВНИХ РЕЗУЛТЛТА У ИЗДАВАЧКОЈ,
НОВИНСКОЈ И ШТАМПАРСКОЈ ДЕЛАТНОСГИ

ВЕЛИКИ СПОНЗОРИ

1. МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - Београд'
2. ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ ■Београд
3. ПРИВРЕДНА КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ • Београд
4. НАРОДНА БАНКА ЈУГОСЛАВИЈЕ - Београд
5. „БАМБИ-1- Пожаревац

СПОНЗОРИ
1. ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Београд
2. „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ“ - Београд
3. ПТТ - СРБИЈЕ - Београд
4. „ЈАТ“ - Београд
5. „ТИГАР“ - Пирот
6. ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - Београд
7. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА - Бадњевац
8. ,ЛУТНИК“ - Београд
9. БЕОГРАДСКА БАНКА - Београд
10. ПРИВРЕДНА КОМОРА - Београд

ПОМОГЈШ СУ
1. МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА - Бања Лука
2. „МЕРИМА“ - Крушевац
3. „ING-PRO" - Београд
4. „INTERMEX” - Београд
5. „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК" - Београд
6. „ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПРЕГЛЕД- - Београд
7. CIP - Београд
8. ПОСЛОВНА ШКОЛА - Београд
9. „ЖЕЛСТАН“ - Београд
10. ЖТП - Београд

